ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 1ης / 22-2-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
1η/2010 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης),
κατόπιν της με αρ. πρωτ. 2605 / 16-02-2010 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ.,
Δρ. Μάνου Κουτράκη επί :
Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
κος Μάνος Κουτράκης του Θεόδωρου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
κος Χαϊτίδης Δημήτριος του Θεοδοσίου, Πολιτικό Μηχανικό, εκπρόσωπος
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κος Γρηγορόπουλος Παναγιώτης, εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης.
κος Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος ΟΤΑ Ν. Καβάλας.
κος Λίτσος Ευάγγελος, εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Ροδόπης
κος Μπαλάσης Στέλλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της
περιοχής.
κα Γεωργούση – Σαββίδη Ζωή του Γεωργίου, Δασάρχης Καβάλας,
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ.:
κα Παναγιωτοπούλου Μαρία του Γεωργίου, Δασολόγο-Ορνιθολόγο.
κος Γερμαντζίδης Νικόλαος, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
κος Καμπούρης Βασίλειος του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο
Κεραμωτής.
κος Παπαβασιλείου Νικόλαο του Παναγιώτη, Δημοτικό Σύμβουλο Ιάσμου.
κος Καρδάρας Γεώργιος του Αργυρίου, Πρόεδρο του Αλιευτικού
Συνεταιρισμού Ιχθυοτροφείων Καβάλας.
κος Διαμαντής Βασίλειος του Ιωάννη, Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό.
κος Κρόκος Κυριάκος του Κωνσταντίνου, Νομαρχιακό Σύμβουλο.
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απερχόμενα μέλη :
κος Τάτσης Κωνσταντίνος του Γεωργίου, τέως Πρόεδρος Δ.Σ. του Φ.Δ.
επιστήμονες :
κος Συλαίος Γεώργιος
κος Γκαϊντατζής Γεώργιος
1ο Θέμα: Παραλαβή - παράδοση.
Ο νέος Πρόεδρος του Φορέα αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη του παλαιού Δ.Σ. για το έργο
που πρόσφεραν – πάντα αφιλοκερδώς – στο Φορέα και ιδιαιτέρως τον απερχόμενο Πρόεδρο
κ. Κωνσταντίνο Τάτση, στον οποίο παρέδωσε και αναμνηστικό συμβολικό ενθύμιο,
προχώρησε στην παραλαβή και την παράδοση του Δ.Σ. και στην συγκρότησή του σε σώμα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ.
2ο Θέμα: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου Φ.Δ Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας σε σώμα.
Α) Συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα.
Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:
Πρόεδρος : κ. Κουτράκης Μάνος και νόμιμος εκπρόσωπος του Φ.Δ.
Αντιπρόεδρος : κ. Γεωργούση – Σαββίδη Ζωή, Δασάρχης Καβάλας.
Γραμματέας : κ. Μπαλάσης Στέλλιος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Αλιευτικού και
Ιχθυοτροφικού Συνεταιρισμού Βιστωνίδας.
Β) Υπογραφή Τραπεζικών Επιταγών
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας αποφάσισαν να ορίσουν τον Πρόεδρο, κ. Κουτράκη
Μάνο υπεύθυνο για την υπογραφή των τραπεζικών επιταγών και ως αρμόδιο υπάλληλο για
τις τραπεζικές συναλλαγές τον Τερζή Βασίλειο του Παναγιώτη.
3ο Θέμα: Ορισμός Επιστημονικής Επιτροπής
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση ορίζουν ως μέλη της
Επιστημονικής Επιτροπής τους εξής:


κ. Συλαίος Γεώργιος του Κίμωνα, Επίκουρο Καθηγητή Δ.Π.Θ.



κα.

Παναγιωτοπούλου

Μαρία,

του

Γεωργίου,

Δασολόγο-Ορνιθολόγο,

Ειδική

Επιστήμονας του Δ.Σ.


κ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Επίκουρο Καθηγητή Δ.Π.Θ.
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Ως συντονιστή της Επιστημονικής Επιτροπής τον κ. Συλαίο Γεώργιο του Κίμωνα.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ομόφωνη απόφαση αναθέτουν στα

μέλη της

Επιστημονικής Επιτροπής την υποβολή προτάσεων, την παρακολούθηση και διασφάλιση
της ορθής υλοποίησης των δράσεων που θα ενταχθούν στο ΕΠΠΕΡΑΑ και τη διασφάλιση
συνάφειας των έργων, μελετών και υπηρεσιών με τους ειδικούς στόχους του άξονα
προτεραιότητας, δηλαδή την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Επίσης, την έκδοση
γνωμοδοτήσεων του Φορέα για δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρο εντός των ορίων του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την επίλυση προβλημάτων που
άπτονται ιδιαίτερης περιβαλλοντικής μέριμνας.
4ο Θέμα: Ενημέρωση μελών Δ.Σ. για τη Συνάντηση με την Υπουργό ΠΕΚΑ και τη
Διαχειριστική Αρχή.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος κος Κουτράκης Μάνος και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. τα
αποτελέσματα της συνάντησης του με την Υπουργό ΠΕΚΑ.
Επίσης, Ο Πρόεδρος κος Κουτράκης Μάνος και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ.

τα

αποτελέσματα της συνάντησης του με τη Διαχειριστική Αρχή.
5ο Θέμα: Έγκριση ανανέωσης συμβάσεων υφιστάμενου προσωπικού του Φ.Δ.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα την παράταση :
1. Της από 31-10-2008 υπογραφείσας σύμβασης κου Παπούδη Αθανάσιου, έως τη λήξη

του προγράμματος ΕΠΠΡΑΑ.
2. Της από 1-2-2008 υπογραφείσας σύμβασης κας Χατζηεφραιμίδου Γεωργία, έως τη

λήξη του προγράμματος ΕΠΠΡΑΑ.
3. Της από 31-10-2008 υπογραφείσας σύμβασης κας Ζλατίνη Πασχαλιώ έως τη λήξη του

προγράμματος ΕΠΠΡΑΑ.
Το παραπάνω προσωπικό θα εκτελεί κάθε εργασία που του ανατίθεται, ανάλογα με την
ειδίκευση και την εμπειρία του, για την ομαλή λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα
Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ. Η μισθοδοσία του θα καλύπτεται
από πιστώσεις του ΕΠΠΕΡΑΑ, που εγκρίνονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του
Προγράμματος αυτού.
6ο Θέμα: Έγκριση 2ης έκδοσης Εγχειριδίων Διαχειριστικής Επάρκειας και σύστασης
επιτροπών.
Αναβλήθηκε η συζήτηση του για το επόμενο Δ.Σ.
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7ο Θέμα: Άνοιγμα νέου λογαριασμού για το ΕΠΠΕΡΑΑ στην Ξάνθη.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έγινε επισήμανση από τον κ. Γρηγορόπουλο περί
ανάγκης ίσης κατανομής των δράσεων του Φ.Δ. και στους τρείς νομούς, τα μέλη του Δ.Σ.
αποφάσισαν ομόφωνα να αναθέσουν στον Πρόεδρο, κ. Κουτράκη Μάνο και στο προσωπικό
του Φ.Δ. να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα νέου τραπεζικού
λογαριασμού σε τράπεζα εντός της πόλεως Ξάνθης.
8ο Θέμα: Διαχειριστικά θέματα Φ.Δ.
Α. Άδεια χρήσης οχημάτων από το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων, τα μέλη του Δ.Σ.
αποφάσισαν ομόφωνα την χορήγηση άδειας χρήσης των κρατικών αυτοκινήτων ΚΥ5925 και
ΚΥ5780 στους υπαλλήλους του Φ.Δ. :
1. κου Παπούδη Αθανάσιου, υπάλληλος του Φ.Δ. με την από 31-10-2008 υπογραφείσα

σύμβαση.
2. κας Χατζηεφραιμίδου Γεωργίας, υπάλληλος του Φ.Δ. με την από 1-2-2008

υπογραφείσα σύμβαση.
3. κας Ζλατίνη Πασχαλιώ, υπάλληλος του Φ.Δ. με την από 31-10-2008 υπογραφείσα

σύμβαση.
Επίσης, αποφασίστηκε να διερευνηθεί το καθεστώς παραχώρησης των οχημάτων στον
Φ.Δ.
Β. Κατάθεση αιτήματος για εκταμίευση προκαταβολής

έναντι του συνολικού

προϋπολογισμού που θα αιτηθεί στο πλαίσιο του Τεχνικού Δελτίου, από το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΕΠΠΕΡΑΑ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Δ.Σ. αφού ενημερώθηκαν αποφάσισαν ομόφωνα την κατάθεση του
αιτήματος λήψης της προκαταβολής των 117.677,91 ευρώ στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
του

Επιχειρησιακού

Προγράμματος

«Περιβάλλον

και

Αειφόρος

Ανάπτυξη»

και

εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. για να προχωρήσει στις
απαραίτητες ενέργειες.
Στη συνέχεια όρισαν Υπεύθυνο για την είσπραξη της επιταγής από το ΥΠΕΚΑ ύψους
€117.677,91, σχετικά με την προκαταβολή από το Τεχνικό Δελτίο του ΕΠΠΕΡΑΑ, τον
Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Μάνο Κουτράκη και σε περίπτωση αδυναμίας του ως αναπληρωτή τον
κύριο Τερζή Βασίλειο, υπάλληλο του Φ.Δ.
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