ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 2ης / 12-3-2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ.
Στο Πόρτο-Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 12 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
2η/2010 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) Δέλτα
Νέστου– Βιστωνίδας– Ισμαρίδας (Εθνικό Πάρκο Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης), κατόπιν
της με αρ. Πρωτ. 2665 / 5-03-2010 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ.
Μάνου Κουτράκη.
Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
κος Μάνος Κουτράκης του Θεόδωρου, Πρόεδρος του Δ.Σ.
κος Διαμαντής Βασίλειος του Ιωάννη, Περιβαλλοντολόγο Μηχανικό,
εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κος Γρηγορόπουλος, εκπρόσωπος Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης.
κος Λίτσος Ευάγγελος, εκπρόσωπος των ΟΤΑ Ν. Ροδόπης
κος Γερεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
κος Τηγανούριας Ελευθέριος του Ευστρατίου, ΠΕ Γεωτεχνικός,
εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
κος Μπαλάσης Στέλλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της
περιοχής.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
κος Συλαίος Γεώργιος
κος Γκαϊντατζής Γεώργιος
κα Παναγιωτοπούλου Μαρία του Γεωργίου, Δασολόγο-Ορνιθολόγο, αναπληρωτής ειδικός
επιστήμονας Δ.Σ.
1ο Θέμα: Παρουσίαση δράσεων 2009.
Η Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. το έργο που Φ.Δ. για το
έτος 2009.
2ο Θέμα: Παρουσίαση προτεινόμενων δράσεων για το 2010.
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Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των προγραμματισμένων
δράσεων του Φ.Δ. όπως αυτές παρουσιάστηκαν αναλυτικά από τον Πρόεδρο Δρ. Μάνο
Κουτράκη.
3ο Θέμα: Διαχειριστικά θέματα
•

Παρουσίαση ισολογισμού
Έγινε η παρουσίαση του ισολογισμού για το οικονομικό έτος 2009 από αρμόδιο
υπάλληλο του συμβαλλόμενου λογιστικού γραφείου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. συμφώνησαν ομόφωνα για την ορθή καταγραφή των στοιχείων.

•

Έγγραφη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΚΥΑ 44549
Αναπτύχθηκαν απόψεις σχετικά με την έγγραφη αναφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
κατά της ΚΥΑ 44549. Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα: τα μέλη του ΔΣ να
προσκομίσουν παρατηρήσεις για την ΚΥΑ, να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη πρόταση
του ΦΔ για την ΚΥΑ και τέλος η Επιστημονική Επιτροπή να καταθέσει προς το Δ.Σ.
εισηγητική έκθεση για τη βελτίωση της ΚΥΑ.

•

Τοποθέτηση πινακίδων κατεύθυνσης στο ΚΠ Νέστου (Κεραμωτής)
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. τον αριθμό και τα
σχέδια των πινακίδων κατεύθυνσης προς το Κ.Π. Δέλτα Νέστου (Κεραμωτής).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχθηκαν ομόφωνα το σχεδιασμό των πινακίδων καθώς και τα
σημεία που θα τοποθετηθούν.

•

Μη συμμόρφωση των ιδιοκτητών γεωτρήσεων εντός του ΕΠΑΜΑΘ με τους όρους
αδειοδότησης
Ο υπάλληλος του Φ.Δ. Παπούδης Αθανάσιος παρουσίασε τις προϋποθέσεις που
ζητούνται από το Φ.Δ. για την θετική έγκριση των μελετών για ανόρυξη γεωτρήσεων.
Κυρίως, στάθηκε στο γεγονός ότι οι φορείς των έργων αυτών, δεν τηρούν τους όρους
αδειοδότησης, ιδιαίτερα απέναντι στο Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. έκριναν ότι χρειάζεται έγγραφη ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών
για την μη εφαρμογή των όρων αδειοδότησης και προτρέπουν αυτές να πράξουν τα
προβλεπόμενα.

•

Μη αποστολή μελετών αρμοδιότητας Επιτροπής Σταυλισμού Ν. Ξάνθης
Ο υπάλληλος του Φ.Δ. Παπούδης Αθανάσιος ανέφερε τη συμμετοχή του, ως
εκπρόσωπος του Φ.Δ. στην Επιτροπή Σταυλισμού Ν. Ξάνθης. Επεσήμανε όμως το
γεγονός ότι, πριν τους επιτόπιους ελέγχους με την εν λόγω επιτροπή, δεν έχει γνώση επί
των θεμάτων, παρά μόνο τη στιγμή του επιτόπιου ελέγχου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
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Για τον παραπάνω λόγο τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα να ζητήσουν εγγράφως
από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχίας Ξάνθης, να μεριμνήσουν για την έγκαιρη
αποστολή των σχετικών μελετών στο Φ.Δ., έτσι ώστε, ο εκπρόσωπος του Φ.Δ. να έχει
•

πλήρη εικόνα του θέματος.
Μη εκπροσώπηση του Φ.Δ. στην Επιτροπή Σταυλισμού Ν. Ροδόπης.
Ο υπάλληλος του Φ.Δ. Παπούδης Αθανάσιος ανέφερε τη μη συμμετοχή του Φ.Δ. στην
Επιτροπή Σταυλισμού Ν. Ροδόπης. Επεσήμανε το γεγονός ότι ενώ συγκροτήθηκε η εν
λόγω επιτροπή για αδειοδότηση κτηνοτροφικής μονάδας στο Ν.Ροδόπης, εντός των
ορίων του ΕΠΑΜΑΘ, δεν κλήθηκε να συμμετέχει εκπρόσωπος του Φ.Δ. όπως ρητά ορίζει
η σχετική νομοθεσία.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα: την αποστολή σχετικού εγγράφου
προς την Νομαρχία Ροδόπης, επισημαίνοντας την υποχρέωση της να συμπεριλάβει στην
Επιτροπή Σταυλισμών Ν.Ροδόπης, εκπρόσωπο του Φ.Δ., καθώς χωρίς η μη συμμετοχή
του Φ.Δ. στην εν λόγω επιτροπή καθιστά τις αποφάσεις της μη νόμιμες.
•

Αίτημα του υπαλλήλου του Φ.Δ.

Αθανάσιου Παπούδη για αναγνώριση

προϋπηρεσίας
Η Διευθύντρια του Φ.Δ. κα Μιχαηλίδου Δέσποινα επέδειξε στα μέλη του Δ.Σ., βεβαίωση
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου του Φ.Δ. Παπούδη Αθανάσιου, από δημόσια υπηρεσία
αναφέροντας ότι απαιτείται η αποδοχή της ως άνω προϋπηρεσίας από το Δ.Σ. για να
προσμετρηθεί στο επίδομα προϋπηρεσίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι: η προϋπηρεσία που αναφέρεται
στο σχετικό έγγραφο συνάδει με τους όρους πρόσληψης του υπαλλήλου στο Φ.Δ., οπότε
να γίνει γνωστό στο συμβαλλόμενο λογιστικό γραφείο η αποδοχή της προϋπηρεσίας από
το Δ.Σ. και να προσμετρηθεί στο επίδομα προϋπηρεσίας.
4ο Θέμα: Ορισμός μελών Επιτροπών (α. Διαχειριστικής Επάρκειας, β. Γενικού
Διαχειριστικού Σχεδίου)
α. Διαχειριστικής Επάρκειας
Τα μέλη του Δ.Σ. αποδέχτηκαν ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου για τον ορισμό μελών
του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου προκειμένου ο Φ.Δ. να λάβει την απαραίτητη
Διαχειριστική Επάρκεια. Αναλυτικότερα οι επιτροπές έχουν ως εξής:
1. Επιτροπή Προγραμματισμού Έργων-Ενεργειών:
Προεδρεύων: Κουτράκης Μάνος
Μέλη: Γέρρεντρουπ Χάνς, Μπαλάσης Στέλιο
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2. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης-Διαχείρισης Συμβάσεων:
Προεδρεύων: Γεωργούση – Σαββίδη Ζωή
Μέλη: Λίτσος Ευάγγελος, Γερμαντίδης Νικόλαος
3. Οικονομικής Διαχείρισης:
Υπεύθυνος: συμβαλλόμενο Λογιστικό Γραφείο
4. Επιτροπή Σχεδιασμού και Ωρίμανσης:
Προεδρεύων: Παναγιωτοπούλου Μαρία
Μέλη: Γρηγορόπουλος Παναγιώτης, Συμπιλίδου Θεοδώρα
5. Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Έργου :
Προεδρεύων: Χαϊτίδης Δημήτριος
Μέλη: Μιχαηλίδης Σάββας, Διαμαντής Βασίλειος
6. Υπευθύνου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας:
Όνομα στελέχους: Μιχαηλίδου Δέσποινα
1. Τον ορισμό του στελέχους Παπούδης Αθανάσιος ως υπεύθυνο για την ηλεκτρονική
διασύνδεση του Φορέα με βάσεις πληροφοριών
2. Τον ορισμό του στελέχους Παπούδης Αθανάσιος ως υπεύθυνο και για την τεχνική
υποστήριξη της υποδομής των πληροφοριακών συστημάτων του Φορέα.
3. Τον ορισμό του στελέχους «συνεργαζόμενο Λογιστικό Γραφείο» ως υπεύθυνο για την
τήρηση του λογιστικού σχεδίου του Φορέα
4. Τον ορισμό του στελέχους Παπούδης Αθανάσιος ως υπεύθυνο για την τήρηση της
βιβλιοθήκης με το ισχύον θεσμικό και νομοκανονιστικό πλαίσιο.
5. Η έγκριση και η θέση σε ισχύ του Εγχειριδίου Διαδικασιών Συστήματος Διαχειριστικής
Επάρκειας έχει γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα.
β. Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Φ.Δ. Δρ. Μάνος Κουτράκης και ανέφερε ότι

για την

υλοποίηση του υποέργου 12 «Εκπόνηση Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου ΕΠΑΜΑΘ»,
προβλέπεται η σύσταση κοινής επιτροπής παραλαβής και ελέγχου του.
Η επιτροπή απαρτίζεται από δύο μέλη από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας-ΚαβάλαςΞάνθης και ένα μέλος από το Φ.Δ. με τους αναπληρωτές τους.
Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος πρότεινε ως εκπρόσωπο του Φ.Δ. στην ως άνω επιτροπή την
κα. Γεωργούση Ζωή Δασάρχη Καβάλας και μέλος του Δ.Σ. του Φ.Δ. με αναπληρωτή της, τον
κ. Τηγανούρια Ελευθέριο του Ευστρατίου, ΠΕ Γεωτεχνικό.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατόπιν της ενημέρωσης τους στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων, τα μέλη του Δ.Σ.
του Φ.Δ. αποδέχθηκαν ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου του Δ.Σ. και ορίζουν την κα
Γεωργούση Ζωή Δασάρχη Καβάλας και μέλος του Δ.Σ. ως τακτικό μέλος στην Κοινή
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου με
αναπληρωτή τον κ. Τηγανούρια Ελευθέριο του Ευστρατίου, ΠΕ Γεωτεχνικό.
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5ο Θέμα: Ενημέρωση για την πορεία του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου (Αγνή
Συροπούλου, επιβλέπουσα από πλευράς Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΔράμαςΚαβάλας-Ξάνθης)
Η κα Συροπούλου δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση, έστειλε όμως ενημερωτικό
σημείωμα για την πορεία του έργου το οποίο και διαβάστηκε στο σώμα. Βάσει αυτού:
Η σύμβαση υπογράφηκε την 9η Νοεμβρίου 2009 με βάση τις Αποφάσεις της Α’ Νομαρχιακής
Επιτροπής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης, με αριθμό
109/27.08.2009 (Πρακτικό 19ο) και 126/16.10.2009 (Πρακτικό 23ο) μεταξύ της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης (Εργοδότης), που εκπροσωπείται νόμιμα από τον
κ. Κωνσταντίνο Τάτση, Πρόεδρο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης
και της σύμπραξη των φυσικών προσώπων των α) Περγαντή Φώτιου, β) Κωνσταντινίδου
Μαρίας, γ) Μάρκου Δημητρίου, δ) Αλεξίου Σπύρου, ε) Μαλλίδου Ερατώς («Ανάδοχος»), που
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Περγαντή Φώτιο, με αναπληρώτριά του την κ.
Κωνσταντινίδου Μαρία, δυνάμει των από 12.06.2009 Υπεύθυνων Δηλώσεων όλων των
συμπραττόντων φυσικών προσώπων.
Επιβλέπουσα της μελέτης ορίστηκε η κ. Συροπούλου Αγνή.
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε πέντε
(5) μήνες από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού βάση του παρακάτω
χρονοδιαγράμματος:
Ενέργειες

Διάρκεια

Υπογραφή σύμβασης
Εκπόνηση Α' φάσης

Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος

9/11/2009

9/1/2010
60 ημέρες

Παράδοση Β' φάσης
Εκπόνηση Γ' φάσης

Δεκέμβριος

60 ημέρες

Παράδοση Α' φάσης
Εκπόνηση Β' φάσης

Νοέμβριος

9/3/2010
30 ημέρες

Παράδοση Γ' φάσης

9/4/2010

Πορεία της σύμβασης
Με την από 11.01.2010 αίτησή του ο Κοινός Εκπρόσωπος της Σύμπραξης ζήτησε παράταση
30 ημερολογιακών ημερών για την υποβολή της Α΄ Φάσης του έργου, η οποία εγκρίθηκε με
την αριθμ. 1/22.01.2010 (Πρακτικό 1ο) Απόφαση της Α’ Νομαρχιακής Επιτροπής της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-Καβάλας- Ξάνθης (Προϊσταμένη Αρχή).
Στις 09.02.2010 υποβλήθηκε η Α΄ Φάση του έργου. Μέχρι και σήμερα πραγματοποιούνται
παρατηρήσεις / διορθώσεις από την Επιβλέπουσα για τη βελτίωση αυτής. Μόλις
ολοκληρωθούν οι διορθώσεις της Α΄ Φάσης κατόπιν συζήτησης με τους μελετητές θα δοθεί
εντολή έναρξης της Β’ Φάσης.
.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Κατόπιν της ενημέρωσης τους στο πλαίσιο των παραπάνω αναφερομένων, τα μέλη του Δ.Σ.
του Φ.Δ. ζήτησαν σε επόμενη συνεδρίαση να υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης τους από
την κοινή επιτροπή παραλαβής του Γενικού Διαχειριστικού Σχεδίου αναφορικά με τις
παρατηρήσεις προς την ανάδοχο σύμπραξη.
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6ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των παρακάτω ΠΠΕ, ΜΠΕ & ΕΠΟ:
•

ΠΠΕ για την ίδρυση Εργοστασίου Επεξεργασίας Γάλακτος 20.000 Kg/ημέρα (υπό
όρους).

•

ΠΠΕ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκής διαταξης ισχύος 99,45Kw (υπό όρους).

•

ΠΠΕ για την ίδρυση κτηνοτροφικής μονάδας 130 αγελάδων γαλακτοπαραγωγής & 70
μόσχων πάχυνσης (υπό όρους).

•

ΜΠΕ Ανόρυξη & Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης (υπό όρους).

•

ΜΠΕ για την ίδρυση μονάδας παραγωγής χάρτινων κιβωτίων.

•

ΜΠΕ για την ίδρυση μονάδας παραγωγής σωληνώσεων (υπό όρους).

•

ΜΠΕ για την ίδρυση μονάδας επεξεργασίας & εμπορίας οικοδομικού σιδήρου (υπό
όρους).

•

ΜΠΕ αύξηση της ισχύος της εταιρείας «ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ ΚΟΘΑΛΗ Α.Ε.» σε 4.023,28
Kw από 1.905,53 Kw (υπό όρους).

•

ΜΠΕ Για παρέκκλιση από τα όρια του γηπέδου για την ανέγερση γεωργικής
αποθήκης 10τ.μ.

•

ΕΠΟ για υφιστάμενη μονάδα ξήρανσης & αποθήκευσης δημητριακών, σε γήπεδο
15.019,67μ2, με εγκατεστημένη μηχανική ισχύ 192,80KW και συνολική θερμική ισχύ
3.153,70KW, συνολικής δυναμικότητας 9,000 τόνων /ώρα (υπό όρους).
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