ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 6ης / 29-7-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 24 Ιουνίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
π.μ.,

σε

αίθουσα

του

Κέντρου

Πληροφόρησης

Λίμνης

Βιστωνίδας,

πραγματοποιήθηκε η 6η/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. 3024 / 21-062010 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.
Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
•

Δρ. Μάνος Κουτράκης Βιολόγος-Ιχθυολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕΙΝΑΛΕ, Πρόεδρος Δ.Σ.

•

κα. Συμπιλίδου Θεοδώρα, εκπαιδευτικός, εκπρόσωπος Ν.Α. Ξάνθης.

•

κ. Γρηγορόπουλος Παναγιώτης, Νομαρχιακός Σύμβουλος, εκπρόσωπος Ν.Α.
Ροδόπης.

•

κ. Λίτσος Ευάγγελος, Δήμαρχος Δήμου Αιγείρου, εκπρόσωπος Ο.Τ.Α Ν.
Ροδόπης.

•

κ. Γερεντρουπ Χανς Βιολόγος, εκπρόσωπος Οικολογικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.

•

κα. Γεωργούση – Σαββίδη Ζωή, Δασάρχης Καβάλας, εκπρόσωπος της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

•

κ. Μπαλάσης Στέλλιος Πρόεδρος του Αλιευτικού και Ιχθυοτροφικού
Συνεταιρισμού Βιστωνίδας, εκπρόσωπος των παραγωγικών
φορέων της
περιοχής.

τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
•

Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

•

Επικ. Καθ. Γκαϊντατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

•

κα

Παναγιωτοπούλου

επιστήμονας Δ.Σ.

Μαρία,

Δασολόγος-Ορνιθολόγος,

αναπλ.

ειδικός

1ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1. ΜΠΕ για το έργο “Αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης αρδευτικής
χρήσης” από τον κ. Παύλο Παρασκευά στο αγρόκτημα Μωσαϊκό του Δ.
Ιάσμου στο Ν. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης, με τις εξής προϋποθέσεις:
•

Τη θετική γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ.,

•

Τη μη άρδευση κατά τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ12:00 και 16:00) για να
αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.

•

Την καταγραφή – και αποστολή στο Φ.Δ. την 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους – των
αντλούμενων ποσοτήτων νερού με κατάλληλο υδρομετρητή, σε ειδικό βιβλίο
θεωρημένο από τη Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της στάθμης στις
παρακάτω ημερομηνίες:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

την 1η Απριλίου,
την 1η Μαΐου,
την 1η Ιουνίου,
την 1η Ιουλίου,
την 1η Αυγούστου,
την 1η Σεπτεμβρίου,
την 1η Οκτωβρίου έκαστου έτους.

•

Την αποστολή στο Φ.Δ. , σε ετήσια βάση (κάθε 1η Νοεμβρίου ) – κατά την
αρδευτική περίοδο-μετρήσεων από τη χρησιμοποιούμενη γεώτρηση που θα
αφορά τις εξής παραμέτρους:Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, pH, μέτρηση στάθμης.

•

Επίσης ο Φ.Δ. σημειώνει την αναγκαιότητα διερεύνησης δυνατότητας άρδευσης
της καλλιεργούμενης έκτασης, με σύστημα στάγδην άρδευσης.

2. ΜΠΕ για το έργο “Αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης αρδευτικής
χρήσης” από τον κ. Μπέλο Δημήτριο στο αγρόκτημα Μωσαϊκό του Δ.
Ιάσμου στο Ν. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης, με τις εξής προϋποθέσεις:
•

Τη θετική γνώμη της Δ/νσης Υδάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ.,

•

Τη μη άρδευση κατά τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ12:00 και 16:00) για να
αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.

•

Την καταγραφή – και αποστολή στο Φ.Δ. την 1η Νοεμβρίου έκαστου έτους – των
αντλούμενων ποσοτήτων νερού με κατάλληλο υδρομετρητή, σε ειδικό βιβλίο
θεωρημένο από τη Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Α.Μ.Θ. και της στάθμης στις
παρακάτω ημερομηνίες:
8) την 1η Απριλίου,

9) την 1η Μαΐου,
10) την 1η Ιουνίου,
11) την 1η Ιουλίου,
12) την 1η Αυγούστου,
13) την 1η Σεπτεμβρίου,
14) την 1η Οκτωβρίου έκαστου έτους.
•

Την αποστολή στο Φ.Δ. , σε ετήσια βάση (κάθε 1η Νοεμβρίου ) – κατά την
αρδευτική περίοδο-μετρήσεων από τη χρησιμοποιούμενη γεώτρηση που θα
αφορά τις εξής παραμέτρους:Ηλεκτρική Αγωγιμότητα, pH, μέτρηση στάθμης.

•

Επίσης ο Φ.Δ. σημειώνει την αναγκαιότητα διερεύνησης δυνατότητας άρδευσης
της καλλιεργούμενης έκτασης, με σύστημα στάγδην άρδευσης.

3. ΠΠΕ για το έργο “Ολοκλήρωση λιμενικών υποδομών λιμένα Φαναρίου”
στο λιμένα Φαναρίου του Δ. Αιγείρου στο Ν. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, αποφασίζει την έγκριση της πρότασης, με τις εξής
προϋποθέσεις:
Κατά τη φάση υποβολής της ΜΠΕ του έργου, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να
γνωμοδοτηθεί και από το Φ.Δ., θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα
ζητήματα:
1) Αναφορά και περιγραφή τω έργων υποστήριξης του αλιευτικού καταφυγίου.
Ειδικότερα θα πρέπει να περιγραφούν η θέση και τα υλικά κατασκευής της
δεξαμενής αποθήκευσης λαδιών και σεντινόνερων καθώς και της δεξαμενής
καυσίμων.
2) Να γίνει λεπτομερής αναφορά στις διαστάσεις της δεξαμενής καυσίμων και να
εξηγηθεί η αναγκαιότητας της (μιας και η τροφοδοσία των σκαφών γίνεται από
βυτιοφόρα). Επίσης, να περιγραφεί ο τρόπος τροφοδοσίας της με καύσιμα καθώς
και ο τύπος καυσίμων που θα περιέχει.
3) Να υπάρχει δέσμευση ότι τα λάδια και τα σεντινόνερα θα τα παραλαμβάνει
αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία.
4. ΠΠΕ για το έργο “Ποδηλατόδρομος από διασταύρωση Χρυσούπολης έως
Προφήτης Ηλίας” του Δ. Χρυσούπολης στο Ν. Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, αποφασίζει την έγκριση της πρότασης, με τις εξής
προϋποθέσεις:
•

Τα προϊόντα εκσκαφής που κρίνονται κατάλληλα για επανεπιχωμάτωση να
ξαναχρησιμοποιηθούν ύστερα από επεξεργασία, ενώ τα υπόλοιπα που κρίνονται
ακατάλληλα θα πρέπει να τοποθετηθούν σε θέση που θα υποδείξει η Επιβλέπουσα
Υπηρεσία.

•

Κατά τη φάση υποβολής της ΜΠΕ του έργου, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να

γνωμοδοτηθεί και από το Φ.Δ., θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα
ζητήματα:
Κατά τη φάση κατασκευής του έργου:
•

Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση
πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ. και για
ελαχιστοποίηση του κινδύνου μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.

•

Ο χώρος που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του εργοταξίου, θα πρέπει να είναι
μακριά από κατοικίες και γενικά δομημένες περιοχές, ώστε να μην δημιουργείται
όχληση, τόσο από τη σκόνη όσο και από τους θορύβους των μηχανημάτων και των
διερχόμενων βαρέων οχημάτων.

•

Κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση των παραγόμενων σκουπιδιών (που θα
προκύψουν από τους χρήστες του ποδηλατόδρομου) από ειδικό προσωπικό κατά
τακτά χρονικά διαστήματα.
Συνίσταται τέλος η διαφύλαξη της φυτική γης από τις εκσκαφές των ορυγμάτων και η
επαναχρησιμοποίηση της για τις φυτεύσεις των πρανών.

5. ΠΠΕ για το έργο “Εγκατάσταση Διασυνδεδεμένου Φωτοβολταϊκού Σταθμού
ισχύος 97,9 kw της εταιρείας «SABO ENERGY E.E.»” στο αγρόκτημα
Ξυλαγανής του Δ.Δ. Ξυλαγανής του Δ. Μαρώνειας στο Ν. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, αποφασίζει την έγκριση της πρότασης, με τις εξής
προϋποθέσεις:
•

Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10
μέτρων.

•

Να υπάρχει δέσμευση στην κατάθεση της ΜΠΕ ότι οι μετρήσεις (θερμοκρασία,
ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κλπ) από το
μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται κάθε εξάμηνο στο
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.

•

Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να υπάρχει δέσμευση ότι θα
απομακρυνθούν τα μεταλλικά στηρίγματα και οι βάσεις τους (από οπλισμένο
σκυρόδεμα).

•

Στη φάση της ΜΠΕ να καθοριστεί πιο συγκεκριμένα ο χώρος απόθεσης των
απορριμμάτων που θα προκύψουν κατά τη φάση κατασκευής.

•

Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγειας δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε
προσβάσιμο σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την
αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της
Φωτοβολταϊκής μονάδος.

6. ΠΠΕ για το έργο “Οικιστική αξιοποίηση έκτασης (ίδρυση νέου παραθεριστικού
οικισμού) επιφάνειας 99 στρεμμάτων, στη θέση «Μποζαγλίκ» ή «Γόνιμο» της
κτηματικής περιοχής Φαναρίου” του «Παραθεριστικού Οικοδομικού
Συνεταιρισμού Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ροδόπης» στο αγρόκτημα
Φαναρίου του Δ.Δ. Φαναρίου του Δ. Αιγείρου στο Ν. Ροδόπης Αναβλήθηκε

λόγω έλλειψης δεδομένων που έπρεπε να εξεταστούν από την επιστημονική
επιτροπή.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσουν αρνητικά.
Ακολουθούν χάρτες που αποτυπώνουν την χωροθέτηση του γηπέδου εντός του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

7. ΜΠΕ για το έργο “Εξαίρεση από κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας
δυναμικότητας 300 προβάτων” του Κρουστάλη Κων/νου στο αγρόκτημα
Κρεμαστής του Δ.Δ. Κραμαστής του Δ. Τοπείρου στο Ν. Ξάνθης.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται
από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής

προϋποθέσεις:
•

Η κοπροσωρός να κατασκευαστεί σε σχήμα Ε. Έτσι, όταν τα στερεά απόβλητα
γεμίσουν τον 1ο χώρο της κοπροσωρού, τότε θα γίνεται εναπόθεση των νέων
στερεών αποβλήτων στο 2ο τμήμα της, αφήνοντας χρονικό περιθώριο για την
ζύμωση της κοπροσωρού στο 1ο τμήμα.

•

Να τοποθετηθεί στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής στην κοπροσωρό.

•

Η περίμετρος της κοπροσωρού να έχει ύψος τουλάχιστον 1 μέτρο και όχι
μικρότερο από το ½ του μέγιστου ύψους της.

•

Το δάπεδο της κοπροσωρού να κατασκευαστεί από οπλισμένο σκυρόδεμα με
κλίση 3-6%. Τα υγρά ξεπλύματα να καταλήγουν σε στεγανό φρεάτιο πλάτους
τουλάχιστον 10 εκ. και βάθους τουλάχιστον 20 εκ. το οποίο με τη σειρά του θα
καταλήγει σε δεξαμενή καθίζησης ή σταθεροποίησης.

•

Θα πρέπει να υπάρχει μία στεγανή δεξαμενή καθίζησης ή σταθεροποίησης για τη
συγκέντρωση των υγρών λυμάτων.

•

Να αποδεικνύεται η ύπαρξη των απαραίτητων γεωργικών εκτάσεων στα οποία
θα γίνεται η διάθεση της κοπριάς.

•

Να γίνει σαφή αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.

•

Συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας
της περιοχής.

8. Φάκελος δικαιολογητικών για τη δυνατότητα “Ίδρυσης τεσσάρων
υπεραγορών σε τέσσερα όμορα αγροτεμάχια συνολικής επιφάνειας
320.000 τ.μ.’’ στο αγρόκτημα Ιάσμου του Δ.Δ. Ιάσμου του Δ. Ιάσμου στο Ν.
Ροδόπης
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης, με τις εξής προϋποθέσεις:
•

Το κάθε κτίσμα για τη δημιουργία Εμπορικού Κέντρου (από τα τέσσερα συνολικά)
θα είναι μικρότερο από 20.000 τ.μ.

•

Η χωροθέτησή του εντός του εκάστου γηπέδου θα αποκλείει την οποιαδήποτε
συνένωση των κτιριακών κατασκευών και τη δημιουργία ενός ενιαίου κτιριακού
συγκροτήματος ανεξαρτήτως τετραγωνικών μέτρων.

•

Την τήρηση ελάχιστης απόστασης μεταξύ των κτιρίων όπως ορίζει το Π.Δ. 24-51985.

9. ΠΠΕ για το έργο “Οργανωμένη Τουριστική Κατασκήνωση’’ στο αγρόκτημα
Μυρωδάτου του Δ.Δ. Μυρωδάτου του Δ. Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης, με την εξής προϋπόθεση:

Κατά τη φάση υποβολής της ΜΠΕ του έργου, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να
γνωμοδοτηθεί και από το Φ.Δ., θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα
ζητήματα:
•

Αναφορά στη ζώνη προστασίας του Εθνικού Πάρκου εντός της οποίας θα γίνει η
κατασκήνωση (στην ΠΠΕΑ δεν γίνεται καμία αναφορά στην προστατευόμενη
περιοχή και τις ιδιαιτερότητές της και την τήρηση αποστάσεων από τις περιοχές
Νatura).

•

Θα πρέπει να συμπεριληφθεί αναλυτικό διάγραμμα των εγκαταστάσεων που
προβλέπεται να γίνουν στο οικόπεδο (παιδ. χαρά, εστιατόριο, WC, Βιολογικός,
γραφείο, στάθμευση, κτλ.)

•

Να γίνει λεπτομερής αναφορά σε άλλες εργασίες υποδομής που προβλέπεται να
γίνουν (π.χ. τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις, δενδροφυτεύσεις κτλ.)

•

Να γίνει αναφορά στις ανάγκες σε πόσιμο νερό και σχετική βεβαίωση από τον
κατασκευαστή ότι η ποιότητα των κατεργασμένων υγρών αποβλήτων από τη
συστοιχία Bio-cube που θα τοποθετηθεί πληροί τα όρια ποιότητας του νερού
άρδευσης (εφόσον χρησιμοποιηθεί για τέτοιο σκοπό) ή τα όρια διάθεσης σε
υδάτινο αποδέκτη (εφόσον διατεθεί σε κατάντι υδάτινο αποδέκτη).

•

Να γίνει πρόβλεψη και αναφορά στον τρόπο διάθεσης των ομβρίων από το
οικόπεδο των 15.000 τμ σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου.

10. ΠΠΕ για το έργο “Επέκταση & λειτουργία οργανωμένης τουριστικής
κατασκήνωσης (eco camping)συνολικής δυναμικότητας μετά την επέκταση
800 ατόμων – 245 θέσεων’’ στο Δ.Δ. Φανάρι, του Δήμου Αιγείρου στο Ν.
Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι: εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από
άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές
της κείμενης νομοθεσίας, αποφασίζει την έγκριση της πρότασης, με τις εξής
προϋποθέσεις:
Κατά τη φάση υποβολής της ΜΠΕ του έργου, η οποία θα πρέπει απαραίτητα να
γνωμοδοτηθεί και από το Φ.Δ., θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα ακόλουθα
ζητήματα:
•

Να αποτυπώνεται στο τοπογραφικό της μελέτης το τμήμα του
επέκτασης το οποίο θα διατηρηθεί στη σημερινή φυσική κατάσταση
το δυτικό τμήμα του γηπέδου που γειτνιάζει με μικρό υγρότοπο που
εποχικά), έτσι ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατόν η διατήρηση
βιοποικιλότητας.

χώρου της
(προτείνεται
πλημμυρίζει
της τοπικής

•

Είναι απαραίτητο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο ρέμα που διασχίζει την περιοχή
και το οποίο βρίσκεται στα όρια του γηπέδου τη επέκτασης, έτσι ώστε να μην
γίνει καμία επέμβαση ή καταστροφή κατά τη διάρκεια του σταδίου κατασκευής
του έργου. Ένας τέτοιος χώρος μετά από κατάλληλη διαμόρφωση και διαχείριση
(π.χ. καταπολέμηση κουνουπιών) θα μπορούσε να αποτελεί ένα πρόσθετο
σημείο ενδιαφέροντος των επισκεπτών και ειδικά των παιδιών, καθώς εκεί θα
προσελκύονται διάφορα είδη της άγριας πανίδας (π.χ. νεροχελώνες, αμφίβια).

•

Απομάκρυνση, από το χώρο του αιγιαλού (στο δυτικό όριο του σημερινού
κάμπινγκ), της παλαιάς τσιμεντένιας περίφραξης. Σε καμία περίπτωση να μην

γίνει τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα εμποδίζει την ελεύθερη
πρόσβαση και εν γένει τη μετακίνηση των ημερήσιων επισκεπτών του αιγιαλού.
•

Λόγω του μεγάλου πλάτους πρόσοψης του κάμπινγκ προς τη θάλασσα, θα
πρέπει να διασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στη θάλασσα.

11. Φάκελος δικαιολογητικών για την έγκριση “Ανέγερση αποθήκης 15 τ.μ. ’’
του κ. Χασάπη Γεώργιου στο αγρόκτημα Αβδήρων (Κεσσάνης) του Δήμου
Αβδήρων στο Ν. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν
ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές
ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση
της πρότασης.
2ο Θέμα: Λοιπά θέματα
1. Γνωστοποίηση ερευνητικών έργων προς υλοποίηση στο πλαίσιο του ΧΜ
ΕΟΧ περιόδου 2004-2009, Προστασία και ανόρθωση υδατικών και
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης.
Ο Πρόεδρος του Φ.Δ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε ότι στο πλαίσιο πρότασης που
είχε κατατεθεί από την Περιφέρεια ΑΜΘ και στην οποία συμμετέχει ο Φ.Δ. ως
εταίρος θα υλοποιηθεί το έργο με τίτλο, «Προστασία και ανόρθωση υδατικών και
δασικών πόρων Νομού Ροδόπης». Για την υλοποίησή του ο Φ.Δ. θα προσλάβει ένα
άτομο ως εποχικό προσωπικό ειδικότητας Περιβαλλοντολόγου ή Βιολόγου, για όλη
τη διάρκεια του συγκεκριμένου προγράμματος. Παράλληλα, μοιράστηκε στα μέλη του
Δ.Σ. ενημερωτικό υλικό για το εν λόγω πρόγραμμα.
Ο Πρόεδρος έδωσε λόγο στη Διευθύντρια του Φ.Δ. Δέσποινα Μιχαηλίδου η οποία
ανέφερε ότι μεταξύ των δράσεων που θα υλοποιήσει ο Φ.Δ. είναι και η έκδοση
απλοποιημένων οδηγών για τα είδη της περιοχής της λίμνης Ισμαρίδας με τη
συνδρομή του ΕΚΒΥ. Το άτομο που θα προσληφθεί θα συντάξει κείμενα και
φωτογραφίες για την έκδοση των οδηγών και θα έχει στην ευθύνη του την ομαλή
υλοποίηση των δράσεων από πλευράς Φ.Δ.
2. Ενημέρωση για την αλλαγή που επίκειται στον κανονισμό λειτουργίας του
Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης των
μελών του.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι οι δαπάνες μετακίνησής τους θα καλύπτονται
από την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου ΦΕΚ και έπειτα.
3. Ενημέρωση για το αίτημα του ΥΠΕΚΑ για μειώσεις μισθών του
προσωπικού του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού άκουσαν τον Πρόεδρο, αποφάσισαν ομόφωνα να αποσταλεί

έγγραφο στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να υπάρχει μια ξεκάθαρη απάντηση για το αν οι
υπάλληλοι του Φ.Δ. θα ενταχθούν στις μειώσεις μισθών που προβλέπει ο
Ν.3833/2010. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν ευθύνες στα μέλη του Δ.Σ. Μέχρι
τότε οι πληρωμές του προσωπικού θα γίνονται ως έχουν μέχρι σήμερα.
4. Έγκριση κόστους για κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης
στις υγροτοπικές περιοχές του Ε.Π.Α.Μ.Θ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση δαπάνης ύψους 295.20€ για την
επιδιόρθωση και τοποθέτηση 10 πινακίδων στη λίμνη Βιστωνίδα και στις
λιμνοθάλασσες του Νομού Ροδόπης και Ν. Ξάνθης, και την έγκριση δαπάνης ύψους
295.20€ για την επιδιόρθωση και τοποθέτηση 10 πινακίδων στις όχθες του ποταμού
Νέστου και Δέλτα Νέστου καθώς και στις λιμνοθάλασσες του Νομού Καβάλας.

5. Γεωτρήσεις εντός του Ε.Π.Α.Μ.Θ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να αναθέσουν στο μέλος της επιστημονικής
επιτροπής κ. Συλαίο Γεώργιο την επικοινωνία με τη Διεύθυνση Υδάτων Περιφέρειας
για την συγκέντρωση κάθε χρήσιμης πληροφορίας σχετικά με τις υφιστάμενες
γεωτρήσεις εντός του Ε.Π.Α.Μ.Θ.
Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αποστολή εγγράφου προς το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στο οποίο να ζητείται η προσθήκη της
στάγδην άρδευσης στα μικρά σχέδια βελτίωσης, ενώ για σχεδία βελτίωσης που θα
κατατίθενται από γεωργικές εκμεταλλεύσεις εντός του Ε.Π.ΑΜ.Θ. να είναι
υποχρεωτική η αλλαγή του τρόπου άρδευσης με μεθόδους που δεν θα κάνουν
σπατάλη νερού, ειδικότερα στις καλλιεργούμενες εκτάσεις εντός της Β ζώνης.
Εναλλακτικά, να δίνεται προσαύξηση στη μοριοδότηση αξιολόγησης των μικρών
σχεδίων βελτίωσης, αγροτών που θα αλλάζουν τον τρόπο άρδευσης με μεθόδους
που δεν θα κάνουν σπατάλη νερού.

6. Υποβολή ΤΔΠΠ στο ΕΠΠΕΡΑΑ - Προγράμματα παρακολούθησης στην
περιοχή του Ε.Π.Α.Μ.Θ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του προϋπολογισμού
των δύο προγραμμάτων παρακολούθησης, καθώς και του Τεχνικού Δελτίου
Προτεινόμενης Πράξης όπως αναφέρεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1. Προϋπολογισμός Τεχνικού Δελτίου προτεινόμενης πράξης.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ

2.145.117.52

2.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

68.400,00

3.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΑΡΚΟΥ

145.000,00

4.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΠΛΩΤΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

56.000,00

5.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

10.000,00

6.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΜΘ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

332.000,00

7.

ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΑΜΘ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

140.000,00

8.

ΕΙΔΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
60.000,00
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

9.

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΙ
ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Δ.

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
25.000,00
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

10.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
120.000,00
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

11.

ΜΕΛΕΤΗ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑ ΕΡΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΛΑΓΟΣ

20.000,00

12.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑ ΕΡΩΔΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΛΑΓΟΣ

60.000,00

Α/Α

13.

ΜΕΛΕΤΗ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ
ΜΕΛΕΤΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΝΕΡΟΥ

14.

ΡΥΘΜΙΣΗ
ΝΕΣΤΟΥ

15.

ΠΑΡΟΧΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
30.000,00
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

16.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΤΟΥ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΤΗΣ Λ/Θ ΒΑΣΣΟΒΑ

17.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΚΕΝΤΡΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΛΙΜΝΩΝ
ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
83.500,00
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

18.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΤΥΠΩΝ
ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ,
ΙΧΘΟΠΑΝΙΔΑΣ
ΚΑΙ
ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ
ΕΠΑΜΘ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
275.828,00
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

19.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ,
ΑΜΦΙΒΙΩΝΕΡΠΕΤΩΝ ΚΑΙ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΕΠΑΜΘ

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
226.320,00
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ:

15.000,00

ΠΑΡΟΧΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
60.000,00
ΕΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΕΤΗΣ

250.000,00

4.122.165,52€

Εν συνεχεία τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον πρόεδρο του Φ.Δ. Δρ. Μάνο
Κουτράκη να καταθέσει σχετική αίτηση προς το Υ.Π.Ε.Κ.Α. και να προχωρήσει σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών για την
ένταξη και χρηματοδότηση της προτεινόμενης πράξης από το ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο
«ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ – ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ – ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΥΤΗΣ»
συνολικού προϋπολογισμού 4.122.165,52 €.
7. Ενημέρωση σχετικά με συνάντηση εργασίας για θέματα διαχείρισης
υγροτόπων στην Κεραμωτή.
Το Δ.Σ. συμφώνησε με την πραγματοποίηση του Workshop στο Κέντρο
Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου από τις 22 έως τις 26/9/2010. Επίσης ο Πρόεδρος και

ο κ. Γ. Συλαίος αποδέχθηκαν την πρόσκληση να είναι ομιλητές, ο πρώτος θα
αναφερθεί στις δράσεις του Φ.Δ., ενώ ο κ. Συλαίος θα μιλήσει για τους τεχνικούς
υγροτόπους σε προστατευόμενες περιοχές.

