ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 8ης / 2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.,
σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 8η/2013
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 7435 / 10-9-2013 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. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παράταση της σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το Φ.Δ.» με
χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν την παράταση της σύμβασης για το έργο «Δημιουργία
Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το Φ.Δ.» με τον Ανάδοχο Ειδικό Λογαριασμό
Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Τμήμα Βιολογίας, Τομέας Οικολογίας) και την νόμιμη εκπρόσωπο
του Αντιπρύτανη κα Σοφία Α. Κουϊδου-Ανδρέου έως τις 15-10-2013, με τους ίδιους κατά τα
λοιπά όρους και δεσμεύσεις και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παράταση της σύμβασης στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού για την
προμήθεια «Εξοπλισμού πεδίου» με χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν την παράταση της σύμβασης ανάθεσης προμήθειας του
έργου «Εξοπλισμός πεδίου» με τον Ανάδοχο Δημήτριο Τσάμπουρα, νόμιμο εκπρόσωπο της
εταιρείας με την επωνυμία «Δημήτριος Τσάμπουρας & Σία Ο.Ε.» έως τις 17-11-2013, με τους
ίδιους κατά τα λοιπά όρους και δεσμεύσεις και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες
τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια
οχήματος (9θέσιο 4Χ4) εποπτείας και ανάδειξης του ΕΠΑΜΑΘ» στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ, προσωρινή κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Προμήθεια οχήματος (9θέσεων 4Χ4)
εποπτείας και ανάδειξης του ΕΠΑΜΑΘ».
2. Την προσωρινή κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Προμήθεια οχήματος
(9θέσεων 4Χ4) εποπτείας και ανάδειξης του ΕΠΑΜΑΘ» στον προσφέροντα «Mercedes –
Benz Ελλάς Α.Ε.Ε.» με προϋπολογισμό 50.520,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
3. Το χρώμα του οχήματος να είναι Γκρι “Pebble” από τα μη μεταλλικά χρώματα, σύμφωνα
πάντα με το εμπορικό φυλλάδιο του προσφέροντα.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών» 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. λαμβάνοντας υπόψη το πρακτικό αξιολόγησης της Επιτροπής
Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ και ότι λόγω των επιπλέον
αναγκών που έχουν δημιουργηθεί από το νέο προσωπικό που έχει προσληφθεί αποφάσισαν
ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ.
για τον διαγωνισμό απευθείας ανάθεση: «Προμήθεια:
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».
2. Την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με απευθείας ανάθεση: «Προμήθεια:
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών», με τις εξής τεχνικές προδιαγραφές:

Προδιαγραφές

Ποσότητα

Υπολογιστής
 Midi Tower με υποστήριξη για μητρικές Atx και Micro – Atx και
θύρες στην πρόσοψη για USB 2.0 / 3.0 x 2, MIC x 1, SPK x 1.
 Τροφοδοτικό με ελάχιστη ισχύ 450 W
 Επεξεργαστής Intel i5 με ελάχιστη συχνότητα 3.1 GHz και socket
LGA 1155
 Μητρική κάρτα με
 socket LGA 1155,
 τουλάχιστον 1 x PCIe 2.0 x16,
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 τουλάχιστον 4 x DIMM DDR3, με υποστήριξη τουλάχιστον
DDR3 1600 MHz,
 τουλάχιστον 2 x SATA 3 και 2 x SATA 2,
 τουλάχιστον 2 x USB 3.0 και 2 x USB 2.0,
 τουλάχιστον 1 x Gigabit LAN Controller
 ενσωματωμένη κάρτα ήχου
 ενσωματωμένη κάρτα γραφικών
 Τουλάχιστον 6GB μνήμη DDR3 στα τουλάχιστον 1600 MHz
 Σκληρός δίσκος τουλάχιστον 500 GB SATA 3 με τουλάχιστον
16GB Cache
 DVD Recorder
 Πληκτρολόγιο με στήριξη καρπού και mouse
 Ηχεία
 Windows 2007 64 bit Gr
 MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL 2013 GR
 Antivirus με άδεια χρήσης μέχρι το 2015
 2 χρόνια εγγύηση τουλάχιστον
Οθόνη
 LED,
 FULL HD ,
 τουλάχιστον 21 ιντσών,
 με μέγιστο χρόνο απόκρισης 5ms,
 φωτεινότητα τουλάχιστον 250cd/m²
 Αντίθεση τουλάχιστον 10000000:1
 2 χρόνια εγγύηση τουλάχιστον
NAS
 NAS Server με συνολική χωρητικότητα δίσκων τουλάχιστον 4ΤΒ
 4 δίσκοι
 Υποστήριξη RAID 1,5,10 τουλάχιστον
 Sata δίσκοι
 Usb 3 θύρα
 2 x Gigabit LAN port
 2 χρόνια εγγύηση τουλάχιστον
Usb 2.0 hub
Εγκατάσταση όλων των ανωτέρω και σύνδεσή τους με το δίκτυο
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συνολικού προϋπολογισμού 8.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ στο πλαίσιο του
υποέργου 1, της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
Εθνικού Πάρκου ΑΜΘ» στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
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 και
την ενσωμάτωση της τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου σε επόμενη τροποποίηση της
ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
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5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο πλαίσιο
του πρόχειρου διαγωνισμού «Δημιουργία κινητής έκθεσης και περιβαλλοντικής
βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού
Πάρκου Α.Μ.Θ.» στο ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Δημιουργία κινητής έκθεσης και
περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Δημιουργία κινητής έκθεσης και
περιβαλλοντικής βαλίτσας για το Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» στον
προσφέροντα «ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΒΙΟΤΟΠΩΝ –ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ» με προϋπολογισμό 46.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικής προσφοράς στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας
ικανότητας και του οικολογικού αποτυπώματος του ΕΠΑΜΑΘ» 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 επικύρωση του πρακτικού της
Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο
διαγωνισμό «Υπολογισμός και αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας και του οικολογικού
αποτυπώματος του ΕΠΑΜΑΘ».
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού υλικού
και υλικού δημοσιότητας» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, οριστική
κατακύρωση.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης
Συμβάσεων του Φ.Δ. για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Σχεδίαση, παραγωγή ενημερωτικού
υλικού και υλικού δημοσιότητας».
2. Την οριστική κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Σχεδίαση, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας»» στον προσφέροντα «NEXT.COM Α.Ε»
με προϋπολογισμό 54.481,62€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
8ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης για τους μήνες Σεπτέμβριο &
Οκτώβριο 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για τους μήνες Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 2013, όπως παρουσιάστηκε.

4

9ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τα νεκρά ψάρια στη λίμνη Ισμαρίδα.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε ότι, στις 2 Σεπτεμβρίου 2013, ο
Φ.Δ. ενημερώθηκε από το προσωπικό του ΦΔ για την μαζική θανή ψαριών στη λίμνη
Ισμαρίδα που αντίστοιχα είχαν ενημερωθεί για το περιστατικό από την Επικ. Καθ. του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κα Αλεξάνδρα Γκεμιτζή, που πραγματοποιούσε
εργασίες λήψεις δειγμάτων υδάτων στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος. Στη συνέχεια,
στελέχη του ΦΔ μετέβησαν στην περιοχή όπου κατέγραψαν και επιβεβαίωσαν το
περιστατικό, προχωρώντας παράλληλα και σε λήψη μετρήσεων της ποιότητας των υδάτων
και συγκεκριμένα της ποσότητας διαλυμένου οξυγόνου στο νερό σε διάφορα σημεία της
λίμνης, καθώς και στη συλλογή δειγμάτων νεκρών ψαριών. Παράλληλα, υπήρξε τηλεφωνική
επικοινωνία με τον κ. Κυρκούδη Ιωάννη ιχθυολόγο της ΠΑΜΘ και το Τμήμα Αλιείας της Π.Ε
Ροδόπης.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Μπερμπερίδη Θεόδωρο, υπάλληλο
του Φ.Δ., προκειμένου να ενημερώσει αναλυτικότερα τα μέλη του Δ.Σ. Αυτός ανέφερε ότι την
επόμενη ημέρα (3/9/2013) κλιμάκιο αποτελούμενο από την κα Πατσιατζή Ασπασία
Ιχθυολόγο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης, τον Δρ.
Κυρκούδη Ιωάννη Ιχθυολόγο της ΠΑΜΘ, στελέχη του ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας και τον Ταμία του Αλιευτικού Συνεταιρισμού Μαρώνειας κ. Μαλκόπουλο Ευστράτιο
μετέβησαν στη λίμνη Ισμαρίδα, όπου από κοινού πραγματοποίησαν μετρήσεις και νέο έλεγχο
της κατάστασης. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι στη λίμνη επικρατούσαν συνθήκες έλλειψης
οξυγόνου, από άγνωστη αιτία, τόσο στο εσοδευτικό στόμιο της λίμνης όσο και σε σημείο
βόρεια αυτού. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν χιλιάδες νεκρά ψάρια (κυρίως
κέφαλοι, αλλά και ελάχιστα χέλια και πεταλούδες) τόσο στις ιχθυοσυλληπτικές εγκαταστάσεις
άλλα και σε όλες τις όχθες των καναλιών και των ακτών της λίμνης. Οι αναλύσεις των ειδικών
ιχθυολόγων απέρριψαν το ενδεχόμενο τα νεκρά ψάρια να προέρχονται από παράνομη αλιεία
με χρήση δυναμίτη. Η εκτίμηση του αριθμού των νεκρών ψαριών ήταν ότι ανέρχονται σε
πολλές χιλιάδες και η ποσότητά τους ξεπερνάει τους 10 τόνους. Στη συνέχεια, την επόμενη
ημέρα στάλθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες το υπ. αριθμ. 7412 / 03-09-2013 έγγραφο του ΦΔ
και παράλληλα στάλθηκε στα ΜΜΕ το από 4-09-2013 Δελτίο Τύπου του ΦΔ, τα οποία και
ανέγνωσε στα μέλη του ΔΣ. Την Πέμπτη 4-09-2013 στελέχη του ΦΔ μετέβησαν και πάλι στην
περιοχή όπου συνέλεξαν δείγματα νερού από διάφορα σημεία της λίμνης και του ποταμού
Βοσβόζη, τα οποία στάλθηκαν την ίδια ημέρα για αναλύσεις στο Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) και στο Α.Π.Θ. Στο σημείο αυτό ο κ. Μπερμπερίδης παρουσίασε στα
μέλη του ΔΣ τις σχετικές φωτογραφίες.
Συνέχισε αναφέροντας ότι από την πρώτη στιγμή διαπίστωσης του περιστατικού ο
ΦΔ άσκησε πιέσεις και συνεχείς οχλήσεις προς τις αρμόδιες υπηρεσίες για τον άμεσο
καθαρισμό της λίμνης από τα νεκρά ψάρια. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν να
πραγματοποιηθεί προσπάθεια καθαρισμού των νεκρών ψαριών την Παρασκευή 5-09-2013
με μηχάνημα απομάκρυνσης λάσπης (ερπυστριοφόρο μηχανικό εκσκαφέα – dragline),
παρουσία στελεχών του ΦΔ, αλλά όπως διαπιστώθηκε αυτό ήταν αδύνατο και
αποφασίσθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες η εγκατάλειψη της προσπάθειας. Παράλληλα, ο
ΦΔ σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία Ξάνθης απέστειλε τα δείγματα ψαριών που
είχε συλλέξει για εργαστηριακές αναλύσεις στο Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς Ασθενειών των
Μαλακίων Ελλάδας – Κύπρου του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Θεσσαλονίκης τα
αποτελέσματα των οποίων ήταν αρνητικά σε παθογόνο παράγοντα. Σημείωσε ότι μέχρι και
σήμερα ο ΦΔ δεν έχει καμία επίσημη – έγγραφη ενημέρωση για την εξέλιξη του περιστατικού
σε συνέχεια της επιστολής του. Έκλεισε αναφέροντας ότι από την μέχρι σήμερα
παρακολούθηση του θέματος ο ΦΔ γνωρίζει ότι δεν έγινε ο καθαρισμός της λίμνης από τα
νεκρά ψάρια.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Φ.Δ. ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι με αφορμή αυτό το
περιστατικό και στο πλαίσιο των δράσεων επιστημονικής παρακολούθησης (monitoring)
αβιοτικών και βιοτικών παραμέτρων που υλοποιεί ο Φ.Δ. μέσω της χρηματοδοτούμενης από
το ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου
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Α.Μ.Θ.», σχεδιάζεται η πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας ειδικών επιστημόνων το
επόμενο διάστημα. Στόχος των εργασιών της συνάντησης αυτής θα είναι η ερμηνεία του
φαινομένου της μαζικής θανής των ψαριών στη λίμνη Ισμαρίδα, αλλά και προτάσεις για
λύσεις αναφορικά με την παρακολούθηση και αποκατάσταση αυτού του σημαντικού
οικοσυστήματος, αλλά και η δημιουργία ενός πρωτοκόλλου κινήσεων και συνεργασιών σε
αντίστοιχες περιπτώσεις. Η κάλυψη του πιθανού κόστους της συνάντησης αυτής θα γίνει από
το ΕΠΠΕΡΑΑ και την ως άνω ενταγμένη πράξη.

10ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση ανελαστικών δαπανών του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πληρωμής ανελαστικών
δαπανών ΦΔ με κύριο και αντικειμενικό σκοπό την αποφυγή νομικών και λειτουργικών
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο ΦΔ από τη μη πληρωμή των δαπανών αυτών
αλλά και την αποφυγή ελλιπούς προστασίας των ευαίσθητων προστατευόμενων περιοχών
του ΕΠΑΜΑΘ. Συγκεκριμένα οι ανελαστικές δαπάνες ΦΔ που εγκρίνονται για το τρέχον
χρονικό διάστημα είναι οι:
Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς - Courier
Υπηρεσίες Τηλεφωνίας - ΟΤΕ για το Κ.Πλ. Λίμνης Βιστωνίδας
Υπηρεσίες Κινητής Τηλεφωνίας – COSMOTE
Υπηρεσίες Ταχυδρομείου – ΕΛ.ΤΑ.
Καύσιμα για τα δύο (2) οχήματα του Φ.Δ.
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Δαπάνες Ύδρευσης - Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
7
Αβδήρων
ΣΥΝΟΛΟ
1
2
3
4
5
6

100,00€
266,50€
53,40€
100,00€
500,00€
1.215,62€
269,10€
2.504,26€

11ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την πρόσληψη του προσωπικού,
σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου και έδωσαν
την έγκριση τους για τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου
χρόνου, ως εξής:





Π.Ε. Βιολόγος για το Κ. Πλ. Δέλτα Νέστου είναι ο κ. Πιάκης-Χατζηευαγγέλου Ναπολέων,
Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος για το Κ. Πλ. Δέλτα Νέστου είναι η κα. Μηνασίδου Κασσιανή,
Π.Ε. Βιολόγου για το Κ. Πλ. Λιμνών Βιστωνίδας είναι η κα. Πατεστίνη Ευτέρπη,
Δ.Ε. Επόπτη-ξεναγού είναι: η κα. Χαρτζουλάκη Ευανθία.

στο πλαίσιο της προκήρυξης υπ’ αρ. 7076/ 28/6/2013 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».
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12ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών.
1) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Ανόρυξη γεώτρησης ύδρευσης Κοπτερού» από το Δήμο Ιάσμου στο αγρόκτημα
Κοπτερού Δ. Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του έργου και την
τροποποίηση της απόφασης 7.1 της 10ης συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔ στις 30-10-2012 με τις
εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:
 Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
 Η χρήση του νερού και η μεταφορά του με την κατασκευή αγωγού Φ160mm μήκους
1.050m να περιλαμβάνει μόνο την κάλυψη υδρευτικών αναγκών του οικισμού Κοπτερού
του Δήμου Ιάσμου, της Π.Ε Ροδόπης
 Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 115.500 m3 ετησίως.
 Ο φορέας του έργου υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης, μεταφοράς και
άρδευσης σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια
και να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
 Τα 200m3 τα οποία θα περισσέψουν από την διαφορά των ποσοτήτων εκσκαφών και
επίχωσης του αγωγού μεταφοράς, εφόσον δεν διατεθούν άμεσα σε περιοχές του δήμου
για διάστρωση να μεταφερθούν σε σχετικούς αδειοδοτημένους χώρους υποδοχής.
 Τα αποτελέσματα των τακτικών εργαστηριακών ελέγχων της ποιότητας του νερού, το
οποίο λαμβάνεται για ύδρευση με ευθύνη του φορέα του έργου, να κοινοποιούνται και
στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.
 Να πραγματοποιούνται όλοι οι απαιτούμενοι από την νομοθεσία τακτικοί εργαστηριακοί
έλεγχοι της ποιότητας του νερού που θα χρησιμοποιείται για πόση από τους κατοίκους
της περιοχής.
 Να κατασκευαστεί περίφραξη του ευρύτερου χώρου της γεώτρησης στην απαιτούμενη
από την νομοθεσία απόσταση από την γεώτρηση για την προστασία των υδάτων.
 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.
2) Γνωμοδότηση επί του Αιτήματος «Παραχώρηση για 20 έτη κατά χρήση, έναντι
τιμήματος, του υπ’ αριθμ. 253 τεμαχίου 6.115,58 m2 του αναδασμού Ποταμιάς του
Δ. Αβδήρων, της Π.Ε Ξάνθης στον Χατζόπουλο Αθανάσιο του Νικολάου, σύμφωνα
με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την καλλιέργεια - παραγωγή
γεωργικών προϊόντων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην συγκεκριμένη έκταση
με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, δηλαδή:
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Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.



Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.



Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και εφαρμογή
βελτιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών.

3) Γνωμοδότηση επί του Αιτήματος «Παραχώρηση για 25 έτη κατά χρήση, έναντι
τιμήματος, τμήματος του υπ’ αρ. 10 τεμαχίου έκτασης 10.075,86 m2
του
αναδασμού Ορφανού του Δ. Τοπείρου, της Π.Ε Ξάνθης στον Γκέλτσο Διαμαντή του
Αλεξίου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2β του Ν.4061/2012, με σκοπό την
καλλιέργεια - παραγωγή γεωργικών προϊόντων».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
ότι επιτρέπεται η καλλιέργεια – παραγωγή αγροτικών προϊόντων στην συγκεκριμένη έκταση
με τις εξής προϋποθέσεις που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο 2, δηλαδή:
 Η φυτοπροστασία να γίνεται με υποχρεωτική τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π), και με μεθόδους που επιτρέπονται στα πλαίσια των εκάστοτε
σχετικών κανονισμών της Ε.Ε. που αφορούν την εφαρμογή αγροπεριβαλλοντικών
μέτρων.
 Διατήρηση των φυτοφραχτών όπου υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.
 Προώθηση και ενίσχυση της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών και εφαρμογή
βελτιωμένων καλλιεργητικών πρακτικών.
4) Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) &
συνοδευτικές εγκαταστάσεις (ΤΑΡ)».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν κατά πλειοψηφία αφενός ότι ο Ν.
4145/2013 κατ’ ουσία χαρακτηρίζει το έργο ως Εθνικής σημασίας, ακόμη και αν δεν έχει
εκδοθεί η Απόφαση που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 7 της υπ. αρ. 44549/17-102008 ΚΥΑ και αφετέρου την έγκριση (θετική γνωμοδότηση) της πρότασης με την τήρηση
όλων των όρων και μέτρων που περιλαμβάνονται στα επί μέρους κεφάλαια της Μελέτης
Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και
τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:


Πριν την έκδοση της ΑΕΠΟ να επικαιροποιηθεί και εγγράφως ο χαρακτηρισμός του
έργου ως εθνικής σημασίας.



Όλα τα εργοτάξια που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του έργου και επιμέρους
τμημάτων και εγκαταστάσεων αυτού να εγκατασταθούν εκτός των ορίων της Α΄ Ζώνης
της υπ. αρ. 44549/17-10-2008 ΚΥΑ.



Η απόθεση μη επαναχρησιμοποιούμενων υλικών εκσκαφής που θα προκύψουν από την
κατασκευή του έργου να διατεθούν σε νόμιμα αδειοδοτημένους χώρους υποδοχής μετά
από συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
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5) Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Δημιουργία Εμπορικού Κέντρου –
Υπεραγοράς» στην περιοχή Ιάσμου της Π.Ε. Ροδόπης, από το Δήμο Ιάσμου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με
την εφαρμογή του συνόλου των προτεινόμενων όρων της ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:


Η πρόβλεψη της ΜΠΕ για 2 στεγανές δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας όγκου υγρών
45,60 m3 και λάσπης 12 m3 με περίοδο εκκένωσης 7,6 ημέρες είναι οριακή. Οι στεγανές
δεξαμενές πρέπει να είναι μεγαλύτερες και ο όγκος αυτών να είναι τουλάχιστον διπλάσιος
ώστε να διπλασιαστεί η περίοδος εκκένωσής τους προς αποφυγή προβλημάτων
ενδεχόμενων διαρροών σε περίπτωση αδυναμίας εκκενώσεως σύμφωνα με τον
προγραμματισμό.



Τα υλικά των εκσκαφών μέχρι την επαναχρησιμοποίηση τους να αποθηκεύονται εντός
του τεμαχίου 199 και σε περίπτωση που προκύψουν πλεονάζοντα υλικά εκσκαφών αυτά
να διατεθούν σε νόμιμο υποδοχέα.



Το εργοτάξιο να εγκατασταθεί εντός του τεμαχίου 199 και στην απέναντι πλευρά από
αυτήν που βρίσκεται το ρέμα «Κούκκος», δηλαδή στην νοτιοανατολική πλευρά και σε
καμία περίπτωση παραπλεύρως του ρέματος.



Να τοποθετηθούν κάδοι απορριμμάτων στο περιβάλλοντα χώρο της Υπεραγοράς οι
οποίοι να αδειάζουν συχνά.



Να ληφθούν μέτρα για την αποτροπή απόρριψης σκουπιδιών από τους επισκέπτες στην
οδό πρόσβασης στην Υπεραγορά από τον Κόμβο της Εγνατίας στον Ίασμο και μέχρι την
είσοδό της.



Η λυματολάσπη που θα εξάγεται από τις στεγανές δεξαμενές λυμάτων πριν την διάθεσή
της στο ΧΥΤΑ Κομοτηνής να είναι σταθεροποιημένη.



Να φυτευτεί οπωσδήποτε δενδροστοιχία μεταξύ της περιμετρικής οδού και του ρέματος
που βρίσκεται παραπλεύρως με ενδημικά είδη φυτών.



Να υπάρξει πρόβλεψη για την εγκατάσταση πρασίνου ή δενδροφυτεύσεων με ενδημικά
είδη φυτών και γενικά πρόβλεψη διαμόρφωσης του χώρου στην ζώνη εξωτερικά της
περιμετρικής οδού που περιβάλει το κτίριο, ανάλογα βέβαια και με τους περιορισμούς
που υπάρχουν στις φυτεύσεις δενδρωδών ειδών από την διέλευση του αγωγού φυσικού
αερίου νοτίως της εγκατάστασης.



Να δημιουργηθεί εντός του χώρου της Υπεραγοράς κατάλληλη υποδομή για την
παρουσίαση και προβολή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
6) Γνωμοδότηση επί του φακέλου τροποποίησης της α.π. 122894/3-2-04 ΚΥΑ
Έγκρισης Πε/κών Όρων του έργου «Λειτουργία λιμένα Λάγος Ξάνθης» στην
περιοχή του Πόρτο Λάγος, του Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης, από Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης
τροποποίησης της α.π. 122894/3-2-04 ΚΥΑ Έγκρισης Περ/κών Όρων του έργου:
«Λειτουργία λιμένα Λάγος Ξάνθης» για την δημιουργία νηοδόχου στη γωνία της νοτιοδυτικής
πλευράς της λιμενολεκάνης για την ανάσυρση των σκαφών με χρήση travel lift, με την
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εφαρμογή των υπολοίπων όρων της ανωτέρω ΑΕΠΟ που δεν αφορούν την λειτουργία του
συγκεκριμένου έργου, καθώς και την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων για την φάση
κατασκευής και λειτουργίας του προτεινόμενου έργου (Κεφ 9 του φακέλου τροποποίησης) με
τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων μέτρων:


Τα υλικά των εκσκαφών που θα προκύψουν από την εκσκαφή του πυθμένα για την
εξυγίανση της προβλήτας να διατεθούν σε νόμιμα αδειοδοτημένο για τον σκοπό αυτό
χώρο – έκταση, και σε καμία περίπτωση παραπλεύρως του χώρου των εργασιών.



Η νηοδόχος που θα κατασκευαστεί με την προβλήτα να είναι ελεύθερη στην χρήση από
το κοινό όταν δεν χρησιμοποιείται από το travel lift για την ανέλκυση ή την καθέλκυση
σκαφών.



Το travel lift όταν δεν χρησιμοποιείται για την ανέλκυση ή την καθέλκυση σκαφών σε
καμία περίπτωση να μην σταθμεύει επί της νηοδόχου, αλλά να σταθμεύει εντός των
εγκαταστάσεων του φορέα εκμετάλλευσης του έργου.



Να μην πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε εργασίες συντήρησης και πλύσης σκαφών
στον χώρο της νηοδόχου, αλλά μόνο εντός σχετικών αδειοδοτημένων προς τούτο
εγκαταστάσεων.



Κατά την ανέλκυση και καθέλκυση σκαφών να λαμβάνονται όλα τα προληπτικά μέτρα για
την αποτροπή διαρροής οιονδήποτε αποβλήτων των σκαφών είτε υγρά (λιπαντικά,
καύσιμα, σαντιτόνερα, λύμματα κλπ), είτε στερεά.

Ο Φορέας λειτουργίας του έργου να είναι εφοδιασμένος και να γνωρίζει την χρήση των
απαραίτητων τεχνικών μέσων και του εξοπλισμού (πλωτά φράγματα, διαλυτικές ουσίες κλπ)
για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή
και λοιπά υγρά απόβλητα σε περίπτωση ενδεχόμενου ατυχήματος κατά την ανέλκυση ή
καθέλκυση σκαφών.
7) Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την κατασκευή και λειτουργία του έργου
«Μονάδα παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα με τη μέθοδο της
αναερόβιας χώνευσης και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος
0,5MW» στην περιοχή αναδασμού Αβάτου, του Δήμου Τοπείρου της Π.Ε. Ξάνθης,
από την εταιρεία ΑΒΑΞ ΙΚΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με
την εφαρμογή όλων των μέτρων που αναφέρονται εντός της ΜΠΕ και ιδιαιτέρως στο ΚΕΦ 5
«Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του
έργου» και στο ΚΕΦ 7 «Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης» και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων μέτρων:


Να κατασκευαστεί ειδικός χώρος αποθήκευσης του στερεού χωνεμένου υπολείμματος,
σε διαστάσεις που να επαρκούν ανάλογα με τις παραγόμενες ποσότητες, τον χρόνο
παραμονής του και της ροής διάθεσής του. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι στεγανός
(σκεπασμένος) από τα όμβρια ύδατα, ώστε να μην εισέρχονται νερά της βροχής και να
δημιουργούνται στραγγίσματα.



Να ληφθούν ειδικά μέτρα για την αποφυγή διαρροών των αγωγών τροφοδοσίας με υγρά
απόβλητα της μονάδας από την παρακείμενη κτηνοτροφική εγκατάσταση ή από
εκφορτώσεις βυτιοφόρων οχημάτων και να γίνονται τακτικοί έλεγχοι προς τούτο.



Η στεγανή δεξαμενή αποθήκευσης του υγρού χωνεμένου υπολείμματος (Lagoon 10.000
m3) είτε να είναι σκεπασμένη με στέγαστρο για την αποφυγή εισόδου των νερών της
βροχής, είτε να ληφθούν ειδικά μέτρα, ώστε να μην υπάρχει υπερχείλισή της σε έντονες
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βροχοπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην
εισέρχονται σε αυτήν απορρέοντα όμβρια ύδατα από την γύρω έκταση.


Στην εναέρια γραμμή διασύνδεσης του σταθμού παραγωγής με το υφιστάμενο δίκτυο
μέσης τάσης της ΔΕΗ τα καλώδια να είναι μονωμένα και συνεστραμμένα.



H περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου που προτείνεται από την ΜΠΕ να γίνει με
αυτόχθονα είδη χλωρίδας της περιοχής.
8) Διατύπωση γνώμης επί των έργων για την Αλιευτική εκμετάλλευσης των
λιμνοθαλασσών Βιστωνίδας-Λαγού, από τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Βιστωνίδας
και Βιστωνικού κόλπου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
την έκφραση θετικής άποψης για την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων με την
προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν οι μέχρι τώρα εγκεκριμένοι Περιβαλλοντικοί Όροι για την
προστασία του οικοσυστήματος.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη μη καταβολή δεδουλευμένων στους υπαλλήλους του Φ.Δ. από
τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν την πρόταση του Προέδρου και τον εξουσιοδότησαν να
κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή της μισθοδοσίας του προσωπικού
του Φ.Δ.
2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την ένταξη των υπαλλήλων του ΦΔ με σχέση εργασίας Αορίστου Ορισμένου χρόνου στο ενιαίο μισθολόγιο των Δημοσίων υπαλλήλων.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδέχθηκαν ομόφωνα την ένταξη των υπαλλήλων ΙΔΟΧ του ΦΔ
στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα ως ακολούθως:
Α. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Ο.Χ.
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ε

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

Ημέρες

4

11

0
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2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

1

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012

Δ

Έτη
8

Μήνες
2

Ημέρες
0

3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα ΤΕ ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΖΛΑΤΙΝΗ
ΠΑΣΧΑΛΙΩ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

Ημέρες

4

9

27

Ε

4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ - ΞΕΝΑΓΟΣ
Α/Α

1
2
3

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

Ημέρες

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ε

4

3

0

ΧΡΗΣΤΟΣ

Ε

4

6

10

ΠΕΤΡΟΣ

ΣΤ

1

2

0

5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα Δ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
Α/Α

1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΠΟΥΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Σ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

6

8

Ε

Ημέρες
0

6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα ΠΕ ΦΥΛΑΚΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΧΑΤΖΗΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Ε

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

Ημέρες

4

11

0
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7. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
Κλάδος/Ειδικότητα Π.Ε. ΒΙΟΛΟΓΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

Ημέρες

1

2

0

Ε

8. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Κλάδος/Ειδικότητα ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ-ΞΕΝΑΓΟΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΜΑΓΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

Ημέρες

4

2

11

Ε

Β. ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Δ.Α.Χ.
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
Κλάδος Ειδικότητα Π.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ
Σ

1

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΠΑΥΛΟΣ

Γ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
Έτη

Μήνες

15

2

Ημέρες
24

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Κλάδος/Ειδικότητα Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ-ΞΕΝΑΓΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ
ΟΝΟΜΑ
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ
Σ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2012
1

ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δ

Έτη

Μήνες

15

5

Ημέρες
0

3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί αιτήματος του Μπαρδάκη Στέφανου του Ευαγγέλου για την
«Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης» στην περιοχή αγροκτήματος Βελώνης του
Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληρεί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την θετική άποψη του ΦΔ
αναφορικά με την πρόταση υλοποίησης του έργου, με τις εξής προϋποθέσεις:
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Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση του με αριθμό 487 αγροτεμαχίου
συνολικής έκτασης 35,177 στρ. τα οποία βρίσκονται στην περιοχή του αγροκτήματος
Βελώνης του Δήμου Αβδήρων της ΠΕ Ξάνθης.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού είναι το μέγιστο 18.433m3 ετησίως.
Η άρδευση δεν θα πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.
Η άρδευση της καλλιέργειας να γίνεται μόνο με στάγδην άρδευση (σταγονίδια).
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.

Επίσης, στο έγγραφο που θα αποσταλεί στον κ. Μπαρδάκη Στέφανο του Ευαγγέλου, να
τονιστεί ότι ο Φ.Δ. δεν έχει αρμοδιότητα χορήγησης βεβαίωσης για όλες τις διατάξεις ή
ρυθμίσεις αναφορικά με το έργο του αιτήματός του. Αντίθετα, υπάρχουν θεσμοθετημένες
αρχές και υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό.
4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την προώθηση του έργου «Σήμανση Ποιότητας και Συνεργασίας
με το Φ.Δ.» - ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η προσπάθεια του Φ.Δ. για τη «Δημιουργία
Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το Φ.Δ.» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ
παρουσιάστηκε στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 13 Σεπτεμβρίου
2013, μέσω παρεμβάσεων που πραγματοποίησαν οι: Δ. Μιχαηλίδου και Θ. Μπερμπερίδης
υπάλληλοι του Φ.Δ. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο Γεωπόνων Ροδόπης στο
Ξενοδοχείο «Φιλία» με συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Α.Μ.-Θ του ΓΕΩΤΕΕ παρ. Θράκης
του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και της ΕΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Συνδρομή του Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας στο 15ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Ιχθυολόγων
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού άκουσαν την πρόταση του Προέδρου, αποφάσισαν
ομόφωνα την συνδρομή του Φ.Δ. στην υλοποίηση του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου
Ιχθυολόγων που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το διάστημα από 10 έως 14
Οκτωβρίου 2013, με την ανάληψη από τον Φ.Δ. τμήματος του κόστους έκδοσης των
πρακτικών του συνεδρίου κόστους 266,82€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα
πληρωθεί από τα έσοδα του Φ.Δ.
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6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Παράταση της σύμβασης του πρόχειρου διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών
«Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη
περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης», με
χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν την παράταση της σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών του
έργου «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην προστατευόμενη περιοχή
του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» με την Ένωση Τσιάρας Δημήτριος
– Παλάσκας Δημήτριος έως τις 15-11-2013, με τους ίδιους κατά τα λοιπά όρους και
δεσμεύσεις και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για
την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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