ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 1ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 29 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,
σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 1η/2013
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6281 / 17-1-2013 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. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Γερεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Κοπή πίτας.
Ο Πρόεδρος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά στο προσωπικό και στα μέλη του ΔΣ του Φ.Δ. που
στην μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν παρόντες στο 1ο ΔΣ του 2013 έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα που μοιράστηκε στα μέλη του ΔΣ, της Επιστημονικής Επιτροπής και
στο προσωπικό του ΦΔ. Ο τυχερός που βρήκε το φλουρί ήταν το μέλος του ΔΣ κ. Βασίλειος
Κυπριανίδης.
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2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Απολογισμός Δραστηριοτήτων 2012 και προγραμματισμός δράσεων για το
2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν τις δράσεις του 2012 όπως παρουσιάστηκαν από τον
Πρόεδρο του Δ.Σ., ενώ έλαβαν γνώση για τις προγραμματιζόμενες δράσεις για το έτος 2013.
Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσίαση των δράσεων 2012 και ο σχεδιασμός για τις δράσεις
του 2013 να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Φ.Δ.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Συγχωνεύσεις Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα του Προέδρου καθώς και
της πρότασής τους, αποφάσισαν ομόφωνα την δυναμική ενεργοποίηση όλων των μελών του
ΔΣ, προς άρση της αδικίας προς το ΦΔ Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας, των κατοίκων
της περιοχής και όλων όσων δραστηριοποιούνται στην προστατευόμενη περιοχή του ΕΠ
ΑΜΘ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Οικονομικού απολογισμού 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. συμφώνησαν ομόφωνα την έγκριση της έκθεσης οικονομικού
απολογισμού χρήσης 2012.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προϋπολογισμού 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. συμφώνησαν ομόφωνα την έγκριση της έκθεσης προϋπολογισμού
χρήσης 2013.
6o Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς των διαγωνισμών/αναθέσεων που
υλοποιούνται στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ»:
i. «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το ΦΔ»
ii. «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του
Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
iii. «Προμήθεια οχημάτων 4Χ4 (φορτηγάκια διπλοκάμπινα) εποπτείας και ανάδειξης του ΕΠ
ΑΜΘ»
iv. «Εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων
(Phalacrocorax carbo) στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου»
που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο «Προστασία
και Διατήρηση της Βιοποικηλότητας του Εθνικού Πάρκου».
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i. «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το ΦΔ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη
«Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το ΦΔ»,
2. την ανάθεση των υπηρεσιών με αντικείμενο «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και
Συνεργασίας με το Φ.Δ.», στον προσφέροντα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας Α.Π.Θ.», με προϋπολογισμό 5.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ii. «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Ανάπτυξη του τουρισμού
και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»,
2. την επιστροφή των σφραγισμένων φακέλων που αφορούν την Τεχνική και Οικονομική
Προσφορά του προσφέροντα «Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Α.Π.Θ» που
αποκλείστηκε.
iii. «Προμήθεια οχημάτων 4Χ4 (φορτηγάκια διπλοκάμπινα) εποπτείας και ανάδειξης
του ΕΠ ΑΜΘ»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του 1ου Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό
«Προμήθεια Οχημάτων 4Χ4 (Φορτηγάκια Διπλοκάμπινα) Εποπτείας και Ανάδειξης
του ΕΠΑΜΑΘ»,
2. την επιστροφή των κλειστών φακέλων των προσφερόντων που αποκλείστηκαν
EUROCAR HELLAS LTD.
iv. «Εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων
(Phalacrocorax carbo) στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών
και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Εκτίμηση των
επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων (Phalacrocorax carbo)
στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου».
2. την επιστροφή των κλειστών φακέλων «Τεχνικής» και «Οικονομικής» Προσφοράς
του προσφέροντα «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ- ΣΑΒΒΑΣ
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ» και
3. έδωσαν εντολή στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό για την επαναπροκήρυξη
του εν λόγω διαγωνισμού.
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7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση διαδικασίας απευθείας ανάθεσης για προμήθεια σταθμήμετρων που
υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 20072013», αποφάσισαν ομόφωνα της έγκριση της προμήθειας 2 σταθμημέτρων συνολικού
προϋπολογισμού 2.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση της ανακοίνωσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Απολογισμός και έγκριση αποτελεσμάτων Προγράμματος ΕπόπτευσηςΦύλαξης 2012 στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν τον απολογισμό του Σχεδίου Επόπτευσης – Φύλαξης
για το έτος 2012 και ζήτησαν την συμπερίληψη των ανωτέρω σχετικών αρχείων στο
παράρτημα του παρόντος.
9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Προγράμματος Περιπολιών Επόπτευσης Φεβρουαρίου 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα Μέλη του ΔΣ του Φ.Δ. ενέκριναν το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης για κάθε κέντρο
πληροφόρησης για τον μήνα Φεβρουάριο 2013, όπως παρουσιάσθηκε από τον εισηγητή.
10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Λοιπά θέματα.
i.

Ορισμός εκπροσώπου του ΦΔ και αναπληρωτή του για την Κοινή Επιτροπή
στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια ΑΜΘ για την
υλοποίηση έργων της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης του Φ.Δ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα την
εκπροσώπηση του Φ.Δ. στην Κοινή Επιτροπή της Προγραμματικής Σύμβασης με την
Περιφέρεια ΑΜΘ και τον ορισμό εκπροσώπου του ΦΔ τον κ. Μπερμπερίδη Θεόδωρο και
αναπληρωτή αυτού την κα Ευαγγελία Χαραλάμπους.
ii.

Εκδηλώσεις Φ.Δ. για την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 2013.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο Δ.Σ. ότι όπως κάθε χρόνο, έτσι και
φέτος, στις 2 Φεβρουαρίου θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, την
υπενθύμιση δηλαδή της υπογραφής της συνθήκης Ramsar η οποία υπογράφτηκε το 1977
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στο Ιράν με σκοπό την προστασία και τη συνετή χρήση όλων των υγροτόπων. Στην
συνθήκη συμπεριλαμβάνονται 1.524 υγρότοποι σε όλο τον κόσμο, όπως λίμνες ποτάμια,
έλη, εκβολές, τεχνητές λίμνες, λιμνοθάλασσες κ.α. με συνολική έκταση πάνω από 520
εκατομμύρια στρέμματα. Στην χώρα μας
βάσει της παραπάνω συνθήκης προστατεύονται
10 υγρότοποι: το Δέλτα του Έβρου, οι λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, η λίμνη Κερκίνη, το Δέλτα
των ποταμών Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα, ο Αμβρακικός Κόλπος, η λιμνοθάλασσα
Μεσολογγίου, η λιμνοθάλασσα Κοτύχι και φυσικά το Δέλτα Νέστου, οι λίμνες Βιστωνίδα και
Ισμαρίδα και το σύμπλεγμα των Θρακικών Λιμνοθαλασσών που συνθέτουν το Εθνικό Πάρκο
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Η προστασία αυτών των σημαντικών περιοχών είναι πλέον επιβεβλημένη γιατί οι
υγρότοποι στην χώρα μας υποβαθμίζονται καθημερινά με αλλαγές στο υδρολογικό
καθεστώς, με αλλοίωση και υποβάθμιση της ποιότητας των υδάτων, απόρριψη στερεών και
εκροή αστικών κυρίως αποβλήτων, αυθαίρετη δόμηση, εντατικοποίηση της γεωργίας,
λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία είναι μερικά μόνο από τα έντονα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν ώστε να χάνεται η μοναδική οικολογική τους αξία.
Φετινό σύνθημα των εκδηλώσεων είναι οι Υγρότοποι Φροντίζουν το Νερό και
πράγματι, χάρη στους υγροτόπους έχουμε νερό για ύδρευση και άρδευση, αλλά και
καθαρισμό των ρύπων αφού τα διάφορα είδη φυτών που φιλοξενούν οι υγρότοποι
απομακρύνουν τους ρύπους και τα φερτά υλικά απαλλάσσοντας έτσι το νερό από βλαβερές
ουσίες. Φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψουμε την συμβολή των υγροτόπων στην αλιεία,
την κτηνοτροφία, την γεωργία και βέβαια την αναψυχή.
Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας βρίσκεται σε συνεργασία
με την ΦΕΞ-ΠΑΚΕΘΡΑ και την Περιφέρεια ΑΜΘ για φέτος έχει προγραμματίσει Ηχοπερίπατο
στην Λίμνη Βιστωνίδα με τον κ. Μαρίνο Κουτσομιχάλη, όπου το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
2013 και ώρα 9:30, με την συμμετοχή της Περιβαλλοντικής Ομάδας του 3ου Γενικού Λυκείου
Ξάνθης θα γίνουν περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις του νερού και την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου
2013 και ώρα 20:30 στο Λαογραφικό Μουσείο Ξάνθης θα γίνει η Παρουσίαση – Συναυλία του
υλικού ηχογραφήσεων.
Επίσης το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013, Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, θα
παραμείνουν ανοικτά για το κοινό από τις 9:30 έως και τις 16:00 το Κέντρο Πληροφόρησης
Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στο Πόρτο Λάγος (τηλ.25410 96646) και το Κέντρο Πληροφόρησης
Δέλτα Νέστου στην Κεραμωτή (τηλ. 25910 51831) που θα δέχονται όλους τους επισκέπτες
που θα θελήσουν να ενημερωθούν για τις αξίες των υγροτόπων
iii.

Διαχείριση επισκέψεων σχολικών μονάδων εντός των ορίων του ΕΠ ΑΜΘ.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την κατάργηση της συμβολικής δωρεάς
από τους μαθητές όλων των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας ΑΜΘ και τη διατήρηση στις
σχολικές μονάδες που προέρχονται από άλλες Περιφέρειες.
.
iv.
Ενημέρωση για την απάντηση του Νομικού Συμβούλου του Φ.Δ. στο πλαίσιο
της αγωγής των κ. Βασίλειου Τερζή, Δέσποινας Μιχαηλίδου και Κωνσταντίνα
Νικολαΐδου.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού έλαβαν υπόψη την αναφορά του νομικού συμβούλου του
Φ.Δ. κ. Τσιρωνά Αθανάσιου αποφάσισαν ομόφωνα: ο Φ.Δ. να μην ασκήσει έφεση επί της
υπ’ αρ. 135/2012 απόφασης του Μονομελές Πρωτοδικείο Ξάνθης, επειδή :

1. δεν υφίσταται πραγματικοί ή νομικοί ισχυρισμοί, οι οποίοι να συγχωρούν την
άσκηση εφέσεως,
2. ο Φ.Δ. αποφασίζει να μην προβάλει για τυπικούς λόγους, ψευδείς
ισχυρισμούς,
3. η ευδοκίμηση μιας τέτοιας έφεσης παρίσταται απίθανη και για να μην
επιβαρυνθεί ο Φ.Δ. με επιπλέον κόστος πολυετών τόκων,
ακολούθως εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες
προς το ΥΠΕΚΑ προκειμένου να λάβει γνώση επί του θέματος και να κάνει τις
απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της αποζημίωσης όπως προκύπτει από την
υπ’ αρ. 135/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ξάνθης.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Οριστική κατακύρωση Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας «Τηλεμετρικών
Σταθμών» που υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία
και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Τηλεμετρικών Σταθμών», στην Εταιρία με την επωνυμία
«METRICA AE» με προϋπολογισμό πενήντα έξι χιλιάδες εννιακόσια έντεκα ευρώ και
εβδομήντα ένα λεπτά (56.911,71 €).
Επιπροσθέτως, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Φ.Δ. για τις προβλεπόμενες ενέργειες για
την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.
2ο 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:
«ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ» που εδρεύει στη Χρυσούπολη του Δήμου Νέστου.
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.
3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πρόγραμμα «Παράκτια ζώνη
και νησιωτικές περιοχές».
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ανακοινώθηκε η
Πρόσκληση με Κωδικό Αριθμό 82 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης, ή οποία περιλαμβάνει την πρόταση του Φ.Δ. με τίτλο «Σύστημα
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Παρακολούθησης Υγροτοπικών Δασικών Εκτάσεων» με συνολικό Προϋπολογισμό 400.000
ευρώ. Ο Πρόεδρος ανέφερε στο Δ.Σ. ότι ο Φ.Δ. προτίθεται να υποβάλει σχετική πρόταση
(κατάθεση σχετικού Τεχνικού Δελτίου) για την ένταξη της χρηματοδότησης του ανωτέρω
έργου με σκοπό την υλοποίησή του στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ολοκληρωμένα
Σχέδια για την Ανάπτυξη Παράκτιων και Νησιωτικών Περιοχών», Άξονας Προτεραιότητας 9
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΑΜΘ» του Ε.Π. "Μακεδονία – Θράκη 20072013", και ότι θα προβεί σε όλες τις προς τούτο απαιτούμενες ενέργειες.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την επιστολή παραίτησης της κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου
από τη θέση του αναπληρωτή ειδικού επιστήμονα του ΔΣ του ΦΔ ΕΠΑΜΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση έκαναν αποδεκτή την παραίτηση της κας
Παναγιωτοπούλου από τη θέση του αναπληρωτή ειδικού επιστήμονα του ΔΣ του ΦΔ Δέλτα
Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και έδωσαν εντολή για την αποστολή του σχετικού εγγράφου
στο ΥΠΕΚΑ προκειμένου να γίνει η αντικατάσταση της κας Μαρίας Παναγιωτοπούλου.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση της παραλαβής του 2ου τμήματος ανάθεσης υπηρεσιών
πρόχειρου διαγωνισμού «Επεξεργασία και επιλογή τρόπου αναβάθμισης
περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δυο Κέντρα Πληροφόρησης του Φ.Δ.»
πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

του
των
στο
της

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη το Πρακτικό της Επιτροπής Παραλαβής,
αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της Επιτροπής
Παραλαβής του Φ.Δ. και την παραλαβή του 2ου τμήματος: «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.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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