ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 4ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 27 Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
4η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5123 / 20-4-2012 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. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 Επικ. Καθ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 Κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, Δασολόγος-Ορνιθολόγος,
επιστήμονας Δ.Σ.

αναπληρωτής

ειδικός
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Έγκριση Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του
έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης ορνιθοπανίδας, αμφιβίων, ερπετών και
θηλαστικών στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)», στο πλαίσιο της ενταγμένης στο
ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση Ανοιχτού Εθνικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
ορνιθοπανίδας, αμφιβίων, ερπετών και θηλαστικών στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (20122015)», στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση δομή και μέσα,
δηλαδή:
Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Ομάδα ατόμων εξειδικευμένη στο κάθε ένα αντικείμενο του προγράμματος.
Η ομάδα αυτή διαμορφώνεται ως εξής:
 Ένα (1) άτομο με γνώση χρήσης λογισμικού σε γεωγραφικά συστήματα
πληροφοριών και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών.
 Για την ορνιθοπανίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τεσσάρων
(4) ατόμων, με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών για το ένα (1)
εξ αυτών και παράλληλα να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε
θέματα ορνιθοπανίδας, σχετική εμπειρία δύο (2) ετών για δύο (2) εξ αυτών και
σχετική εμπειρία ενός (1) έτους για το άλλο ένα (1).
 Για τα θηλαστικά ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα δυο (2)
ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον πέντε (5) ετών για το ένα (1) εξ
αυτών το οποίο παράλληλα να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε
θέματα θηλαστικών, και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών για το άλλο ένα (1).
 Για τα ερπετά-αμφίβια ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα δυο (2)
ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον πέντε (5) ετών για το ένα (1) εξ
αυτών και παράλληλα να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε
θέματα ερπετών-αμφιβίων, και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών για το άλλο ένα (1).
Η παραπάνω ομάδα είναι η ελάχιστη που απαιτείται, όλα τα άτομα πρέπει να είναι απόφοιτοι
τμήματος με αντικείμενο την προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
Ένα άτομο από τα παραπάνω, θα αναλάβει το ρόλο του συντονιστή.
Ο συντονιστής του έργου και η ανωτέρω ομάδα μπορούν να συνεπικουρούνται από
συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύμφωνα
με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.
Αντικείμενο της ομάδας εκτός της παρακολούθησης και αξιολόγησης ειδών και βιοτόπων,
είναι και η εκπαίδευση υπαλλήλων του Φ.Δ.
Τα παραπάνω αποτελούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για να συμμετέχει μία ομάδα στον
διαγωνισμό και συγκεντρώνουν βαθμολογία από 1 έως 10. Σε περίπτωση που μία ομάδα
συγκεντρώσει βαθμολογία χαμηλότερη του 6 άμεσα αποκλείεται του διαγωνισμού.

2ο Θέμα: Έγκριση Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου
«Πρόγραμμα Παρακολούθησης θαλάσσιων και Χερσαίων τύπων οικοτόπων,
ιχθυοπανίδας και ασπονδύλων στην περιοχή του ΕΠΑΜΘ (2012-2015)», στο πλαίσιο
της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση Ανοιχτού Εθνικού
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Πρόγραμμα Παρακολούθησης
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θαλάσσιων και Χερσαίων τύπων οικοτόπων, ιχθυοπανίδας και ασπονδύλων στην περιοχή
του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης.
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή και μέσα,
δηλαδή:
Κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα ατόμων εξειδικευμένη στο κάθε ένα αντικείμενο του
προγράμματος.
Η ομάδα αυτή διαμορφώνεται ως εξής:
 Ένα (1) άτομο με γνώση χρήσης λογισμικού σε γεωγραφικά συστήματα
πληροφοριών και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών.
 Για τους τύπους θαλάσσιων τύπων οικοτόπων ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
διαθέτει ομάδα τριών (3) ατόμων, με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον δέκα
(10) ετών για ένα (1) εξ αυτών το οποίο παράλληλα να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σε θέματα θαλάσσιων τύπων οικοτόπων και σχτική εμπειρία ενός
(1) έτους για τα υπόλοιπα δύο (2).
 Για τους τύπους χερσαίων τύπων οικοτόπων ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να
διαθέτει ομάδα τριών (3) ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον δέκα
(10) ετών για ένα (1) εξ αυτών το οποίο παράλληλα να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή
διδακτορικού τίτλου σε θέματα Χερσαίων τύπων οικοτόπων, και σχετική εμπειρία
ενός (1) έτους για τα υπόλοιπα δύο (2).
 Για την ιχθυοπανίδα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα τριών (3)
ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον δέκα (10) ετών για το ένα (1) εξ
αυτών το οποίο παράλληλα να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε
θέματα ιχθυοπανίδας, και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών για τα υπόλοιπα δύο (2)
άτομα.
 Για τα ασπόνδυλα ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει ομάδα δύο (2)
ατόμων με εμπειρία σε εργασίες πεδίου τουλάχιστον πέντε (5) ετών για το ένα (1) εξ
αυτών το οποίο παράλληλα να είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σε
θέματα ασπονδύλων, και σχετική εμπειρία ενός (1) έτους για το άλλο ένα (1).
Αντικείμενο της ομάδας εκτός της παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης ειδών
και βιοτόπων, είναι και η εκπαίδευση υπαλλήλων του Φ.Δ.
Η παραπάνω ομάδα είναι η ελάχιστη που απαιτείται.
Όλα τα άτομα πρέπει να είναι απόφοιτοι τμήματος με αντικείμενο την προστασία και
διαχείριση περιβάλλοντος και φυσικών πόρων.
Ένα άτομο από τα παραπάνω θα αναλάβει το ρόλο του Συντονιστή.
Ο συντονιστής του έργου και η ανωτέρω ομάδα μπορούν να συνεπικουρούνται από
συνεργάτες υψηλής εξειδίκευσης σε διάφορα επιμέρους θέματα, εφόσον αυτό κρίνεται
αναγκαίο από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την κάλυψη των αναγκών του έργου και σύμφωνα
με την πρόταση της μεθοδολογίας προσέγγισης του έργου που θα κατατεθεί.
Τα παραπάνω αποτελούν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για να συμμετέχει μία ομάδα στον
διαγωνισμό και συγκεντρώνουν βαθμολογία από 1 έως 10. Σε περίπτωση που μία ομάδα
συγκεντρώσει βαθμολογία χαμηλότερη του 6 άμεσα αποκλείεται του διαγωνισμού.

3ο Θέμα: Επικύρωση πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων του Φ.Δ. στο πλαίσιο του
διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών «Καθαριότητα των κτιρίων του Φ.Δ. (Κέντρο
Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας & Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα
Νέστου) και την περιποίηση του αύλειου χώρου στο Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνών
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας», στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του Πρακτικού της
Επιτροπής Ενστάσεων.
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. έδωσαν εντολή η Επιτροπή Αξιολόγησης να προχωρήσει στην
αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων των οποίων
οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

4ο Θέμα: Ανακοινώσεις.
Δεν υπήρχαν ανακοινώσεις.

5ο Θέμα: «Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1)

ΜΠΕ για το έργο «Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου ηλεκτροπαραγωγής
ισχύος 3.000,01 kwp» από την εταιρεία ABDERA ENERGY LTD σε έκταση 90,5
περίπου στρεμμάτων του αγροκτήματος «Ναϊόμπαση» του Δήμου Τοπείρου Π.Ε.
Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:
 Για λόγους ασφαλείας να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από
τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
 Να τηρείται η κειμένη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
 Οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή κάθε έτος στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
 Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες
οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια
όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους
(από οπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο
χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
 Συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της
περιοχής.
 Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα και
υπόγεια.


Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.

2) ΜΠΕ για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης (Αντικατάσταση
Παλαιάς)» της ομάδας του Κάρρα Θεόφιλου του Ελευθερίου, στο αγρόκτημα
Μέσης – Τοποθεσία: «Ξυλοκέρατο» Δ.Δ Αιγείρου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε
Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:
 Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
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Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων έκτασης
207,413 στρ. τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του αγρόκτηματος Μέσης Δ.Δ Αιγείρου
του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε Ροδόπης.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 106.818 m3 ετησίως.
Η άρδευση να μην 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 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 της γεώτρησης.

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

3)

ΜΠΕ για το έργο «Εγκατάσταση ανεξάρτητου και αυτόνομου Φωτοβολταϊκού
Πάρκου Ισχύος 0,999925 ΜWp» από την εταιρεία Orange Energy GR 101 στο υπ’
αρ. 189 αγροτεμάχιο αναδασμού Παγουρίων Δ. Κομοτηνής Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:
 Για λόγους ασφαλείας να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από
τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
 Να τηρείται η κειμένη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
 Οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κλπ) από το μετεωρολογικό σταθμό που θα εγκατασταθεί, να αποστέλλονται
σε ηλεκτρονική μορφή κάθε έτος στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου.
 Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες
οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια
όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους
(από οπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο
χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
 Συστήνεται να γίνει δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου με αυτόχθονα είδη χλωρίδας της
περιοχής.
 Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα και
υπόγεια.
 Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.

4) ΠΠΕ για το έργο «Εγκατάσταση συγκροτήματος επεξεργασίας αποβλήτων» από
την εταιρεία ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ. στο αγρόκτημα Ιάσμου Δ. Ιάσμου Π.Ε.
Ροδόπης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΠΠΕ (ΚΕΦ 6 «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ») και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Σε καμία περίπτωση η διαμόρφωση του αγροτεμαχίου να μην είναι χαμηλότερα από το
-2.00μ από τη στάθμη εδάφους και σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών,
βρεθεί υδροφόρος ορίζοντας, τότε οι εργασίες να σταματήσουν άμεσα.



Η φόρτωση, η μεταφορά αλλά και η απόθεση των υλικών, να γίνονται με τρόπο ώστε να
αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος. Τα φορτηγά οχήματα, κατά την έξοδο από
την εγκατάσταση, να έχουν πάντα πλήρως καλυμμένο το φορτίο τους και να διακινούνται
με μικρές ταχύτητες και κατά το δυνατόν εκτός οικισμών κλπ, ώστε να περιοριστούν οι
τυχόν οχλήσεις (θόρυβος, καυσαέρια, κίνδυνος ατυχημάτων κλπ) στην ευρύτερη περιοχή
του έργου



Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο
παραγόμενος θόρυβος.



Να γίνονται τακτικές μετρήσεις του επίπεδου θορύβου εκτός της μονάδας και σε
περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση να ενημερωθεί ο Φ.Δ για τις ακριβείς μετρήσεις και
τις επιτρεπόμενες τιμές.



Να προβλεφθεί η κατασκευή στεγανού βόθρου για την ικανοποίηση των αναγκών του
εργατικού δυναμικού.



Να γίνει φύτευση περιμετρικά ολόκληρου του γηπέδου με είδη της περιοχής και όσα από
αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του χώρου για την μείωση της
σκόνης, του επίπεδου θορύβου αλλά και τις οπτικής όχλησης.
Για την επιλογή των φυτευτικών ειδών να λαμβάνονται υπόψη και τα εξής:
- να χρησιμοποιηθούν φυτικά είδη που οι βιολογικές απαιτήσεις τους είναι ίδιες με τις
βιοκλιματικές απαιτήσεις της περιοχής.
- να επιλεγούν φυτά που συμβάλουν στη διατήρηση της βιοποικιλότητας του χώρου και
που αφενός να είναι μη πυρόφιλα, ανθεκτικά στη σκόνη, τη ρύπανση και αφετέρου να
συμβάλλουν στη μείωση της διάβρωσης του εδάφους και τον εμπλουτισμό του σε
θρεπτικές ουσίες.
- να περιλαμβάνουν και ψυχανθή, καθότι συνεισφέρουν στον έλεγχο της διάβρωσης και
στη βελτίωση του εδάφους.
- το χρώμα, η υφή, η μορφή της βλάστησης, που θα εγκατασταθεί, να μην διαφέρει
σημαντικά από αυτή του γύρω φυσικού χώρου, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
οπτική αντίθεση του με τον ευρύτερο χώρο της περιοχής.
- να επιλεγούν και είδη φυτών με γνώμονα την κάλυψη βασικών αναγκών της πανίδας
της περιοχής.
- τα δενρώδη είδη με ύψος >1,5 μέτρου, να υποστηρίζονται με κατάλληλη υποστύλωση
για δύο τουλάχιστον φυτευτικές περιόδους.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερησίας: Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Βελτίωση
βατότητας, με την κατασκευή ξύλινης πεζογέφυρας, στην παραλίμνια περιοχή της
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λίμνης Βιστωνίδας» στην περιοχή του Δ.Δ. Σελίνου του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε.
Ξάνθης από τον Δήμο Αβδήρων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν το θέμα και αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης
με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Οι ουσίες εμποτισμού των ξύλινων στοιχείων και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν
για την προστασία των υλικών από την διάβρωση να μην είναι τοξικά.



Να μην τοποθετηθούν οι δύο μικροί κάδοι απορριμμάτων στα δύο σημεία εκκίνησης των
πεζογεφυρών, αλλά να τοποθετηθεί ένας μεγάλος κάδος απορριμμάτων στον χώρο
αναψυχής πλησίον της υφιστάμενης πεζογέφυρας και να μεριμνά ο Δήμος Αβδήρων για
την συχνή αποκομιδή των απορριμμάτων.



Να πραγματοποιηθεί καθαρισμός με μέριμνα του Δήμου Αβδήρων για τις υπάρχουσες
εστίες απορριμμάτων στην περιοχή εγγύς των πεζογεφυρών και του χώρου αναψυχής.



Να τηρείται ο χώρος πλησίον των έργων καθαρός με μέριμνα του Δήμου Αβδήρων.



Να ενισχυθεί η βλάστηση με φυτεύσεις εκατέρωθεν των πεζογεφυρών για την
αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου, αλλά και για να ενισχυθεί η στήριξη των
κατασκευών.



Να συμπεριληφθούν στο παρόν έργο υποδομές ενημέρωσης, πληροφόρησης και
κατεύθυνσης επισκεπτών προς το έργο (με ευθύνη του Δήμου Αβδήρων) και σε
συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.



Να προβάλλονται οι παρούσες υποδομές από την Ιστοσελίδα και από άλλα μέσα και
δράσεις ενημέρωσης / πληροφόρησης του Δήμου Αβδήρων αλλά και στα πλαίσια των
δραστηριοτήτων του με σκοπό την ενημέρωση / πληροφόρηση των επισκεπτών για τις
αξίες της προστατευόμενης περιοχής. Στην προβολή της υποδομής μπορεί να συνδράμει
και ο Φ.Δ. μετά την αποστολή σε αυτόν των απαραίτητων στοιχείων.

2ο Θέμα εκτός ημερησίας: Αίτημα τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου Φ/Β σταθμός
ισχύος 0,95MW από την εταιρεία ΡΕΘΙΜΝΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Ε. στην περιοχή
Μυρωδάτου Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του υποβληθέντος αιτήματος.

3ο Θέμα εκτός ημερησίας: Έγκριση Προκήρυξης Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού για
την προμήθεια δύο εννέα-θέσεων επιβατικών οχημάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας
της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα
Διαχείρισης της» στο πλαίσιο του Υποέργου 2 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 του
Ανοιχτού Εθνικού Διαγωνισμού:


Προμήθεια οχημάτων εποπτείας και ανάδειξης του Εθνικού Πάρκου με ανώτατο ποσό
προσφοράς 99.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
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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».
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά.

4ο Θέμα εκτός ημερησίας: Έγκριση Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια
εξοπλισμού πεδίου (τηλεσκόπια, φωτογραφικές μηχανές, camera).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης 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 του
πρόχειρου διαγωνισμού:
 Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου (τηλεσκοπίων, φωτογραφικές μηχανές , camera)
με ανώτατο ποσό προσφοράς 38.310,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. 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 των προκηρύξεων.

5ο Θέμα: Έγκριση προκήρυξης για ανάθεση έργου Τεχνικού Συμβούλου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης 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
ανάθεσης έργου για υπηρεσίες «Τεχνικού Συμβούλου». Απαραίτητο κρίνεται η κατοχή
εργασιακής εμπειρίας σε θέματα περιβάλλοντος.

6ο Θέμα: Α Τροποποίηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και ΑνάθεσηςΔιαχείρισης Συμβάσεων του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι αποδέχονται και κατανοούν τους λόγους
παραίτησης του κ. Μπαλάση Στυλιανού από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων του ΦΔ και την αντικατάστασή του από τον κ.
Μπερμπερίδη Θεόδωρο, υπάλληλο του Φ.Δ. Έτσι τροποποιώντας την 3η(δ) Απόφαση της
7ης/27-9-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ., η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και ΑνάθεσηςΔιαχείρισης Συμβάσεων θα απαρτίζεται από τους:
Προεδρεύων: Λαρίσης Σοφοκλής
Μέλη: Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Μιχαηλίδου Δέσποινα.
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7ο Θέμα: Τροποποίηση Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την αντικατάσταση του κ. Διαμαντή Βασίλειου από
την Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου του ΦΔ και την αντικατάστασή του
από τον κ. Μπερμπερίδη Θεόδωρο, υπάλληλο του Φ.Δ. Έτσι τροποποιώντας την 3η
Απόφαση της 4ης/1-7-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ., η Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής
Παραλαβής Έργου του Φ.Δ. θα απαρτίζεται από τους:
Προεδρεύων: Χαϊτίδης Δημήτριος
Μέλη: Μπερμπερίδης Θεόδωρος, Μιχαηλίδης Σάββας.

8ο Θέμα: Τεχνική υποστήριξη των έργων «Μελέτη έργων ερμηνείας περιβάλλοντος
και οικοτουριστικής υποδομής του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» και «Εκτέλεση έργων
ερμηνείας περιβάλλοντος και οικοτουριστικής υποδομής του Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης του Προέδρου του Φ.Δ.
και τον εξουσιοδότησαν να ενεργήσει άμεσα ζητώντας από την Περιφέρεια ΑΜΘ τη σύναψη
νέας προγραμματικής σύμβασης για τα νέα έργα ή την επέκταση της παλιάς που θα
συμπεριλάβει και τα νέα έργα.
9ο Θέμα: Έγκριση πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών,
με αντικείμενο: «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., στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας
της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα
Διαχείρισης της» στο πλαίσιο 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 του πρόχειρου
διαγωνισμού:


Εκτίμηση των επιπτώσεων της αύξησης του πληθυσμού των κορμοράνων
(Phalacrocorax carbo) στην ιχθυοπανίδα των λιμνοθαλασσών του Εθνικού Πάρκου» με
ανώτατο ποσό προσφοράς 23.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά. 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 των προκηρύξεων.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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