
 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 – 07 – 2021 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 167ης 

 
Την Πέμπτη 15 – 07 – 2021 και ώρα 20:00 μετά την υπ’ αριθμό 167 (εξερχ. 569/13-07-2021)  
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η έκτακτη συνεδρίαση των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος 
Ποϊραζίδης διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη του 
ΔΣ, ήτοι:   
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
3. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
4. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 

(μέσω τηλεδιάσκεψης) 
  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
 
 

Θέματα συνεδρίασης  
 
ΘΕΜΑ 1. Έρευνα για ανεύρεση θησαυρού στη θέση «Ερείπια Κιτρινόπετρας», περιοχής 
οικισμού Λευκίμης 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης 
 

ΘΕΜΑ 1. Έρευνα για ανεύρεση θησαυρού στη θέση «Ερείπια Κιτρινόπετρας», περιοχής 

οικισμού Λευκίμης  

Σε συνέχεια της 1417 απόφασης της 166ης /12-07-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ και μετά από 

αυτοψία της περιοχής που αφορά την έρευνα ανεύρεσης θησαυρού τη θέση «Ερείπια 
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Κιτρινόπετρας», περιοχής οικισμού Λευκίμης και λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική περιγραφή 

των εργασιών, τις ιδιαίτερες περιβαλλοντικές συνθήκες στην περιοχή ενδιαφέροντος, 

τα μέλη του Δ.Σ μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφάσισαν ομόφωνα 

 

να γνωμοδοτήσουν θετικά για την πραγματοποίηση εργασιών εύρεσης θησαυρού στην 

περιοχή «Ερείπια Κιτρινόπετρας» (συστάδα 49) 

 

Τα μέλη του Δ.Σ θεωρούν ότι οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν υπόγεια και όχι 
επιφανειακά και μέχρι συνολικού μήκους 40 μ. δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο 
προστατευταίο αντικείμενο της περιοχής ενώ το εν λόγω υπόγειο τμήμα, θα μπορούσε 
μελλοντικά να αναδειχθεί και να αποτελέσει σημείο προσέλκυσης επισκεπτών ή ερευνητών, 
εφόσον αποδειχθεί ότι παρουσιάζει ιστορικό, αρχαιολογικό ή άλλο επιστημονικό 
ενδιαφέρον. 
Θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που αποφαίνονται για την 
έναρξη και εξέλιξη των εργασιών όπως αναφέρει ο ενδιαφερόμενος στο αίτημα του. 
 
Προτείνεται να εφαρμοστούν οι παρακάτω περιβαλλοντικοί όροι σχετικά με την υλοποίηση 
των εργασιών για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον: 

• Προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι όχλησης κατά την αναπαραγωγική 
περίοδο και οι κίνδυνοι πρόκλησης πυρκαγιάς οι εργασίες θα πρέπει να 
πραγματοποιηθούν την περίοδο από Οκτώβριο μέχρι Μάρτιο. 

• Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας κατά την διάρκεια 
των εργασιών καθώς επίσης και κατά την αποθήκευση των υλικών και του εξοπλισμού 
που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες για την αποφυγή κινδύνου δασικής πυρκαγιάς  

• Συλλογή όλων των συνθετικών, μη οργανικών, υλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την 
διάρκεια των εργασιών και διάθεση τους σε κατάλληλους χώρους απόθεσης 
απορριμμάτων εκτός του Εθνικού Πάρκου 

• Συλλογή και απομάκρυνση από την θέση των εργασιών των χρησιμοποιημένων 
ανταλλακτικών από τον μηχανολογικό εξοπλισμό 

• Στη περίπτωση χρήσης λιπαντικών και ελαίων για τις ανάγκες του μηχανολογικού 
εξοπλισμού κατά την διάρκεια των εργασιών θα πρέπει να γίνεται η περισυλλογή τους σε 
κατάλληλα δοχεία και η διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη 

• Κατά την εργασία για την ανεύρεση του θησαυρού απαγορεύεται η χρήση εκρηκτικών 
υλών 

• Η χρήση πηγών φωτισμού, κατά την φάση των εργασιών να περιοριστεί στην απολύτως 
απαραίτητη. Να μην υπάρχει μόνιμος ενεργοποιημένος φωτισμός της εγκατάστασης κατά 
την διάρκεια της νύχτας 

• Η αποκατάσταση του χώρου επέμβασης θα πρέπει να γίνει αμέσως μετά την λήξη των 
εργασιών 
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• Να πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το τέλος 
των εργασιών 

• Κατά τις εργασίες εκσκαφής να μην προκληθεί καταστροφή δενδρώδους βλάστησης και 
ούτε καταστροφή ή αλλοίωση στο περιβάλλον 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1420/2021 

 

 
 

Τα Μέλη 
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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