ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 8ης / 26-10-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 26 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
8η/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. 4430 / 19-10-2011 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. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜ-Θ.
 κ. Διαμαντής Βασίλειος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος των Οικολογικών Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Συλαίος Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 κα Παναγιωτοπούλου Μαρία, Δασολόγος-Ορνιθολόγος,
επιστήμονας Δ.Σ.

αναπληρωτής

ειδικός

Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των ΤΕΔΚ Ροδόπης.
 κ Γέρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Οικολογικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Ενημέρωση για τη συνάντηση εκπροσώπων του ΦΔ στη Διεύθυνση Υδάτων
ΑΜΑΘ με τους ΤΟΕΒ Δέλτα Νέστου.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ.
για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Διεύθυνση Υδάτων ΑΜΑΘ
μεταξύ του Φ.Δ. και των ΤΟΕΒ Δήμου Νέστου. Κλείνοντας την ενημέρωση εξέφρασε την
πεποίθηση ότι η συνεννόηση και η συνεργασία μεταξύ του ΦΔ και των ΤΟΕΒ Δέλτα Νέστου
θα έχει συνέχεια.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Διάφορα θέματα
α) Έγκριση μετακίνησης της κας Παναγιωτοπούλου Μαρίας και της κας Χαραλάμπους
Ευαγγελίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση δαπάνης
μετακίνησης της κας Παναγιωτοπούλου Μαρίας και της κας Χαραλάμπους Ευαγγελίας στο
8ο Διεθνές Συνέδριο για τους κορμοράνους που διοργανώνεται από την I.U.C.N. και την
Watelands international στην Ολλανδία 24-27 Νοεμβρίου 2011. Η δαπάνη μετακινήσεων και
διατροφής θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
β) Έγκριση μετακίνησης της κας Μιχαηλίδου Αναστασίας και του κ Κατσούλη.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση δαπάνης
μετακίνησης της κας Μιχαηλίδου Αναστασίας και του κ. Κατσούλη Βασίλειου σε σεμινάριο με
θέμα: «Περίθαλψη άγριων ζώων» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 10-11
Νοεμβρίου 2011. Η δαπάνη μετακινήσεων και διατροφής θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
γ) Έγκριση μετακίνησης του κ Μακρή Χρήστου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση δαπάνης
μετακίνησης του κ Μακρή Χρήστου Οικονομολόγου του Φ.Δ. σε σεμινάριο με θέμα:
«Μισθοδοσία στην πράξη» που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη 11-12 Νοεμβρίου
2011. Η δαπάνη μετακινήσεων και διατροφής θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ)
2007-2013».
δ) Έγκριση μετακίνησης του Δρ. Κουτράκη Εμμανουήλ, της κας Μιχαηλίδου
Δέσποινας και του κ. Τερζή Βασίλειου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση δαπάνης
μετακίνησης του Δρ. Κουτράκη Εμμανουήλ, της κας Μιχαηλίδου Δέσποινας και του κ. Τερζή
Βασίλειου στη συνάντηση εργασίας με θέμα: «Παρακολούθηση – φύλαξη – διαχείριση
προγράμματος» στο πλαίσιο υλοποίησης των ενταγμένων στο ΕΠΠΕΡΑΑ Τεχνικών Δελτίων,
που πραγματοποιήθηκε στην Κερκίνη 7 Οκτωβρίου 2011. Η δαπάνη μετακινήσεων θα
καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
ε) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Φ.Δ. για τους μήνες
Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση
υπερωριακής απασχόλησης που προσφέρει το προσωπικό του Φ.Δ. κατά μία ώρα την
ημέρα για τους μήνες Οκτώβριο 2011 και Νοέμβριο 2011 για την ολοκλήρωση των
προδιαγραφών και των προκηρύξεων του Τ.Δ.
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στ) Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών στο πλαίσιο του
ΤΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ορκωτού ελεγκτή, Λογιστικής υποστήριξης).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αποτελεσμάτων
κατάταξης πρόχειρων διαγωνισμών, ως εξής:
 Υπηρεσίες Ορκωτού ελεγκτή στην εταιρεία ΩΡΙΩΝ Α.Ε. με ποσό προσφοράς 14.022€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
 Υπηρεσίες Λογιστικής υποστήριξης στην εταιρεία Ι. Σκαπαριώτης- Α.
Μαυρομουστάκη Ο.Ε. με ποσό προσφοράς 19.397,10€ συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ,
στο πλαίσιο των προκηρύξεων υπ’ αρ. 4296/ 14/9/2011 και υπ’ αρ. 4297/ 14/9/2011 για την
υλοποίηση και παρακολούθηση 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». Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ.
εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή
των προβλεπόμενων συμβάσεων.
ζ) Έγκριση σχεδίων προκηρύξεων στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΟΧ 20042009 «Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των σχεδίων προκηρύξεων,
στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΟΧ 2004-2009 «Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών
και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης» των υποέργων:
1. Υποέργο1: Σήμανση ερμηνείας περιβάλλοντος και προσανατολισμού της λίμνης
Ισμαρίδας. Το υποέργο περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
πινακίδων κατεύθυνσης, προσανατολισμού, ερμηνείας περιβάλλοντος και σήμανσης
των ιδιαίτερων γνωρισμάτων της λίμνης Ισμαρίδας.
2. Υποέργο2: Εκλαϊκευμένοι οδηγοί αναγνώρισης ειδών. Το υποέργο περιλαμβάνει τον
σχεδιασμό και εκτύπωση τετράπτυχων εκλαϊκευμένων οδηγών (φυλλαδίων)
αναγνώρισης ειδών χλωρίδας και πανίδας της λίμνης Ισμαρίδας και των
λιμνοθαλασσών Ροδόπης
Τα παραπάνω υποέργα εντάσσονται στη δράση 5 ¨Διαχείριση και δραστηριότητες
δημοσιότητας¨.
η) Έγκριση του τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου (ΤΔ) ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του τροποποιημένου Τεχνικού
Δελτίου (ΤΔ) ΕΠΠΕΡΑΑ και έδωσαν εντολή στο προσωπικό του Φ.Δ. να προχωρήσει σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής του προς το ΥΠΕΚΑ.
2 ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1. ΠΠΕ για το έργο κτηνοτροφική μονάδα 60 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής από τον
κ. Τζελήλ Ογλού Οζγκιέν στο αγρόκτημα Δεκάρχου Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αφού εξετάστηκαν όλα τα παρεχόμενα στοιχεία κι έγινε διεξοδική συζήτηση, 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:


Να τοποθετηθεί στην κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής.
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Θα πρέπει στις δεξαμενές ζύμωσης και αποθήκευσης 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.

2. ΠΠΕ για το έργο ¨Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης¨ από τον κ. Ραξιώνη Λάζαρο στο
αγρόκτημα Βελώνης 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
 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.
3. ΠΕ για το έργο ¨Φ/Β ισχύος 499,56kw¨ από την εταιρεία SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. στο
αγρόκτημα Πολυσίτου (ΑΤ 574) Π.Ε.Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:
 Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
 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 υπάρχει δέσμευση ότι θα
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, η κατασκευή μικρής επίγειας δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο
σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση
διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
Όπως επίσης, 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.
4. ΠΕ για το έργο ¨Φ/Β ισχύος 499,56kw¨ από την εταιρεία SOLAR ΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. στο
αγρόκτημα Πολυσίτου (ΑΤ 302-304) Π.Ε.Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ

4

Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:
 Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
 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 υπάρχει δέσμευση ότι θα
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, η κατασκευή μικρής επίγειας δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο
σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση
διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
Όπως επίσης, 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.
5. ΠΕ για το έργο ¨Φ/Β ισχύος 499,56kw¨ από τον κ. Οκταπόδα Στέφανο στο
αγρόκτημα Πολυσίτου Π.Ε.Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:
 Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
 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 υπάρχει δέσμευση ότι θα
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, η κατασκευή μικρής επίγειας δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο
σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση
διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
Όπως επίσης, 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.
6. ΠΕ για το έργο ¨Φ/Β ισχύος 1.969kw¨ από την εταιρεία EPURON ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ στο αγρόκτημα Δάφνης Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:
 Για λόγους ασφαλείας η περιμετρική ζώνη πυροπροστασίας να είναι πλάτους 10 μέτρων.
 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 υπάρχει δέσμευση ότι θα
απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως
φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός
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ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από οπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με
τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική του
κατάσταση.
Συστήνεται, η κατασκευή μικρής επίγειας δεξαμενής ενός κυβικού μέτρου σε προσβάσιμο
σημείο του γηπέδου και τα κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα για την αντιμετώπιση
διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
Όπως επίσης, 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.

7. ΜΠΕ για το έργο ¨Ολοκλήρωση αλιευτικών και λιμενικών υποδομών στο λιμένα
Φαναρίου¨ από τον Δήμο Κομοτηνής στο λιμένα Φαναρίου 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.
8. ΜΠΕ για το έργο ¨Ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης¨ από την κ. Καλλεντζή Ναζιέ στο
αγρόκτημα Βελώνης 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
 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.
9. Τ.Ε. για το έργο ¨Αποθήκη προσωρινής συγκέντρωσης υπό ψύξη αλιευμάτων¨ από
τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Βιστωνίδας και Βιστωνικού κόλπου «Ο Άγιος
Νικόλαος» Σ.Π.Ε. στο λιμένα Πόρτο Λάγους 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.

[Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης
ορίζοντας την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 23-11-2011]
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