ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 9ης / 23-11-2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
9η/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. 4530 / 19-11-2011 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. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
 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. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
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. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜ-Θ.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των ΤΕΔΚ Ροδόπης.
 κ Γέρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Οικολογικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Διάφορα θέματα
α) Ενημέρωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών στο πλαίσιο
των προτάσεων του ΦΔ στο «Πράσινο Ταμείο»
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των
αποτελεσμάτων κατάταξης πρόχειρων διαγωνισμών, ως εξής:
 Μερική Επισκευή του κτιρίου του Κέντρου Πληροφόρησης λίμνης Βιστωνίδας, στην
εταιρεία Ν. Μαντάλης - Α. Αλατζάς Ο.Ε. «ΕΡΓΟΔΟΜΗ» με ποσό προσφοράς τις
615,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
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Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών σκιάστρων (πατζούρια) και σητών στο κτήριο του
Κέντρου Πληροφόρησης λίμνης Βιστωνίδας, στην εταιρεία ΕΦ. ΑΛ. με ποσό προσφοράς
τις 896,91€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



Προμήθεια και τοποθέτηση πολυκαρβονικού υλικού στην υαλόφρακτη σκεπή του
Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου, στην εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΟΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
με
ποσό
προσφοράς
τις
1.500,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,



Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών στα δύο Κέντρα Πληροφόρησης (Κέντρο
Πληροφόρησης λίμνης Βιστωνίδας, Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου) στην εταιρεία
ΔΕΣΙ Μ.Ε.Π.Ε. με ποσό προσφοράς τις 5.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου
Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου, στην εταιρεία ΙΣΤΟΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ με ποσό προσφοράς
τις 3.670,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



Εκτύπωση τετράπτυχων φυλλαδίων ενημέρωσης της περιοχής ευθύνης του ΕΠ ΑΜΑΘ,
στην εταιρεία ΖΟΟΜ ART GROUP με ποσό προσφοράς τις 1.090,00€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεμετρικών σταθμών για τον ποταμό Νέστο και την λίμνη
Ισμαρίδα, στην εταιρεία METRICA με ποσό προσφοράς τις 18.991,20€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.



Τοπογραφικές υπηρεσίες αιγιαλού στην περιοχή Μοναστηρακίου, στην εταιρεία Τεχνικό
Γραφείο
Κωνσταντινίδου
Μαρία
με
ποσό
προσφοράς
τις
5.411,44€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.,

στο πλαίσιο των προκηρύξεων των έργων δράσεων του «Πράσινου Ταμείου. Ακολούθως τα
μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για
την υπογραφή των προβλεπόμενων συμβάσεων.
β) Ορισμός μελών Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργων και
Δράσεων (Πράσινο ταμείο)
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
Αποφασίζει σχετικά με:
1. Tη σύσταση Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργων και Δράσεων
υπεύθυνης για την Παρακολούθηση και Πιστοποίηση του Φυσικού Αντικειμένου Έργου:
Αναλυτικά οι αρμοδιότητες της:
 Παρακολούθηση κατά την εξέλιξη των εργασιών
Η Επιτροπή παρακολουθεί την πορεία των εργασιών σε όλο το διάστημα εξέλιξης του
έργου και είναι αρμόδια για την έγκριση και πιστοποίηση του συνόλου των
παραδοτέων. H Επιτροπή μπορεί να διενεργεί απροειδοποίητους δειγματοληπτικούς
ελέγχους κατά την εξέλιξη των εργασιών κάθε φάσης του έργου.
 Διαδικασία Παραλαβής
Είναι υπεύθυνη για την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου κατά την οποία ελέγχονται
έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα παραδοτέα του έργου. Η
παραλαβή πραγματοποιείται μέσω του ελέγχου του συνόλου των προβλεπόμενων
παραδοτέων, για τα οποία αξιολογείται η ποσοτική και ποιοτική πληρότητα / αρτιότητα
μέσω:

2

- Ανασκόπησης και αξιολόγησης μελετών,
παραδοτέων και υλικού τεκμηρίωσης.

αναφορών

και

λοιπών

εντύπων

- Διενέργειας ελέγχων αποδοχής για τα επιμέρους προϊόντα -παραδοτέα
Σε κάθε περίπτωση και σε οποιοδήποτε σημείο της εξέλιξης του έργου, εάν η Επιτροπή
διαπιστώνει μη συμμορφώσεις με τους όρους της σύμβασης και τις τιθέμενες
προδιαγραφές, ενημερώνει εγγράφως τον Ανάδοχο ο οποίος προβαίνει στις κατάλληλες
ενέργειες και υποβάλει εκ νέου τα παραδοτέα στην Επιτροπή.
Προεδρεύων: Μιχαηλίδου Δέσποινα
Μέλη: Τερζής Βασίλειος, Μακρής Χρήστος
γ) Ορισμός μελών Επιτροπής Αξιολόγησης υλικών προς Ανακύκλωση ή Καταστροφή
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
Αποφασίζει σχετικά με:
1. Tη σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης υλικών προς Ανακύκλωση ή Καταστροφή
υπεύθυνης για τον:
Έλεγχο των υλικών που θεωρούνται μη λειτουργικά καθώς και οικονομικά ή λειτουργικά
ασύμφορα για τον ΦΔ.
Αναλυτικά οι δραστηριότητες της:


Έλεγχος της λειτουργικής κατάστασης των υλικών που διαθέτει ο ΦΔ



Η Επιτροπή προσδιορίζει τα υλικά που πρόκειται να καταστραφούν ή να δοθούν
προς ανακύκλωση.

Τα προς ανακύκλωση ή προς καταστροφή υλικά αξιολογούνται ύστερα από προφορική ή
έγγραφη πρόταση των μελών του ΔΣ ή του προσωπικού.
Η Επιτροπή καταγράφει τα υλικά που πρόκειται να καταστραφούν ή να δοθούν προς
ανακύκλωση και υπογράφει σχετικό πρωτόκολλο .
Προεδρεύων: Μπαλάσης Στέλιος
Μέλη: Μακρής Χρήστος, Μιχαηλίδου Αναστασία
δ) Γνωριμία με το νέο προσωπικό
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γνώρισαν το νέο προσωπικό και ενημερώθηκαν για τις
δράσεις που θα αναλάβουν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ΦΔ. Το νέο προσωπικό
απαρτίζεται από τους:
Χαραλάμπους Ευαγγελία, βιολόγος
Μακρής Χρήστος, οικονομολόγος
Μιχαηλίδου Αναστασία, επόπτης-ξεναγός
Κατσούλη Κωνσταντίνα, επόπτης-ξεναγός
Κατσούλης Βασίλειος, επόπτης-ξεναγός
Μάγγος Κωνσταντίνος, επόπτης-ξεναγός
ε) Έγκριση διαδικασίας χρήσης «web banking».
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση εφαρμογής της
υπηρεσίας «web banking» από τον ΦΔ και την έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθείται
σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας (συνημμένο το κείμενο με την ανάλυση της
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διαδικασίας). Υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία αυτής ορίζεται ο οικονομολόγος του ΦΔ κ.
Μακρής Χρήστος.
στ) Τροποποίηση μελών Επιτροπής (Διαχειριστικής Επάρκειας).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ-ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
αποφασίζει την τροποποίηση της απόφασης στο θέμα 3 της 4ης Συνεδρίασης 2011 του Δ.Σ.
του Φ.Δ. για τον ορισμό υπευθύνου Οικονομικής Διαχείρισης για την:
Οικονομική Διαχείριση του Έργου:
Οι αρμοδιότητες του υπευθύνου για την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων
έργων διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν την πράξη και τις απαιτήσεις
που τίθενται από το πλαίσιο χρηματοδότησής της (επιλεξιμότητα δαπανών, τήρηση χωριστής
λογιστικής μερίδας, κλπ), καθώς και από τους γενικούς κανόνες οικονομικής διαχείρισης
(Τήρηση Δημόσιου Λογιστικού Σχεδίου).
Αναλυτικά τα καθήκοντα:


Τήρηση υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενου έργου

Αναγνωρίζει και τηρεί τις απαιτήσεις οικονομικής διαχείρισης που τίθενται λόγω
συγχρηματοδότησης του έργου και λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα για την ικανοποίησή τους
(έλεγχος επιλεξιμότητας δαπανών, τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας, παρακολούθηση
τόκων, κλπ)


Διεκπεραίωση πληρωμών

Η διενέργεια πληρωμών πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η
νομιμότητα και η κανονικότητα των δαπανών του έργου. Η πληρωμή τεκμηριώνεται με τα
απαιτούμενα παραστατικά πιστοποίησης φυσικού αντικειμένου και τα λοιπά απαιτούμενα
έγγραφα όπως αναλυτικά ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο (φορολογική
ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, κλπ)


Τήρηση λογιστικού συστήματος

Τα παραστατικά και στοιχεία που τεκμηριώνουν τη διενέργεια πληρωμών, καθώς και τα
στοιχεία χρηματοδότησης του έργου καταχωρούνται στο λογιστικό σύστημα του Φορέα το
οποίο παρακολουθεί την οικονομική διαχείριση του έργου και διασφαλίζει τη συμφωνία
παραστατικών, λογιστικών εγγραφών και ταμειακών ροών.
Υπεύθυνος: Ο οικονομολόγος του Φ.Δ. κ. Μακρής Χρήστος.
2 ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1. ΠΕ για το έργο σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας από την εταιρεία COSMOTE
στο αγρόκτημα Πηγών Π.Ε. Καβάλας.
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, 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 COSMOTE, είτε από το πρόγραμμα
«ΕΡΜΗΣ» που εφαρμόζουν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, να αποστέλλονται στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα
Νέστου Βιστωνίδας Ισμαρίδας.
2. ΠΠΕ για το έργο ¨Μονάδα παραγωγής τουρσιών¨ από την εταιρεία ΑΦΟΙ
ΤΣΑΡΟΥΧΑ Α.Ε. στο αγρόκτημα Πετροπηγής Π.Ε. Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αφού εξετάστηκαν όλα τα παρεχόμενα στοιχεία κι έγινε διεξοδική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
κρίνουν ότι η μελέτη περιλαμβάνει σημαντικές ασάφειες και ελλείψεις όπως:
1. Έλλειψη αναλυτικής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας και αναλυτικού ισοζυγίου
μάζας πρώτων υλών και υλικών.
2. Έλλειψη ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού αποβλήτων
περιβαλλοντικά μέσα (αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα).

προς

όλα

τα

3. Έλλειψη ιστορικών αρχείων της δραστηριότητας (αδειοδοτήσεις, δυναμικότητα
λειτουργίας,
ποιοτικά
χαρακτηριστικά
αποβλήτων,
τεχνικές
προδιαγραφές
εγκατεστημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κτλ).
Για τους παραπάνω λόγους τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν
επανυποβολή της μελέτης.
3. ΜΠΕ για το έργο ¨ΑΕΠΟ Βελτίωση οδού προς τις εγκαταστάσεις ιχθυοτροφείου¨
από τον Αλιευτικό Συν/σμό Πόρτο Λάγους στο αγρόκτημα Πόρτο Λάγους
Π.Ε.Ξάνθης.
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με τις εξής προϋποθέσεις:


Να επιτραπεί η ασφαλτόστρωση της οδού στο αρχικό της τμήμα, από την ένωση με την
επαρχιακή οδό και σε μήκος έως 500 m.



Η επίστρωση στο υπόλοιπο της οδού (1.700 m) να γίνει με σύγχρονα δομικά υλικά φιλικά
προς το περιβάλλον (π.χ. μη υφαντά γεωυφάσματα πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα)
που δεν θα επηρεάζουν την ουσιαστική και αισθητική διαταραχή της περιοχής.
Επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η όσο το δυνατόν μικρότερη επίπτωση στα ευαίσθητα
οικοσυστήματα της περιοχής.



Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να εξασφαλίζουν την καλή αποστράγγιση των
γεωτεχνικών του δρόμου ώστε να μην κινδυνεύει από ρωγμές ή και από συνολική
κατάρρευση λόγω της εισροής νερών κάτω από το οδόστρωμα.



Η τελική επικάλυψη να γίνει με ψηφίδα (γαρμπίλι) σε χρώμα κατά προτίμηση
φαιοπράσινο.



Κατά τη διάρκεια των έργων να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας (πιθανή
αυτανάφλεξη από ορισμένα υλικά χρήσης) εντός και στην περίμετρο του χώρου
τοποθέτησης του υλικού κάλυψης της οδού.



Οι εργασίες για τη βελτίωση του δρόμου να γίνουν σε χρονική περίοδο που δεν θα
ενοχλήσει τα είδη της ορνιθοπανίδας της περιοχής.

4. ΠΕ για το έργο ¨Ανανέωση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης¨ από τον Αγροτικό
Συν/σμό Παραγωγών Σπαραγγιών Ν. Ξάνθης στο αγρόκτημα Νέας Κεσσάνης Π.Ε.
Ξάνθης.
Αφού εξετάστηκαν όλα τα παρεχόμενα στοιχεία κι έγινε διεξοδική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
κρίνουν ότι η μελέτη περιλαμβάνει σημαντικές ασάφειες και ελλείψεις, όπως:
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1. Έλλειψη αναλυτικής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας και αναλυτικού ισοζυγίου
μάζας πρώτων υλών και υλικών.
2. Έλλειψη ποσοτικού και ποιοτικού προσδιορισμού
περιβαλλοντικά μέσα (αέρια, υγρά και στερεά απόβλητα).

αποβλήτων

προς

όλα

τα

3. Έλλειψη ιστορικών αρχείων της δραστηριότητας (αδειοδοτήσεις, δυναμικότητα
λειτουργίας,
ποιοτικά
χαρακτηριστικά
αποβλήτων,
τεχνικές
προδιαγραφές
εγκατεστημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κτλ.).
Για τους παραπάνω λόγους τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν
επανυποβολή της μελέτης.
5. ΜΠΕ για το έργο ¨Τροποποίηση Α.Ε.Π.Ο. επί των κτιριακών κτηνοτροφικής
μονάδας¨ από τον κ. Φύσαρη Ιωάννη & Σία Ο.Ε. στο αγρόκτημα Μυρωδάτου Π.Ε.
Ξάνθης.
Αφού εξετάστηκαν όλα τα παρεχόμενα στοιχεία κι έγινε διεξοδική συζήτηση, τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο ικανοποιεί 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 22-12-2011]
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