ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 2ης / 2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 26 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
2η/2015 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα
Νέστου –Βιστωνίδας –Ισμαρίδας, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 9962/19-2-2015 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. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
• κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
• κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
• κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

•
•

τα μέλη της Ε.Ε.:
Αναπλ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Συλαίος Γεώργιος, επιστημονικός σύμβουλος.
Επικ. Καθ. Πολυτεχνικής Σχολής ΔΠΘ Γκαϊτατζής Γεώργιος, επιστημονικός σύμβουλος.

Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
• κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας
Ναυτιλίας.κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
• κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
• κ. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
• κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
• κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση συνεργασίας του Φ.Δ. με την εταιρεία «Gamecraft» για τη διαμόρφωση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων – «Διαδραστικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων»
για το έτος 2015.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, την αποδοχή της επίσημης πρότασης
συνεργασίας με την εταιρεία Gamecraft, τη δημιουργία εκπαιδευτικού διαδραστικού
παιχνιδιού, συνοδευόμενο από γραπτό υλικό με την τεχνική ανάλυση, τον τρόπο διεξαγωγής,
το ανθρώπινο δυναμικό υλοποίησης και γραπτό παράδειγμα. Θα περιλαμβάνεται ψηφιακός
οπτικός δίσκος (D.V.D.) με συγκεντρωμένο όλο το υλικό καθώς και όλα τα επιπρόσθετα
βοηθήματα (εποπτικά μέσα) που ενδεχομένως να χρειαστούν για την υλοποίηση του
παιχνιδιού. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 1.476 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α. 23%, ενώ στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος για την παραχώρηση
δικαιωμάτων πλήρους χρήσης αλλά και επίδειξη χρήσης του παιχνιδιού σε ημερομηνία
επιλεγμένη από το Φ.Δ. Η κάλυψη του κόστους θα γίνει μέσω της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ».
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Πρωτόκολλο συνεργασίας του Φ.Δ. με την Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο Πρόεδρος ανέφερε στα μέλη του Δ.Σ. ότι παραδόθηκε στο Φ.Δ., από την Εταιρία
Προστασίας Πρεσπών, υπογεγραμμένο το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Φ.Δ.Π.Π.
που φιλοξενούν πελεκάνους σε σταθερή βάση, της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών και της
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με στόχο τη μελέτη, παρακολούθηση, προστασία και
διατήρηση των αργυροπελεκάνων. Το πολύ ευχάριστο αυτό γεγονός, μετρίασε τη χαρά των
συμμετεχόντων από την άρνηση της υπογραφής του, την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή, από
δύο Φ.Δ.Π.Π. Παρόλα αυτά, η συμμετοχή και η υπογραφή από 10 Φ.Δ.Π.Π. δείχνει την κοινή
προσπάθεια για επίτευξη εποικοδομητικού έργου, χωρίς τις προκαταλήψεις του
παρελθόντος. Μετά την υπογραφή του παραπάνω πρωτοκόλλου αναμένεται οι
συμβαλλόμενοι να συμβάλλουν δραστικά στην κατάλληλη διαχείριση των υγροτόπων όπου
διαβιούν αργυροπελεκάνοι ώστε να μειώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό οι έμμεσες
απειλές στους αργυροπελεκάνους που προέρχονται από την υποβάθμιση των ενδιαιτημάτων
τους.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για τη συμμετοχή του Φ.Δ. στην έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο Πρόεδρος του Φ.Δ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο Δ.Σ. ότι ο Φ.Δ. συμμετείχε για
πρώτη φορά στη Διεθνή Έκθεση Destinations 2015 που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο της
Αγγλίας. Αντικείμενο της έκθεσης είναι η προβολή τουριστικού προϊόντος γενικού
ενδιαφέροντος. Το Φ.Δ. εκπροσώπησε η υπάλληλος του ΦΔ κα Ευτέρπη Πατετσίνη.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ. έδωσε το λόγο στην υπάλληλο του Φ.Δ. κα Ευτέρπη
Πατετσίνη, η οποία ενημέρωσε το Δ.Σ. του Φ.Δ.
Η κα Πατετσίνη συνέχισε αναφέροντας ότι, η διεθνής έκθεση DESTINATIONS 2015 αποτελεί
την μεγαλύτερη έκθεση σε επισκέπτες και σε διάρκεια έκθεση τουρισμού για το κοινό στη
Μεγάλη Βρετανία. Η έκθεση διοργανώθηκε στο Λονδίνο, της Μεγάλης Βρετανίας και
διήρκησε 4 ημέρες, από τις 29 έως τις 1 Ιανουαρίου. Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Νέστου
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Βιστωνίδας Ισμαρίδας συμμετείχε για πρώτη φορά στην έκθεση σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο περίπτερο του ΕΟΤ.
Στην έκθεση παρουσιάστηκαν πάνω από 70 τουριστικά γραφεία της Μεγάλης Βρετανίας,
αλλά και χώρες-προορισμοί από όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα σημαντικό σημείο ανάδειξης
νέων τουριστικών προορισμών αλλά και χώρο συνάντησης για τους επαγγελματίες των
κλάδων τουρισμού.
Στο πλαίσιο της έκθεσης ο Φορέας Διαχείρισης είχε την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τα
μεγαλύτερα ταξιδιωτικά γραφεία της Μεγάλης Βρετανίας που ειδικεύονται στον οικοτουρισμό
και τις εκδρομές στη φύση. Έγινε ενημέρωση για το Εθνικό Πάρκο αλλά και την ευρύτερη
περιοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ με την προοπτική συνεργασιών ή δημιουργία πακέτου
οικοτουρισμού για την περιοχή με στόχο την ανάπτυξη του οικοτουρισμού. Ταυτόχρονα, έγινε
προώθηση πληροφοριακού υλικού για το Εθνικό Πάρκο και την Περιφέρεια ΑΜΘ.
Πέρα από τα ταξιδιωτικά γραφεία την έκθεση επισκέφτηκε και πλήθος πολιτών που
αναζητούν νέους τουριστικούς προορισμούς. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για την
οικολογική και αισθητική αξία του Εθνικού Πάρκου και τις προτεινόμενες δράσεις
(ξεναγήσεις, ορνιθοπαρατήρηση κ.α.) και αξιοθέατα στην περιοχή της Περιφέρειας ΑΜΘ
μέσα από βίντεο και σχετικό έντυπο υλικό. Επίσης μοιράστηκαν αυτοκόλλητα για το Εθνικό
Πάρκο.
Η συμμετοχή του Φ.Δ. στη συγκεκριμένη έκθεση έγινε στο πλαίσιο του άξονα
Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ» και ειδικότερα των
δράσεων που αφορούν συμμετοχή σε εκθέσεις.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής (4ης
τριμηνιαίας αναφοράς) στο πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού: «Προβολή
Προγράμματος και ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας», που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του Φ.Δ. για το
διαγωνισμό «Προβολή Προγράμματος και Φ.Δ. Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας»
που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ,
2. την παραλαβή μέρους της 4ης τριμηνιαίας αναφοράς του έργου «Προβολή
Προγράμματος και ΦΔ Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» και συγκεκριμένα:
1. 4η τριμηνιαία αναφορά πεπραγμένων (Οκτώβριος 2014 έως Δεκέμβριος 2014)
2. Τροποποίηση Media Plan.
3. Μετάδοση μικρής διάρκειας ταινίας (1 μετάδοση σε τηλεοπτικό σταθμό εθνικής
εμβέλειας).
4. Διαφήμιση στην τηλεόραση με μεταδόσεις spot (10 μεταδόσεις σε τηλεοπτικό σταθμό
περιφερειακής εμβέλειας).
5. Διαφήμιση στο ραδιόφωνο με μεταδόσεις spot (30 μεταδόσεις σε 1 ραδιοφωνικό
σταθμό περιφερειακής εμβέλειας).
6. Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο (1 καταχώρηση 4-χρωμία σε έντυπο
περιφερειακής εμβέλειας)
7. Έκδοση Δελτίων Τύπου (αποστολή συνολικά 8 Δελτίων Τύπου).
8. Προώθηση δημοσιευμάτων στον τύπο (σύνταξη και αποστολή 1 δημοσίευσης στον
περιφερειακό τύπο)
9. Συμμετοχή σε μία τηλεοπτική εκπομπή σταθμού εθνικής εμβέλειας.
10. Φιλοξενία - ξενάγηση ενός φωτορεπόρτερ.
3. Δεν παραλαμβάνει τα εξής:
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1. Τις 2 Διαφημιστικές καταχωρήσεις στον τύπο (2 καταχωρήσεις ασπρόμαυρες σε
έντυπα περιφερειακής εμβέλειας, συγκεκριμένα
στις εφημερίδες της Ξάνθης
«Εμπρός» και «Μαχητής») καθώς αυτές δεν είναι σύμφωνες με τις τεχνικές
προδιαγραφές όπως αυτές αναλύονται στην με αριθμ. πρωτ. 7327/12-08-2013
Προσφορά του Αναδόχου.
2. Την οργάνωση της πρώτης συνέντευξης τύπου. Κρίνεται απαραίτητη η επανάληψη
της συνέντευξης τύπου, πέραν της προγραμματισμένης, μέσα στο 2015.
4. ότι ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει λεπτομερή ενημέρωση για τον τρόπο δημιουργίας
του φακέλου προβολής (press kit) της προστατευόμενης περιοχής κατόπιν της διάθεσης
του ενημερωτικού και οπτικοακουστικού υλικού του Φορέα Διαχείρισης και τον
προγραμματισμό των δράσεων που προβλέπονται για την διάθεσή τους.
5. να ζητηθεί από τον ανάδοχο να δεσμευθεί για την άρτια υλοποίηση των δυο τμημάτων
που αφορούν τις δυο καταχωρήσεις και τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου, που δεν
παραλήφθηκαν λόγω των προβλημάτων που καταγράφηκαν, προκειμένου να
δρομολογηθούν οι διαδικασίες πληρωμής.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση του σχεδίου μέσων ενημέρωσης (media plan), κατόπιν αιτήματος
του αναδόχου «Orange» Παροχής Διαφημιστικών Υπηρεσιών Α.Ε., στο πλαίσιο
του υποέργου 3 : «Προβολή Προγράμματος και Φ.Δ. Δέλτα Νέστου Βιστωνίδας
Ισμαρίδας», που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου για πραγματοποίηση της δεύτερης καμπάνιας
στο κοινωνικό δίκτυο Facebook στις αρχές Μαρτίου και ειδικότερα το διάστημα από 0203-2015 έως 15-03-2015, προκειμένου να επιτευχθεί η όσο το δυνατό καλύτερη
προσέλκυση επισκεπτών στο ΕΠΑΜΑΘ.
2. την μη έγκριση του αιτήματος, από τον ανάδοχο, για τροποποίηση του σχεδίου μέσων
ενημέρωσης (media plan), για μείωση των προγραμματισμένων τηλεοπτικών
μεταδόσεων του σποτ των 25’’ στο πλαίσιο του υποέργου 3 «Προβολή Προγράμματος
και Φ.Δ.», αλλά να προχωρήσει η υλοποίηση των ήδη συμφωνημένων στο εγκεκριμένο
media plan (2η συνεδρίαση 4-3-2014, θέμα 5ο), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την
απόφαση στη 12η συνεδρίαση (20-11-2014 θέμα 1ο).
3. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν όλες
τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ενημέρωση του αναδόχου έτσι ώστε να
προχωρήσει απρόσκοπτα τη συνέχιση του έργου.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση προγράμματος επόπτευσης-φύλαξης για το μήνα Μάρτιο 2015.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν ομόφωνα το πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης του
Φ.Δ. για το μήνα Μάρτιο 2015.
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1) Αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου Ν. Ερασμίου-Μαγγάνων : Αξιοποίηση
παραγωγικών
γεωτρήσεων
ανόρυξη
γεωτρήσεων
παραγωγής
και
επανεισαγωγής, κατασκευή δικτύων μεταφοράς γεωθερμικού ρευστού.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και τα έργα πληρούν τις προδιαγραφές της
κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έκφραση θετικής
γνώμης για την υλοποίηση του έργου που προτείνεται σύμφωνα με την ΜΠΕ.
2) Γνωμοδότηση επί της 25ετής παραχώρησης κατά χρήση με δυνατότητα
παράτασης, έναντι τιμήματος, για πολυετείς καλλιέργειες, σύμφωνα με το άρθρο 4
§2β του Ν. 4061/22-03-2012 ακινήτου εμβαδού 7257,23 τμ. στην θέση Π. Όλβιο του
Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθη.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να συνηγορήσουν στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης για αγροτική χρήση –
γεωργία με τους εξής όρους:
• 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 της 25ετής παραχώρησης κατά χρήση με δυνατότητα
παράτασης, έναντι τιμήματος, για πολυετείς καλλιέργειες, σύμφωνα με το
άρθρο 4 §2β του Ν. 4061/22-03-2012 ακινήτου εμβαδού 3000 τμ. στην θέση Π.
Όλβιο του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να συνηγορήσουν στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης για αγροτική χρήση –
γεωργία με τους εξής όρους:
• 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 25ετής παραχώρησης κατά χρήση με δυνατότητα
παράτασης, έναντι τιμήματος, για πολυετείς καλλιέργειες, σύμφωνα με το
άρθρο 4 §2β του Ν. 4061/22-03-2012 ακινήτου εμβαδού 7242,77 τμ. στην θέση Π.
Όλβιο του Δήμου Τοπείρου της ΠΕ Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να συνηγορήσουν στην παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης για αγροτική χρήση –
γεωργία με τους εξής όρους:
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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.

5) Γνωμοδότηση επί της παραχώρησης κατά χρήση τμήματος κοινόχρηστου
τεμαχίου έκτασης 4.861 τ.μ. στο Αγρόκτημα Χαΐδευτού του Δήμου Νέστου
σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 του Ν. 4061/2012 με σκοπό την ίδρυση
μονάδας εσταβλισμούς.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
να γνωμοδοτήσουν θετικά ως προς την παραχώρηση της συγκεκριμένης έκτασης με σκοπό
την ίδρυση μονάδας εσταβλισμού. Οι περιβαλλοντικοί όροι για την υπό ίδρυση μονάδα
εσταβλισμού θα συζητηθούν από το ΔΣ του ΦΔ σε επόμενη φάση στο πλαίσιο της
διαδικασίας πρόσθετων περιβαλλοντικών όρων του έργου και μετά την διαβίβαση της ειδικής
οικολογικής αξιολόγησης της μονάδας εσταβλισμού από την αρμόδια υπηρεσία.
6) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας
της εταιρείας COSMOTE Α.Ε. στην θέση «Αγ. Παρασκευή Νέας Κεσσάνης» του
Δήμου Αβδήρων της Π.Ε. Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, και ότι εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις πληρούν τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα να
γνωμοδοτήσουν θετικά ως προς την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Υφιστάμενος
Σταθμός Βάσης κινητής τηλεφωνίας «ΚΕΣΣΑΝΗ – Χ (1403644)» με τις εξής προϋποθέσεις:
Την τήρηση από τον φορέα του σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας των προτεινόμενων από
την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περιβαλλοντικών όρων στο σύνολό τους και
συγκεκριμένα:
•

Διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται κατά τις εργασίες περιοδικής και
έκτακτης συντήρησης του εξοπλισμού του Σταθμού.

•

Εφαρμογή
προγράμματος
περιοδικών
Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους του Σταθμού.

•

Εφαρμογή προγράμματος περιοδικών ελέγχων και συντήρησης των συστημάτων
κλιματισμού του Σταθμού.

•

Περιοδική συντήρηση του συστήματος πυρόσβεσης του Σταθμού

•

Όλα τα έργα και οι εργασίες ελέγχων και συντήρησης θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν εκτός της περιόδου αναπαραγωγής των ειδών της ορνιθοπανίδας
και συγκεκριμένα εκτός της περιόδου από αρχές Απριλίου μέχρι τέλη Ιουλίου κάθε
έτους.

ελέγχων

και

συντήρησης

του
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•

Τακτικός καθαρισμός της έκτασης του Σταθμού για την μείωση του κινδύνου
πυρκαγιάς.

•

Να μην πραγματοποιείται απόθεση υλικών και καυσίμων στους ελεύθερους χώρους
του οικοπέδου του Σταθμού.

•

Περίφραξη και σήμανση του χώρου ώστε να αποτραπεί η ελεύθερη πρόσβαση
αναρμόδιων ατόμων στους χώρους εντός των εγκαταστάσεων του Σταθμού.

•

Απομάκρυνση εξοπλισμού και διαχείριση αποβλήτων μετά το τέλος ζωής του
Σταθμού, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και να
αποκατασταθεί η αισθητική του τοπίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το
έργο «Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της
ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης
ενέργειας πάνω στην επιχειρηματικότητα-ENERGEIA».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα και ότι τα συμπληρωματικά έργα που
περιγράφονται στο σχετικό (α) έγγραφό για την συμπληρωματική λύση της τελικής απόθεσης
τμήματος της ποσότητας του γεωθερμικού ρευστού εκτός της επαναεισαγωγής μέσω της
γεώτρησης, μέσω τεχνητού εμπλουτισμού της ακόρεστης ζώνης (Bouwer, 2002) πληρούν τις
προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα
την έκφραση θετικής γνώμης για την υλοποίηση του έργου που προτείνεται σύμφωνα με την
ΜΠΕ, και την τροποποίηση των προϋποθέσεων:
•
•
•

•

•
•
•

Σε περίπτωση διαφυγής μεθανίου από την εγκατάσταση να παύει η λειτουργία της
μονάδας μέχρι αποκατάστασης της βλάβης.
Σε περίπτωση θερμικής απώλειας στο περιβάλλον, να παύει η λειτουργία της
μονάδας μέχρι αποκατάστασης της βλάβης.
Σε περίπτωση διαρροής του συνθετικού ελαίου από την δεξαμενή, να παύει η
λειτουργία της μονάδας μέχρι πλήρους αποκατάστασης της βλάβης και του
περιβάλλοντα χώρου, καθώς και την διάθεση των αποβλήτων σε πιστοποιημένες και
εγκεκριμένες εγκαταστάσεις.
Την επαναφορά του συνόλου της ποσότητας του γεωθερμικού ρευστού στον
αλλουβιακό υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα μέσω γεώτρησης απαναεισαγωγής, είτε ο
τεχνικός εμπλουτισμός του υπόγειου υδροφορέα. Ως συμπληρωματική λύση για την
τελική διάθεση τμήματος της ποσότητας του γεωθερμικού ρευστού και με
θερμοκρασία >20οC η διάθεση θα γίνεται με την μέθοδο εμπλουτισμού της ακόρεστης
ζώνης (Bouwer, 2002).
Την αποστολή στον Φ.Δ. των αποτελεσμάτων των ποσοτικών και ποιοτικών
αναλύσεων του γεωθερμικού ρευστού που θα διατίθεται για τεχνικό εμπλουτισμό μετά
τη κύρια χρήση του.
Την αποκατάσταση του τοπίου μετά το τέλος των εργασιών.
Την λήψη μέτρων αποκατάστασης της επιφάνειας μετά την ολοκλήρωση ή την τελική
εγκατάλειψη του έργου.
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2ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Εξέταση αιτήματος από τον ανάδοχο του έργου: «Σχεδίαση, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης
«Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.» που
χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, για την αντικατάσταση εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. κατόπιν διαλογικής συζήτησης και εξετάζοντας όλα τα
παρουσιαζόμενα στοιχεία αποφάσισαν ομόφωνα:
1. Την αποδοχή του αιτήματος του αναδόχου του έργου «Next Com» για αντικατάσταση,
της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου: «Σχεδίαση, παραγωγή
ενημερωτικού υλικού και υλικού δημοσιότητας», προκειμένου να συνεχισθεί
απρόσκοπτα το εναπομείναν ποσοστό του έργου.
2. Την αποδοχή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης Νο 524167 και αξίας 4.429,40 ευρώ
(όπως προβλέπεται) της Τράπεζας Πειραιώς που έχει ήδη εκδώσει ο ανάδοχος του
έργου για την υλοποίηση της σύμβασης,
3. Την τροποποίηση της υπογεγραμμένης σύμβασης με την εταιρεία «Next Com»,ως προς
το σημείο αυτό και τη δημοσίευσή της στους προβλεπόμενους από το νόμο,
ηλεκτρονικούς χώρους δημοσίευσης δημοσίων εγγράφων.
4. Την επιστροφή στην ισπανική εταιρία Real Alquiler της εγγυητικής που αντικαθίσταται.
5. Να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν όλες
τις προβλεπόμενες ενέργειες για την ενημέρωση του αναδόχου έτσι ώστε να
προχωρήσει απρόσκοπτα τη συνέχιση του έργου.

3ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση Πρακτικού της Επιτροπής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής,
παραδοτέων της ενδιάμεσης έκθεσης της Γ΄ φάσης του πρόχειρου διαγωνισμού
ανάθεσης υπηρεσιών: «Πρόγραμμα Παρακολούθησης Χερσαίων τύπων
οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την επικύρωση του πρακτικού παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του ΦΔ για
τον πρόχειρο διαγωνισμό του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης χερσαίων τύπων
οικοτόπων στην περιοχή του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015)», που χρηματοδοτείται από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
2. την παραλαβή των παραδοτέων της ενδιάμεσης έκθεσης της Γ’ φάσης στο πλαίσιο
του έργου «Πρόγραμμα παρακολούθησης χερσαίων τύπων οικοτόπων στην περιοχή
του ΕΠΑΜΑΘ (2012-2015», με την επιφύλαξη όμως να πραγματοποιήσει ο ανάδοχος
τις αναγκαίες τροποποιήσεις, συμπληρώσεις ή άλλες αλλαγές στα ανωτέρω
παραδοτέα που θα προκύψουν από τις κατευθύνσεις του αναδόχου του έργου
«Οριζόντιος τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός των μελετών Εποπτείας και
Αξιολόγησης της Κατάστασης Διατήρησης Ειδών και Τύπων Οικοτόπων στην Ελλάδα
και συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων», το οποίο έχει ανατεθεί από το
ΥΠΑΠΕΝ.
3. να εξουσιοδοτήσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και το προσωπικό του Φ.Δ. να κάνουν
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την πληρωμή του αναδόχου, ανάλογα και με τη
ροή χρηματοδότησης από το ΕΠΠΕΡΑΑ. Η αμοιβή του αναδόχου που αντιστοιχεί στα
ανωτέρω παραδοτέα είναι 13.000€, βάσει της από 03-07-2013 υπογεγραμμένης
σύμβασης.
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4ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Διοργάνωση Ημερίδας του Φ.Δ. με θέμα «Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Σύγχρονος σχεδιασμός και
εφαρμογή», στις 6 Μαρτίου 2015, στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ
πράξης του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα:
1. τη διεξαγωγή Ημερίδας με οργανωτή το Φ.Δ. Δέλτα Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας και
συνδιοργανωτή το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.
2. Η Ημερίδα θα λάβει χώρα στο Κεντρικό Αμφιθέατρο της Πολυτεχνικής Σχολής του Δ.Π.Θ.
στην πόλη της Ξάνθης, στις 6 Μαρτίου 2015.
5ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση συμμετοχής του Φ.Δ. σε συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του
προγράμματος LIFE για τη Νανόχηνα, στην Ουγγαρία στις 15-17 Απριλίου 2015,
που υλοποιεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τη συμμετοχή του Φ.Δ. Δέλτα
Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας με τους Βασίλειο Τερζή και Αναστασία Μιχαηλίδου στην
συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE το οποίο υλοποιεί η Ελληνική
Ορνιθολογική Εταιρεία, στο Εθνικό Πάρκο Hortobagy στην Ουγγαρία 15-17 Απριλίου 2015,
και την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης μετακίνησης. Η δαπάνη μετακινήσεων και
διατροφής θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη» 2007-2013», και την πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του
ΕΠΑΜΑΘ» και ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης «Συμμετοχή του προσωπικού του Φ.Δ. σε
ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια».
6ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έναρξη Συνεργασίας μεταξύ του Φ.Δ. και της νομικού κας Θεοδώρας Μαχτσεβάνη
για την παροχή νομικών συμβουλών πέραν της υλοποίησης του ενταγμένου στο
ΕΠΠΕΡΑΑ Τεχνικού Δελτίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα:
1. την αποδοχή της πρότασης συνεργασίας με το δικηγορικό γραφείο κας Θεοδώρας
Μαχτσεβάνη με στόχο
• την παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα διοικητικού, δημοσίου και
περιβαλλοντικού δικαίου.
• τη συνδρομή επί θεμάτων του αντικειμένου του στο Δ.Σ. κατά τις συνεδριάσεις του.
• την επιμέλεια και έλεγχο διακηρύξεων, συμβάσεων και πρωτοκόλλων αξιολόγησης
προσφορών (παρατηρήσεις-διορθώσεις).
• την επίλυση νομικών προβλημάτων που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση των
συμβάσεων που έχουν υπογραφεί.
• τη νομική τεκμηρίωση των γνωμοδοτήσεων του Φορέα και των εγγράφων που
αποστέλλει στις αρμόδιες υπηρεσίες.
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• την παροχή προς το προσωπικό και το Δ.Σ. του Φ.Δ. συμβουλευτική συνδρομή,
γραπτή και προφορική.
• να απαντά εγγράφως, στο Φ.Δ. σε οποιοδήποτε ερώτημα θέσει.
2. την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Φ.Δ. και του δικηγορικού γραφείου
«…» με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεχώς αυξανόμενων προβλημάτων που
αντιμετωπίζει ο Φ.Δ.

7ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση συμμετοχής του Φ.Δ. σε δράσεις του Προγράμματος LIFE+ «Διαφύλαξη
του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές
διαχείμανσης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής
διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638), στην Θεσσαλονίκη στις 27 Φεβρουαρίου
2015, που υλοποιεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τη συμμετοχή του Φ.Δ. Δέλτα
Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας με τους Βασίλειο Τερζή και Αναστασία Μιχαηλίδου στην
συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE+ «Διαφύλαξη του Φιννοσκανδικού
πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμανσης και στάθμευσης κατά
μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638), το οποίο
υλοποιεί η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών στην
Θεσσαλονίκη στις 27 Φεβρουαρίου 2015, και την έγκριση της αντίστοιχης δαπάνης
μετακίνησης. Η δαπάνη μετακινήσεων και διατροφής θα καλυφθεί από το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013», και την πράξη «Προστασία
και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ» και ειδικότερα στο πλαίσιο της δράσης
«Συμμετοχή του προσωπικού του Φ.Δ. σε ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια».

8ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Έγκριση συμμετοχής του Φ.Δ. σε σύσκεψη για θέματα που αφορούν τις μισθώσεις
λιμνοθαλασσών προστατευόμενων περιοχών και τον εκσυγχρονισμό του σχετικού
νομικού πλαισίου, στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2015, που υλοποιεί η Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιριστικών (ΠΑΣΕΓΕΣ).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τη συμμετοχή του Φ.Δ. Δέλτα
Νέστου-Βιστωνίδας-Ισμαρίδας, σε ενδεχόμενη πρόσκλησή του, με το μέλος του Δ.Σ. του
Φ.Δ. κ. Μπαλάση Στυλιανό στη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ
των μισθωτών λιμνοθαλασσών, Φ.Δ.Π.Π. και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό την
εποπτεία της ΠΑΣΕΓΕΣ, στην έδρα της στην Αθήνα, στις 20 Μαρτίου 2015, και την έγκριση
της αντίστοιχης δαπάνης μετακίνησης. Η δαπάνη μετακινήσεων και διατροφής θα καλυφθεί
από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013», και την
πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του ΕΠΑΜΑΘ».
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