ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 4ης / 2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 11 Απριλίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
4η/2014 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 8523/9-4-2014 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. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ.

Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας &
Ναυτιλίας.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ακύρωση της τρέχουσας διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού «Έρευνα και
προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της
ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus
vistonicus)», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου και των
επιπλέον αναγκών που έχουν δημιουργηθεί, αποφάσισαν ομόφωνα την ακύρωση της
τρέχουσας διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού «Έρευνα και προτάσεις για την
προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας των λιμνών Βιστωνίδας
και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)», που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση επαναπροκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού «Έρευνα και προτάσεις για
την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας των
λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)», που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
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 10 της ενταγμένης πράξης στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013», λαμβάνοντας υπόψη και την2η Απόφαση της 3ης/2014 Συνεδρίασης του ΦΔ,
αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της επαναπροκήρυξης του έργου: «Έρευνα και
προτάσεις για την προστασία των υπό εξαφάνιση ενδημικών ειδών της ιχθυοπανίδας των
λιμνών Βιστωνίδας και Μητρικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)»» συνολικού ποσού
προσφοράς 64.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 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 προκήρυξης.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση μετακίνησης της κας Ευτέρπης Πατετσίνη, υπαλλήλου του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τη συμμετοχής της κας
Ευτέρπης Πατετσίνη στην 6η Διεθνή συνάντηση για τους κορμοράνους που διοργανώνεται
από την I.U.C.N. και την Watelands international στην Κροατία 23-27 Απριλίου 2014 και την
έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης μετακίνησης. Η δαπάνη μετακινήσεων και διατροφής θα
καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013» και ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης
«Εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων (Phalacrocorax
carbo) στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου».
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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