ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 12ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
12η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.)
ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 6180 / 14-12-2012
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. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Καμπούρης Βασίλειος, αναπλ. εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Κατσιμίγας Κων/νος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημερωτική παρουσίαση από τον κ. Πιάκη Ναπολέων, σχετικά με το πρόβλημα
καταπολέμησης κουνουπιών σε υγροτοπικές περιοχές.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, παρουσίασε στο ΔΣ τον κ. Πιάκης Ναπολέοντα
ο οποίος εργάζεται εδώ και αρκετά χρόνια στην καταπολέμηση των κουνουπιών στην
Περιφέρεια ΑΜΘ αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας. Διαθέτοντας την απαραίτητη
εμπειρία είναι σε θέση να κάνει μια λεπτομερή παρουσίαση των προβλημάτων
καταπολέμησης των κουνουπιών σε υγροτοπικές περιοχές με ιδιαίτερη έμφαση στον τρόπο
αντιμετώπισης των κουνουπιών σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Ακολούθως ο κ. Πιάκης
έλαβε το λόγο και παρουσίασε τα αποτελέσματα της ερευνητικής του δουλειάς για την
καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του
διαγωνισμού «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το Φ.Δ.» που
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υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ, κατακύρωση σε
ανάδοχο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι στα πλαίσια της ενταγμένης
στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»,
του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ», αναμένεται αξιολόγηση από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ, των προσφορών
που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
τη: «Δημιουργία Σήμανσης Ποιότητας και Συνεργασίας με το ΦΔ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ. έδωσε το λόγο στο μέλος της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ κα. Μιχαηλίδου Δέσποινα, προκειμένου να
ενημερώσει αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ.
Η κα Μιχαηλίδου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπόρεσε να
διαθέσει τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτό χρόνο, οπότε δεν συνεδρίασε επί του θέματος.
Για τον λόγο αυτό ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι θα ενημερωθούν για τη νέα
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο του
διαγωνισμού «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης» που υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ,
κατακύρωση σε ανάδοχο.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Δρ. Μάνος Κουτράκης, ανέφερε στο ΔΣ ότι στα πλαίσια της ενταγμένης
στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»,
του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ», αναμένεται αξιολόγηση από
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ, των προσφορών
που κατατέθηκαν για την αξιολόγηση των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού
ανάθεσης υπηρεσιών: «Ανάπτυξη του τουρισμού και διαχείριση επισκεπτών στην
προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ. έδωσε το λόγο στο μέλος της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ κα. Μιχαηλίδου Δέσποινα, προκειμένου να
ενημερώσει αναλυτικά τα μέλη του Δ.Σ.
Η κα Μιχαηλίδου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν μπόρεσε να
διαθέσει τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτό χρόνο, οπότε δεν συνεδρίασε επί του θέματος.
Για τον λόγο αυτό ενημέρωσε τους ενδιαφερόμενους ότι θα ενημερωθούν για τη νέα
ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης στο πλαίσιο της
Επαναπροκήρυξης
Πρόχειρου Διαγωνισμού Προμήθειας «Τηλεμετρικών
Σταθμών» που υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ.», στο ΕΠΠΕΡΑΑ,
κατακύρωση σε ανάδοχο.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση των Πρακτικών Νο1 & Νο2
της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων και την κατακύρωση του
διαγωνισμού στην Εταιρεία με την επωνυμία «METRICA AE».
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Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες.
5ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Επικύρωση της παραλαβής του 2ου τμήματος ανάθεσης υπηρεσιών του
πρόχειρου διαγωνισμού «Επεξεργασία και επιλογή τρόπου αναβάθμισης των
περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δυο Κέντρα Πληροφόρησης του Φ.Δ.» 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 την παρουσίαση της πορείας του
παραδοτέου από την κα Μ. Κατσακιώρη, αποφάσισαν ομόφωνα ότι ο ανάδοχος του έργου
βαδίζει στη σωστή λογική για το τμήμα: «Έκθεση διευθέτησης του εκθεσιακού περιεχομένου
των Κέντρων Πληροφόρησης του Φ.Δ.» στο πλαίσιο του έργου «Επεξεργασία και επιλογή
τρόπου αναβάθμισης των περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δυο Κέντρα Πληροφόρησης του
Φ.Δ. Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας – Ισμαρίδας» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. ενέκριναν την πορεία του παραδοτέου και ενθάρρυναν τον
ανάδοχο να συνεχίσει να εργάζεται σ’ αυτή την κατεύθυνση.
6ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Έγκριση Προγράμματος Περιπολιών Επόπτευσης μηνός Ιανουαρίου 2013.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού έλαβαν υπόψη το κατατεθειμένο πρόγραμμα περιπολιών
επόπτευσης για κάθε κέντρο πληροφόρησης για τον μήνα Ιανουάριο, αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση τoυ κατατεθειμένου προγράμματος περιπολιών επόπτευσης του ΦΔ για τον
μήνα Ιανουάριο του 2012.

7o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Λοιπά θέματα»
α) Ενεργοποίηση ορισμένων δραστηριοτήτων του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. συμφώνησαν ομόφωνα με την πρόταση του Προέδρου για την
ενεργοποίηση της παρακάτω δραστηριότητας από 1/1/2013, καθώς και την δυνατότητα
πραγματοποίησης από το Φορέα ενδοκοινοτικών συναλλαγών από 1/1/2013.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
1. 910412 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ.
β) Ενημέρωση για την ένταξη των υπαλλήλων του Φ.Δ. με σύμβαση Ιδιωτικού
Διακαίου Αορίστου Χρόνου στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποδέχθηκαν ομόφωνα την ένταξη των υπαλλήλων ΙΔΑΧ του
Φ.Δ. στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου Τομέα ως ακολούθως:
1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
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Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ
Έτη

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
ΔΕΣΠΟΙΝΑ

1

ΠΑΥΛΟΣ

Γ

Μήνες
2

Ημέρες
20

2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε.
Κλάδος / Ειδικότητα Δ.Ε. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΡΥΜΩΝ - ΞΕΝΑΓΟΣ
Α/
Α
1

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΕΡΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΝΟΜΑ
ΠΑΤΕΡΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ
ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Δ

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
Έτη
4

Μήνες
5

Ημέρες

με την επιφύλαξη ότι οι τελικές λεπτομέρειες θα βασίζονται σε σαφείς οδηγίες του
υπουργείου επί ερωτημάτων:
1. Αν θα συνεχίσει η έκδοση της μισθοδοσίας των συγκεκριμένων υπαλλήλων Αορίστου
Χρόνου από το Φ.Δ. ή θα ακολουθείται άλλη διαδικασία. Θα γίνει ο υπολογισμός της
μισθοδοσίας από το Φ.Δ. βάσει των διατάξεων του Ν.4024; Πως για παράδειγμα θα
καθοριστεί ο μισθός σε σχέση και με τα επιδόματα θέσης της Διεύθυνσης του Φ.Δ.
(καθήκοντα που ασκεί η κα Δ. Μιχαηλίδου με απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. από το
2007), το επίδομα παραμεθορίων περιοχών και τυχόν άλλων επιδομάτων;
2. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι όπως και το σύνολο του προσωπικού του Φ.Δ.
πληρώνονται μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΠΕΡΑΑ). Αυτό θα συνεχιστεί και από 1/1/2013;
3. Τι θα ισχύσει για το προσωπικό του Φ.Δ. που εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου
χρόνου για τη μισθοδοσία από 1/1/2013;
4. Ποιος θα κάνει τον προσδιορισμό των ακαθάριστων αποδοχών των υπαλλήλων
Αορίστου χρόνου και από ποιον θα ελεγχθεί το ποσό;
με δεδομένο ότι η αποστολή της Διαπιστωτικής Πράξης θα πρέπει να γίνει έως τις 15/1/2013.
γ) Απάντηση του ΦΔ στο έγγραφο του ΥΠΕΚΑ για τα δηλητηριασμένα δολώματα.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα στην άμεση απάντηση προς το ΥΠΕΚΑ με
τη σύνταξη και αποστολή σχετικού εγγράφου.
δ) Παραλαβή απόφασης δικαστηρίου
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα να
αποδεχθούν τη γνώμη του νομικού συμβούλου του ΦΔ κ. Αθανάσιου Τσιρωνά και να μην
προχωρήσει ο ΦΔ σε άσκηση έφεσης που θα δημιουργούσε επιπλέον οικονομική
επιβάρυνση για το Φ.Δ.
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ε) Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ο.Ε. στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Safeguarding the Lesser White-fronted Goose Fennoscandian
population in key wintering and staging sites within the European flyway».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. μετά από διαλογική συζήτηση συμφώνησαν ομόφωνα την
υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με την Ε.Ο.Ε. και τον ορισμό εκπροσώπου του
ΦΔ την κα Ευαγγελία Χαραλάμπους ως Επιστημονικής υπευθύνου από το ΦΔ.
8o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Κατασκευή πρόσβασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στην παραλία
Κεραμωτής του Δήμου Νέστου» της Π.Ε. Καβάλας από τον Δήμο.
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. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την
τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ (Κεφ. 6) «Αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων» και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τροποποιήσεις
των προτεινόμενων μέτρων:


Όλες οι κατασκευές να είναι λυόμενες (μη μόνιμες) που θα αποθηκεύονται κατά το
διάστημα που δεν χρησιμοποιούνται, με την εξαίρεση των πασσάλων έμπηξης που η
εξόλκευση και επανέμπηξή τους λόγω της αναμόχλευσης του υπεδάφιου υλικού
δημιουργεί περιβαλλοντικά προβλήματα.



Ο χώρος/οι που θα επιλεγεί/ουν για την εγκατάσταση του εργοταξίου/ιων, θα πρέπει να
είναι μακριά από την παραλία - αμμουδιά και εκτός της έκτασης των κοντινών αλσυλλίων
Πεύκης.



Ο φορέας λειτουργίας του έργου υποχρεούται να διατηρεί τον χώρο πλησίον των έργων
καθαρό κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και να προνοήσει για την τοποθέτηση
των κατάλληλων κάδων απορριμμάτων, αλλά και ενημερωτικών πινακίδων για την
ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των χρηστών των εγκαταστάσεων για την καθαριότητα
της παραλίας - αμμουδιάς.



Η αποκομιδή των απορριμμάτων να πραγματοποιείται με ευθύνη της αρμόδιας
υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Νέστου.



Να πραγματοποιηθούν δενδροφυτεύσεις περιμετρικά των επιφανειών που θα
ασφαλτοστρωθούν με ενδημικά ειδή Πεύκης ή με άλλα ενδημικά είδη δέντρων και
θάμνων της περιοχής.



Να προβάλλονται οι παρούσες υποδομές - έργα από την Ιστοσελίδα και από άλλα μέσα
και δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου –
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ενημέρωσης –
πληροφόρησης των επισκεπτών για τις αξίες της προστατευόμενης περιοχής.
2) Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Κτηνοτροφική μονάδα πάχυνσης 155 μόσχων & 1100 αμνοεριφίων της εταιρείας
ΚΡΕΚΑ ΑΕ της ΑΦΟΙ Κιουτσουκώστα – ΚΡΕΚΑ ΑΕ », στο αγρόκτημα Πέρνης του
Δήμου Νέστου της Π.Ε Καβάλας.
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
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κείμενης νομοθεσίας, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης
με την τήρηση των όρων που αναφέρονται εντός της ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις και τις τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:


Να τηρούνται οι περιοριστικές αποστάσεις του Νόμου 4056/2012.



Η υφιστάμενη κοπροσωρός να διαμορφωθεί σε σχήμα Ε. Έτσι, όταν τα στερεά
απόβλητα γεμίσουν τον 1ο χώρο της κοπροσωρού, τότε θα γίνεται εναπόθεση των
νέων στερεών αποβλήτων στο 2ο τμήμα της, αφήνοντας χρονικό περιθώριο για την
ζύμωση της κοπροσωρού στο 1ο τμήμα.



Για την αντιμετώπιση των δυσάρεστων οσμών στην κοπροσωρό, προτείνεται η
αναμόχλευση του, με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου γεωργικού ελκυστήρα ή
ανάλογου μηχανήματος, και η προσθήκη μικρών ποσοτήτων αδρανών υλικών, από
το έδαφος της περιοχής.



Να τοποθετηθεί στην κοπροσωρό μόνιμο στέγαστρο ελαφριάς κατασκευής, αντί του
φύλλου πολυαμιδίου (νάιλον) που προτείνεται, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία
αναερόβιων συνθηκών ζύμωσης.



Το αυλάκι για την συλλογή των ούρων και λοιπών υγρών που περιέχονται μέσα στην
κοπριά και δεν έχουν εξατμιστεί μέσω ηλιοθερμικής ξήρανσης να καταλήγει σε
στεγανό φρεάτιο ή δεξαμενή και από εκεί τα υγρά να διοχετεύονται (μεταφέρονται με
υγειονομικά αποδεκτό τρόπο) στη κοντινή αδειοδοτημένη μονάδα διαχείρισης και
επεξεργασίας αποβλήτων και υποπροϊόντων με αναερόβια χώνευση και παραγωγή
βιοαερίου της ίδιας εταιρείας.



Συστήνεται να γίνει περιμετρική δενδροφύτευση του γηπέδου με αυτόχθονα είδη
χλωρίδας της περιοχής.

3) Γνωμοδότηση επί της επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το έργο
«Αξιοποίηση ομαδικής υφιστάμενης ηλεκτροδοτημένης γεώτρησης με ομαδάρχη
την κα. Νικολαϊδου Ιωάννα του Θεοδώρου», στον «Αναδασμό Κάμπου» της
περιοχής του αγροκτήματος Σάλπης του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης με
συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ=599834, Υ=4543826.
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. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης
με τις εξής προϋποθέσεις:
 Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
 Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 173,838στρ. τα οποία βρίσκονται στον «Αναδασμό Κάμπου» της περιοχής του
αγροκτήματος Σάλπης του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης.
 Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα να νερού είναι το μέγιστο 89.528 m3 ετησίως.
 Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.
 Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης, μεταφοράς
νερού 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.
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o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)


Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

4) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το έργο «Αξιοποίηση
ομαδικής υφιστάμενης ηλεκτροδοτημένης γεώτρησης με ομαδάρχη τον κ.
Τσιλιγγίρη Βασίλειο του Ιωάννη», της περιοχής του αγροκτήματος Παλλαδίου του
Δήμου Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87: Χ=602381, Υ=4545954.
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. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης
με τις εξής προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.



Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 138,137στρ. τα οποία βρίσκονται στο αγρόκτημα Παλλαδίου του Δήμου
Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης..



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα να νερού είναι το μέγιστο 71.143 m3 ετησίως.



Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00)
για να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.



Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης, μεταφοράς
νερού 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)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

5) Γνωμοδότηση επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης για το έργο «Αξιοποίηση
ομαδικής υφιστάμενης ηλεκτροδοτημένης γεώτρησης με ομαδάρχη τον κ.
Σταυρόπουλο Σωτήρη του Μενελάου», στον «Αναδασμό Κάμπου» της περιοχής
του αγροκτήματος Σάλπης του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης με συντεταγμένες
ΕΓΣΑ 87: Χ=599590, Υ=4543590.
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. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης
με τις εξής προϋποθέσεις:
 Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον Νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
 Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής
έκτασης 101,848στρ. τα οποία βρίσκονται στον «Αναδασμό Κάμπου» της περιοχής του
αγροκτήματος Σάλπης του Δήμου Ιάσμου της Π.Ε Ροδόπης.
 Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα να νερού είναι το μέγιστο 52.454 m3 ετησίως.
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 Η άρδευση να μην πραγματοποιείται τις μεσημβρινές ώρες (μεταξύ 12:00 και 17:00) για
να αποφεύγονται απώλειες νερού λόγω εξάτμισης.
 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)


Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

6) Αίτημα επανεξέτασης της Μ.Π.Ε. του έργου «Ανόρυξη και αξιοποίηση
αρδευτικής γεώτρησης της ομάδας του Κουρκούτα Νικολάου στην περιοχή
Γλυφάδας Δ.Ε. Αιγείρου, Δ. Κομοτηνής, Ν. Ροδόπης».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ, λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα αποφάσισαν
ομόφωνα την αναβολή της εξέτασης του αιτήματος του ενδιαφερόμενου για την
επανεξέταση της ΜΠΕ του έργου Ανόρυξη και αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης της
ομάδας του Κουρκούτα Νικολάου στην περιοχή Γλυφάδας Δ.Ε. Αιγείρου, Δ. Κομοτηνής,
Ν. Ροδόπης» μέχρι την απάντηση των αρμόδιων Υπηρεσιών, προκειμένου να
αποφασίσουν έχοντας στην διάθεσή τους τις απόψεις των αρμόδιων αρχών.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση έγκρισης Προκήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια
εξοπλισμού πεδίου (τηλεσκόπια, φωτογραφικές μηχανές, camera).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης 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», αποφάσισαν ομόφωνα την τροποποίηση
του προϋπολογισμού του πρόχειρου διαγωνισμού:
 Προμήθεια εξοπλισμού πεδίου (τηλεσκοπίων, φωτογραφικές μηχανές , camera)
με ανώτατο ποσό προσφοράς 26.290,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Κατά τα άλλα ισχύει η έγκριση της 4η/2012 Συνεδρίασή του στο 4ο θέμα εκτός ημερησίας
διάταξης.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση των προκηρύξεων.

Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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