ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 11ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 29 Νοεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
11η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.)
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6052 / 22-11-2012
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. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Νικόλαος Γερμαντζίδης, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη συμμετοχή του ΦΔ στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Satellitebased Wetland Observing System» στο πρόγραμμα FP7, κατόπιν προσκλήσεως
από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ).
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι το ΕΚΒΥ πρότεινε στο Φ.Δ.
να συμμετάσχει σε πρόγραμμα FP7 με τίτλο «Satellite-based Wetland Observing System»
χρησιμοποιώντας το ΕΠΑΜΑΘ ως πιλοτική περιοχή εφαρμογής του προγράμματος.
Πρόκειται για την ανάπτυξη ενός φιλικού στο χρήστη λογισμικού το οποίο χρησιμοποιώντας
δορυφορικές εικόνες για τη χαρτογράφηση οικοτόπων, χρήσεων γης κα. θα βοηθά το χρήστη
στην διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Η συμμετοχή του Φ.Δ. θα είναι πολύ
σημαντική καθώς το προσωπικό θα συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία του λογισμικού που
θα αναπτυχθεί βοηθώντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη ενός πολύ χρηστικού
εργαλείου. Παρόμοιο πρόγραμμα έχει εφαρμοστεί και έχει καλύψει την περιοχή από το
Μαρόκο έως τη Συρία και στόχος πλέον είναι να επεκταθεί στην Ευρώπη και να αποτελεί ένα
εργαλείο για τους Φ.Δ. Το πρόγραμμα έχει τη στήριξη του ΥΠΕΚΑ.
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2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της
διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του έργου «Κατασκευή χώρου περίθαλψης
τραυματισμένων ειδών - αποθήκης, (δράση Επόπτευσης-Φύλαξης)» που
υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ, κατακύρωση σε
ανάδοχο.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού
αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ.,
για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του έργου:
«Κατασκευή χώρου περίθαλψης τραυματισμένων ειδών - αποθήκης, (δράση επόπτευσηςφύλαξης)» και την κατακύρωση της ανάθεσης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΚΑΤ
ΘΡΑΚΗΣ Ο.Ε.».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση της παραλαβής του 1ου τμήματος ανάθεσης υπηρεσιών του
πρόχειρου διαγωνισμού «Επεξεργασία και επιλογή τρόπου αναβάθμισης των
περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δύο Κέντρα Πληροφόρησης του Φ.Δ.» στο
πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Εθνικού Πάρκου Α.ΜΘ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής,
καθώς και την παρουσίαση του παραδοτέου από την κα Μ. Κατσακιώρη, αποφάσισαν
ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Παραλαβής του Φ.Δ.,
για το τμήμα: «Έκθεση διευθέτησης του εκθεσιακού περιεχομένου των Κέντρων
Πληροφόρησης του Φ.Δ.» στο πλαίσιο του έργου «Επεξεργασία και επιλογή τρόπου
αναβάθμισης των περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δυο Κέντρα Πληροφόρησης του Φ.Δ.
Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ και την
χορήγηση εντολής στον ανάδοχο να προχωρήσει στη δεύτερη φάση του ανατιθέμενου
έργου.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη συνάντηση του Προέδρου ΔΣ του Φ.Δ. με τον Ειδικό Γραμματεία
Υδάτων του ΥΠΕΚΑ.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον
Ειδικό Γραμματέα Υδάτων για το θέμα του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Υδατικού
Διαμερίσματος Θράκης (ΥΔ 12). Στη συνάντηση ο Πρόεδρος, αφού παρέδωσε το σχετικό
έγγραφο που είχε σταλεί στη διαβούλευση εκ μέρους του ΦΔ, τόνισε την ανάγκη
αναδιαμόρφωσης του Σχεδίου Διαχείρισης καθώς δεν έχουν χρησιμοποιηθεί τα σωστά
δεδομένα και έτσι τα συμπεράσματα αλλά και τα προτεινόμενα μέτρα του σχεδίου δεν
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ο ΕΥΓ ζήτησε περισσότερα δεδομένα και τεκμηρίωση των παραπάνω, κάτι που θα γίνει στο
άμεσο χρονικό διάστημα.
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5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Προγράμματος Περιπολιών Επόπτευσης μηνός Δεκεμβρίου 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού έλαβαν υπόψη το κατατεθειμένο πρόγραμμα περιπολιών
επόπτευσης για κάθε κέντρο πληροφόρησης για τον μήνα Δεκέμβριο, αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση τoυ κατατεθειμένου προγράμματος περιπολιών επόπτευσης του ΦΔ για τον
μήνα Δεκέμβριο του 2012.

7o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Ανανέωση άδειας χρήσης νερού νόμιμης και ηλεκτροδοτημένης αρδευτικής
γεώτρησης» της Μαρινάκη Πουλχερίας στην Κτηματική περιοχή Μέσης του Δήμου
Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, 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 αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση του ανατολικού τμήματος του
αγροτεμαχίου με αριθμό191 έκτασης 137,895 στρ. το οποίο βρίσκεται στην κτηματική
περιοχή Μέσης (θέση «Μεγάλο Καβάλο») του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού είναι το μέγιστο 61.087,49m3 ετησίως.
Η άρδευση δεν θα πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης νερού και
άρδευσης σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια
και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.







Την αποστολή στον Φ.Δ.
o



της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης (φωτοτυπία
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)

Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού.
2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Ανανέωση άδειας χρήσης νερού νόμιμης και ηλεκτροδοτημένης αρδευτικής
γεώτρησης» της ομάδας του Ιωαννίδη Κων/νου στην κτηματική περιοχή Μέσης
του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, 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 αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
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Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση του δυτικού τμήματος του
αγροτεμαχίου με αριθμό191 έκτασης 183,517 στρ. το οποίο βρίσκεται στην κτηματική
περιοχή Μέσης (θέση «Μεγάλο Καβάλο») του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού είναι το μέγιστο 81.298,03m3 ετησίως.
Η άρδευση δεν θα πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης νερού και
άρδευσης σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια
και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
Την αποστολή στον Φ.Δ.
o



της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης (φωτοτυπία
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)

Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού.

3) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Νέα
Σιδηροδρομική Γραμμή Νέα Καρβάλη –Τοξότες Ξάνθης» της ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε, μετά
την κατάθεση των συμπληρωματικών στοιχείων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν το θέμα και
ομόφωνα αποφάσισαν, ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή
περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο εκπληρώνει τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας,
την έγκριση της πρότασης με την τήρηση των όρων που περιγράφονται στο ΚΕΦ 8 της ΜΠΕ
(Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων) και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις
και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:


Να τηρηθούν επακριβώς τα μέτρα – όροι που αναφέρονται για την περιοχή του π.
Νέστου στο κεφ. 2.2 (Σημείο 2) της συμπληρωματική έκθεσης διευκρινήσεων επί
ερωτημάτων του Φορέα Διαχείρισης, με την συμπλήρωση ότι τα στοιχεία από τις τακτικές
και έκτακτες μετρήσεις που θα γίνονται, αλλά και η «έκθεση παρακολούθησης ποιότητας
υδάτων» κατάντη του έργου κατά την φάση κατασκευής, θα αποστέλλονται και στο
Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.



Οι εργασίες μετατόπισης της ροής εντός της κοίτης (για τις ανάγκες κατασκευής των
βάθρων της γέφυρας) να εκτελούνται σε συντονισμό με την ΔΕΗ και τον ΦΔ (ΕΠ ΑΜΑΘ)
προκειμένου να διασφαλίζεται επαρκής ποσότητα ροής υδάτων ώστε να μην προκαλείται
αυξημένη θολερότητα των υδάτων που μπορεί να προκαλέσει ζημιές στα είδη της
ιχθυοπανίδας (ιδιαίτερα κατά την ξηρή περίοδο του έτους).



Να υπάρξει ειδική μέριμνα ώστε να αποφεύγεται η δημιουργία θυλάκων εγκλωβισμού της
άγριας πανίδας μεταξύ των δύο γραμμικών έργων Εγνατίας οδού και Σιδηροδρομικής
γραμμής.



Για την άρση της επίπτωσης της διατάραξης της συνέχειας και της ισορροπίας των
ζωοκοινοτήτων μέσω της διακοπής της οικολογικής συνέχειας των οικοτόπων τους από
την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής, ο συνολικός αριθμός των διαβάσεων και
των τεχνικών καθώς και τα ανοίγματά τους να συνδυάζονται με αυτά της Εγνατίας Οδού.



Να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα το υπάρχον αγροτικό δίκτυο και οι υφιστάμενες
υποδομές προσπέλασης (που δημιουργήθηκαν για την κατασκευή των έργων της
Εγνατίας οδού) εντός των ζωνών Α και Β κατά την φάση κατασκευής και αν είναι
αναγκαία για την κατασκευή του έργου η δημιουργία νέου οδικού δικτύου, αυτό να είναι
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προσωρινό, να δημιουργηθεί εντός χέρσων υποβαθμισμένων εκτάσεων και να
αποκατασταθούν οι εκτάσεις πλήρως μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής.


Το δελτίο καταγραφής των αποτελεσμάτων από τον περιοδικό έλεγχο των επιπτώσεων
για σημεία εντός του ΕΠ ΑΜΑΘ του κεφ. 8.7.2 της ΜΠΕ να αποστέλλεται και στο Φορέα
Διαχείρισης.



Οι φυτοτεχνικές παρεμβάσεις στα πρανή εντός του ΕΠ ΑΜΑΘ να γίνουν αμέσως μετά το
πέρας της κατασκευής τους και κατά προτεραιότητα σε σχέση με άλλες περιοχές, λόγω
της ιδιαίτερης ευαισθησίας της περιοχής αυτής. Επίσης τα είδη φυτών που θα
χρησιμοποιηθούν να είναι αποκλειστικά ενδημικά είδη της συγκεκριμένης περιοχής.
4) Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης του έργου «Απόληψη επιφανειακού
νερού από τον αποστραγγιστικό κανάλι που τροφοδοτείται από τον Νέστο Ποταμό
για αρδευτική χρήση» της ομάδας με αρχηγό τον Τζελήλ Τσετήν του Τζελήλ στο
αγρόκτημα Δεκάρχου του Δήμου Τοπείρου της Π.Ε. Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, 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 αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
Η χρήση του νερού περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των 13 αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 92,673 στρ. τα οποία βρίσκονται στο αγρόκτημα Δεκάρχου του Δήμου Τοπείρου
της Π.Ε. Ξάνθης.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού είναι το μέγιστο 59.093 m3 ετησίως.
Η άρδευση δεν θα πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης, μεταφοράς
νερού και άρδευσης σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται
κάθε απώλεια και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες
νερού.
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.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τα έγγραφα δημόσιων υπηρεσιών που παρέλαβε ο ΦΔ σχετικά με
την νομιμότητα λειτουργίας της κτηνοτροφικής μονάδας με την επωνυμία:
«FARMA ΕΛΛΑΣ» που εδρεύει στη Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού άκουσαν τις εισηγήσεις του Προέδρου και του κ. Βεργίδη
Βέργου, Προέδρου και μέλους του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας
αντίστοιχα, αποφάσισαν ομόφωνα την εξέταση του θέματος σε μελλοντική συνεδρίαση και
αφού πρώτα εκθέσει την άποψή επί του θέματος ο νομικός σύμβουλος του Φ.Δ.

2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Αβδήρων για την υλοποίηση
έργων στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου του Φορέα
Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας, αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αβδήρων και του Φορέα Διαχείρισης
Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας για την εκτέλεση των έργων:
1. Μελέτη για την κατασκευή παρατηρητηρίου στην αποικία ερωδιών στο Πόρτο Λάγος.
2. Κατασκευή παρατηρητηρίου στην αποικία ερωδιών στο Πόρτο Λάγος.
Η τροποποίηση θα αφορά την προσθήκη, ως συμβαλλόμενου μέρους, το Δημοτικό Λιμενικό
Ταμείο Αβδήρων που είναι και ο ιδιοκτήτης της νησίδας στην οποία θα ανεγερθεί το εν λόγω
Παρατηρητήριο.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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