ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 10ης / 2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 22 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
10η/2011 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. 4660 / 15-12-2011 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου
του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη.
Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 Δρ. Μάνος Κουτράκης Βιολόγος-Ιχθυολόγος Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ,
Πρόεδρος Δ.Σ.
 κ. Καμπούρης Βασίλειος, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
 κ. Διαμαντής Βασίλειος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος των Οικολογικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΑΘ.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των ΤΕΔΚ Ροδόπης.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Διάφορα θέματα
α) Ενημέρωση για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο της πρότασης του ΦΔ
στο «Πράσινο Ταμείο»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα την πορεία εφαρμογής
των δράσεων για το Πράσινο Ταμείο.
β) Ενημέρωση για τα αποτελέσματα της Συνάντησης Εργασίας του Δικτύου των
Προέδρων Φ.Δ. Προστατευόμενων Περιοχών στα Ιωάννινα.
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Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο οποίος αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της συνάντησης
του Δικτύου των Προέδρων Φ.Δ. προστατευομένων περιοχών που πραγματοποιήθηκε στα
Ιωάννινα στις 3, 4 & 5 Δεκεμβρίου 2011, αλλά και στην εμπειρία που αποκτήθηκε από το
προσωπικό του ΦΔ., που εκτός από τον Πρόεδρο Δ.Σ., συμμετείχε στην συνάντηση με τρεις
εκπροσώπους, την κα Δέσποινα Μιχαηλίδου, την κα Ευαγγελία Χαραλάμπους και τον κ.
Γιώργο Εμφιετζή.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία CorMan (Πανευρωπαϊκή
Εκστρατεία Καταγραφής Κορμοράνων) για την οποία ο ΦΔ ανέλαβε την πρωτοβουλία να
συντονίσει τους ΦΔ που φιλοξενούν κορμοράνους στις περιοχές ευθύνης τους. Οι βασικοί
στόχοι της δράσης CorMan είναι να καθοριστούν ο αριθμός και η κατανομή των κορμοράνων
στην Ευρώπη κατά την περίοδο της αναπαραγωγής (2012) αλλά και της χειμερινής περιόδου
(2013) όπως επίσης και η δημιουργία μιας ιστοσελίδας που θα περιλαμβάνει πληροφορίες
για τους κορμοράνους και την διάδοση της εμπειρίας που αποκτάται από την εφαρμογή
διαφόρων μεθόδων με στόχο την μείωση ενδεχόμενων επιπτώσεων των κορμοράνων στα
αλιευτικά αποθέματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δίκτυο αυτό προωθεί τη χρήση μη
θανατηφόρων μεθόδων για την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. Τελικός σκοπός της
δράσης, εκτός από την καταμέτρηση, θα είναι η συνεργασία των ΦΔ στο θέμα της
αντιμετώπισης των κορμοράνων και, με τη συνεργασία του δικτύου, η ανεύρεση μεθόδων και
ανταλλαγή πληροφοριών που θα βοηθήσουν σε αυτό. Εκπρόσωποι του ΦΔ σε αυτή την
πρωτοβουλία θα είναι η κα Χαραλάμπους και η κα Παναγιωτοπούλου, μέλος της
Επιστημονικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια οι κες Μιχαηλίδου και Χαραλάμπους αναφέρθηκαν επίσης στη θετική εμπειρία
που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη Συνάντησης Εργασίας, ενώ η κα Μιχαηλίδου
αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ενσωμάτωσης των θεμάτων που καταγράφηκαν κατά τις
εργασίες, στις πολιτικές του αρμόδιου υπουργείου αναφορικά με το σχεδιασμό για τους Φ.Δ..
Ο κ. Οικονόμου Αθανάσιος μέλος του ΔΣ του ΦΔ συμμετέχοντας ο ίδιος στην συνάντηση
εργασίας, εκπροσωπώντας το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, δήλωσε
ευχαριστημένος από την πρώτη ουσιαστική συνάντηση μεταξύ ΥΠΕΚΑ, Προέδρων Φ.Δ. και
προσωπικού.
Κλείνοντας την ενημέρωση ο Πρόεδρος του ΦΔ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεννόηση
και η συνεργασία μεταξύ των μελών του Δικτύου Φ.Δ. Π.Π. και του ΥΠΕΚΑ θα έχει συνέχεια
με ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.
γ) Ενημέρωση για το 8ο Διεθνές Συνέδριο για τους κορμοράνους που διοργανώθηκε
από την I.U.C.N. και την Watelands international στην Ολλανδία 24-27 Νοεμβρίου
2011.
Το λόγο έλαβε η κα Χαραλάμπους Ευαγγελία υπάλληλος του Δ.Σ. η οποία παρουσίασε τις
σημαντικότερες ανακοινώσεις καθώς και τα αποτελέσματα της συνάντησης του Διεθνούς
Συνεδρίου για τους κορμοράνους που διοργανώθηκε από την I.U.C.N. και την Watelands
Ιnternational στην Ολλανδία 24-27 Νοεμβρίου 2011. Στο συνέδριο εκ μέρους του ΦΔ
συμμετείχαν η κα Χαραλάμπους Ευαγγελία και η κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, μέλος της
Επιστημονικής Επιτροπής.
δ) Επικύρωση πινάκων κατάταξης (Περιβαλλοντολόγου) στο πλαίσιο της αρ. πρωτ.
4023 / 1-7-2011 προκήρυξης στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στο πλαίσιο της προκήρυξης υπ’ αρ. 4023/ 1/7/2011
για την υλοποίηση του εγκεκριμένου Τ.Δ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση
των αποτελεσμάτων μετά τη διαδικασία αξιολόγησης ενστάσεων από το ΑΣΕΠ για την
πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου και επικύρωσαν τους νέους πίνακες κατάταξης
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όπου την υψηλότερη βαθμολογία για την ειδικότητα του ΠΕ Περιβαλλοντολόγου/Δασολόγου
συγκέντρωσε ο κ. Μπερμπερίδης Θεόδωρος
.Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης.
Η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
ε) Επικύρωση Πρακτικού Αξιολόγησης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για
την επιλογή αναδόχου, για παροχή νομικής υποστήριξης στο πλαίσιο του
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο της προκήρυξης υπ’ αρ. 4490/ 8/11/2011 για την
υλοποίηση και παρακολούθηση της πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της
προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα
Διαχείρισης της» στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα
προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των
αποτελεσμάτων κατάταξης πρόχειρου διαγωνισμού, ως εξής:


Υπηρεσίες Νομικής υποστήριξης στον δικηγόρο Τσιρωνά Αθανάσιο
προσφοράς 12.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,

με ποσό

Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την υπογραφή της προβλεπόμενης σύμβασης.
στ) Έγκριση δαπάνης για την έκδοση ημερολογίων 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ αποφάσισαν
ομόφωνα την έγκριση της δαπάνης ύψους 350€ για την έκδοση ημερολογίου 2012.
2 ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1. ΜΠΕ για το έργο ¨Εξαίρεση από κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας 2 Ι.Ζ. 78
αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής του κ. Μπακόλα Χρήστο στο αγρόκτημα
Ερασμίου (Αμπελότοπος) Δ. Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής προϋποθέσεις:




Να τοποθετηθεί στον κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.
Να γίνει σαφή αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.
Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.

2. ΜΠΕ για το έργο ¨Εξαίρεση από κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας 6 Ι.Ζ. 300
αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής του κ. Γιανακούδη Μιχαήλ στο αγρόκτημα
Ερασμίου (Τσεγγενέ Καβάκ) Δ. Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής προϋποθέσεις:




Να τοποθετηθεί στον κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.
Να γίνει σαφή αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.
Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.

3. ΜΠΕ για το έργο ¨Εξαίρεση από κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας 8 Ι.Ζ. 380
αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής στο αγρόκτημα Ερασμίου (Αμερικάνικο) Δ.
Τοπείρου Π.Ε.Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής προϋποθέσεις:




Να τοποθετηθεί στον κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.
Να γίνει σαφή αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.
Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.

4. ΜΠΕ για το έργο ¨Εξαίρεση από κατεδάφιση κτηνοτροφικής μονάδας 8 Ι.Ζ. 371
αιγοπροβάτων ελευθέρας βοσκής¨ του κ. Αρχοντάκη Ιωάννη στο αγρόκτημα
Ερασμίου Δ. Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής προϋποθέσεις:




Να τοποθετηθεί στον κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.
Να γίνει σαφή αναφορά για τον τρόπο διαχείρισης του γάλακτος από τα ζώα που
λαμβάνουν αντιβιοτικά.
Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.

5. ΜΠΕ για το έργο Τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης Δ.Δ. Φαναρίου-Αιγείρου &
ιδρύματος χρόνιων παθήσεων στο αγρόκτημα Αιγείρου Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής προϋποθέσεις:


Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψης των σωληνώσεων στις ευαίσθητες
περιοχές (ζώνη Β) να γίνει από τα εσκαφθέντα υλικά, με προσοχή και να εξασφαλίζουν τη
σταθερότητα των αναχωμάτων από ρωγμές στις Λ/Θ που θα διέλθει ώστε να μην
κινδυνεύσουν τα υδάτινα οικοσυστήματα. Καθώς επίσης, και την μη μεταβολή της ροής
θαλάσσιου ύδατος στη «Μπούκα» των Λ/Θ Ξηρολίμνη και Καρατζά. Επιθυμητό
αποτέλεσμα είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στα ευαίσθητα οικοσυστήματα
της περιοχής.
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Κατά τη διάρκεια των έργων να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πιθανή
αυτανάφλεξη από ορισμένα υλικά χρήσης) εντός και στην περίμετρο του χώρου
εργασιών.
Οι εργασίες να γίνουν σε χρονική περίοδο που δεν θα ενοχλήσει τα είδη της
ορνιθοπανίδας της περιοχής.

6. ΜΠΕ για το έργο αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης από την εταιρεία
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΠΕΤΡΟΠΗΓΗΣ Α.Ε. στο αγρόκτημα Πετροπηγής Π.Ε. Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι
της ΚΥΑ 150559 / 2011, δηλαδή ότι ο ιδιοκτήτης του έργου έχει υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης
νερού πριν από τις 20-12-2005.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι ο ΦΔ Γνωμοδότησε στο παρελθόν αρνητικά για την ίδρυση
και λειτουργία της παρούσας μονάδας.
7. ΠΠΕ για το έργο ανόρυξη γεώτρησης από τον κ. Τσαντίδη Γεώργιο στο αγρόκτημα
Κυψέλης Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής προϋποθέσεις:






Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
Την απαγόρευση άρδευσης κατά τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ12:00 και 16:00) για την
αποφυγή απωλειών νερού λόγω εξάτμισης.
Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)
Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

8. ΠΠΕ για το έργο Κατασκευή οδικού κόμβου στη διασταύρωση ΔΕΥΑΝ από τον
Δήμο Νέστου στο αγρόκτημα Χρυσούπολης Π.Ε. Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Tα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης.
[Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης]
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