ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 7ης / 27-9-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
7η/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. 4323 / 19-09-2011 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. Χαϊτίδης Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Διαμαντής Βασίλειος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτονας, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Καμπούρης Βασίλειος, Δημοτικό σύμβουλο, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, Πρόεδρος του Αλιευτικού και Ιχθυοτροφικού Συνεταιρισμού
Βιστωνίδας, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Συμμετοχή στην έρευνα της Διυπουργικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη
σύσταση, κατάργηση, αναδιάρθρωση και μετατροπή Υπηρεσιών, Συμβουλίων,
Επιτροπών και φορέων του Δημοσίου Τομέα (ΦΕΚ 19Β΄/15-01-2010) της Γενικής
Κυβέρνησης.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ.
για τη συμμετοχή του Φ.Δ. στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το γραφείο του
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, η οποία και αφορούσε τους εποπτευόμενους φορείς
διαφόρων υπουργείων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Ενημέρωση περί τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου ΕΠΠΕΡΑΑ και της
απόφασης αυτεπιστασίας του Υποέργου 1.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της τροποποιημένης
απόφασης αυτεπιστασίας για το Τεχνικό Δελτίο ΕΠΠΕΡΑΑ και έδωσαν εντολή στο
προσωπικό του Φ.Δ. να διαμορφώσει βάσει αυτής και την τροποποίηση του εγκεκριμένου
ΤΔ, προκειμένου να παρουσιαστεί στο επόμενο ΔΣ.
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2ο
Θέμα:
Έγκριση
πινάκων
κατάταξης
Περιβαλλοντολόγου, Εποπτών-ξεναγών).

(Βιολόγου,

Οικονομολόγου,

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αποτελεσμάτων της
διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου με την επιφύλαξη της επανεξέτασης
των πινάκων κατάταξης στην περίπτωση κατά την οποία θα υποβληθούν ενστάσεις από
τους υποψηφίους, ως εξής:
ΠΕ ειδικότητας Περιβαλλοντολόγου τον κ. Χατζάρα Αλέξανδρο,
ΠΕ ειδικότητας Βιολόγου την κ. Χαραλάμπους Ευαγγελία,
ΠΕ ειδικότητας Οικονομολόγου τον κ. Μακρή Χρήστο,
ΔΕ ειδικότητας Εποπτών-ξεναγών τους Μιχαηλίδου Αναστσία, Κατσούλη Κωνσταντίνα,
Κατσούλη Βασίλειο και τον Ζουρνατζή Κωνσταντίνο,
στο πλαίσιο της προκήρυξης υπ’ αρ. 4023/ 1/7/2011 για την υλοποίηση του εγκεκριμένου
Τ.Δ. στο ΕΠΠΕΡΑΑ. Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή των προβλεπόμενων συμβάσεων.
Η δαπάνη μισθοδοσίας θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
3ο Θέμα: Διάφορα θέματα
Α) Δωρεά ενός σκάφους τύπου Κανό-Καγιάκ με τον εξοπλισμό του από την εταιρεία
RIVERLAND.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία
RIVERLAND. Επίσης, έδωσαν εντολή στο προσωπικό του ΦΔ να αποστείλει ευχαριστήρια
επιστολή προς τη δωρήτρια εταιρεία..
Β) Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Φ.Δ. στην Πανευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών
με διοργανωτή την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Ε.Ο.Ε. σε συνεργασία με την
Οικολογική Ομάδα Ροδόπης στην παραλία νότια της Λιμνοθάλασσας Πτελέας μετά
το χωριό Γλυφάδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να αποδεχθούν την πρόσκληση της Ε.Ο.Ε. και
όρισαν τον κ. Τερζή να έρθει σε επαφή με την Ε.Ο.Ε., την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης και
τον Δήμο Κομοτηνής, έτσι ώστε η προετοιμασία των εκδηλώσεων να πετύχει τα καλύτερα
δυνατά αποτελέσματα.
Γ) Νομική εκπροσώπηση ΦΔ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα και ανέθεσαν στον Πρόεδρο να έρθει σε
επαφή με εξωτερικό συνεργάτη για τη δυνατότητα νομικής εκπροσώπησης του Φ.Δ. στην
υπόθεση αγωγής από τους υπαλλήλους αορίστου χρόνου του ΦΔ κα Μιχαηλίδου Δέσποινα
και κ. Τερζή Βασίλειο για μη καταβολή δεδουλευμένων τη χρονική περίοδο 2004 – 2007. Ο
ορισμός του δικηγόρου εξωτερικού συνεργάτη είναι προσωρινός και αφορά μόνο την
συγκεκριμένη υπόθεση με δεδομένο ότι η δικάσιμος είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα που
δεν επιτρέπει στο ΦΔ να αναμένει τα αποτελέσματα της προκήρυξης του νομικού συμβούλου
για όλο το πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ, η δε δαπάνη θα βαρύνει τα έσοδα του Φ.Δ.
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Δ) Τροποποίηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης-Διαχείρισης
Συμβάσεων του ΦΔ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι αποδέχονται και κατανοούν τους λόγους
παραίτησης του κ. Γερμαντζίδη Νικόλαου από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων του ΦΔ και την αντικατάστασή του από τον κ. Λαρίση
Σοφοκλή. Έτσι τροποποιώντας την 2η Απόφαση της 4ης/1-7-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ., η
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων θα απαρτίζεται
από τους:
Προεδρεύων: Λαρίσης Σοφοκλής
Μέλη: Μπαλάσης Στέλιος, Μιχαηλίδου Δέσποινα
Ε) Ορισμός συντονιστή ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα τον ορισμό της κας Μιχαηλίδου Δέσποινα ως
συντονίστριας για την υλοποίησης της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης με τίτλο
«Οργάνωση και Λειτουργία της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας και του Φ.Δ. αυτής».
4 ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1. ΜΠΕ για το έργο ίδρυση μονάδας έτοιμου σκυροδέματος από την εταιρεία
Κωνσταντίδης Α.Ε. στη Δρυμούσα Χρυσούπολης Δήμου Νέστου Π.Ε. Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αφού εξετάστηκαν όλα τα παρεχόμενα στοιχεία κι έγινε διεξοδική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
κρίνουν ότι η μελέτη περιλαμβάνει ασάφειες και έλλειψη σημαντικών στοιχείων όπως :
1. Δεν αναφέρεται κάποια δυνητική έστω περιβαλλοντική επίπτωση από τη λειτουργία της
μονάδας.
2. Δεν υπάρχει ισοζύγιο μάζας της συνολικής δραστηριότητας.
3. Η χρήση νερού για τις περιγραφόμενες δραστηριότητες είναι υποεκτιμημένη.
4. Η μεταφορική δραστηριότητα πρώτων υλών και παραγόμενου προϊόντος προς και από το
εργοτάξιο υποεκτιμάται σημαντικά.
5. Δεν αναφέρεται η πηγή των αδρανών υλικών (π.χ. σύμβαση με αδειοδοτημένη μονάδα
παραγωγής άμμου και αδρανών).
Για τους παραπάνω λόγους τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν την
επανυποβολή της μελέτης. Στη βελτιωμένη έκδοση της μελέτης θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη τα παραπάνω ενδεικτικά σχόλια καθώς και οι παρακάτω ενδεικτικές προτάσεις:


Κατασκευή κλειστών ταινιόδρομων μεταφοράς υλικών.



Κατασκευή στεγασμένων χώρων αποθήκευσης αδρανών.



Εγκατάσταση συστήματος αποκονίωσης στα σιλό του τσιμέντου.



Μεταφορά υλικών με κλειστά φορτηγά.



Εγκατάσταση συστήματος διαβροχής οδών μέσα στο εργοτάξιο.



Συλλογή και ανακύκλωση του νερού μετά από καθίζηση των αιωρούμενων στερεών



Μηδενική διάθεση νερού στο περιβάλλον

.
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2. ΠΠΕ για το έργο ¨Άδεια χρήσης νερού αρδευτικής γεώτρησης¨ από τον κ. Νιμάν
Ραΐφογλου στο αγρόκτημα Κρεμαστής Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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 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
o ισχύς (hp ή KW)
o 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.
3. ΜΠΕ Αντικατάσταση γεώτρησης αρδευτικής χρήσης από τον κ Ζακώνη
Παρασκευά στο αγρόκτημα Φαναρίου στην Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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 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.
4. ΠΠΕ ¨Άδεια χρήσης νερού αρδευτικής γεώτρησης¨ από τον κ. Στανίτσα Ιωάννη στο
αγρόκτημα Ερασμίου Δήμου Τοπείρου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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 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
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 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.
5. ΠΕ Εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας από την εταιρεία
«VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ»
στο αγρόκτημα Δασοχωρίου του Δήμου
Τοπείρου στην Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της μελέτης με τις εξής προϋποθέσεις:



Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας εντός και στην περίμετρο του χώρου
τοποθέτησης της κεραίας και των συνοδευτικών εγκαταστάσεων.
Οι Μετρήσεις Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από τον συγκεκριμένο σταθμό, καθώς και
των υπόλοιπων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει η εταιρεία εντός των
ορίων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είτε από το Εργαστήριο
Μετρήσεων ΗΜ ακτινοβολίας της VODAFONE, είτε από το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» που
εφαρμόζουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, να αποστέλλονται στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας
Ισμαρίδας.

6. Τροποποίηση ΕΠΟ κτηνοτροφικής μονάδος από 50 σε 100 αγελάδες ελευθέρας
βοσκής από τον κ. Καμπουρίδη Χριστόφορο στο αγρόκτημα Ίμερου Π.Ε.
Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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:
 Η κοπροσωρός να κατασκευαστεί σε σχήμα Ε. Έτσι, όταν τα στερεά απόβλητα γεμίσουν
τον 1ο χώρο της κοπροσωρού, τότε θα γίνεται εναπόθεση των νέων στερεών αποβλήτων
στο 2ο τμήμα της, αφήνοντας χρονικό περιθώριο για την ζύμωση της κοπροσωρού στο
1ο τμήμα.
 Να προσκομιστεί σχετική άδεια για τη διάθεση των υγρών αποβλήτων του σηπτικού
βόθρου που θα εκκενώνονται με βυτιοφόρο. Να τοποθετηθεί στην κοπροσωρό μόνιμο
στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.
 Θα πρέπει στον απορροφητικό βόθρο να γίνει επικάλυψη του πυθμένα με άργιλο.
 Να αποδειχθεί η εξασφάλιση των απαραίτητων γεωργικών εκτάσεων στα οποία θα
γίνεται η διάθεση της κοπριάς.
 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.
Εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:
1) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Φ.Δ. για τους μήνες
Ιούλιο του 2011 έως και Αύγουστο του 2011.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης που
προσέφερε το προσωπικό του Φ.Δ. κατά μία ώρα την ημέρα για τους μήνες Ιούλιο 2011 έως
και Αύγουστο 2011 για την ολοκλήρωση των προδιαγραφών και των προκηρύξεων του Τ.Δ.
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