ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 1ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Π.Ε. Ξάνθης, σήμερα 25 Ιανουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
1η/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. 4721 / 16-1-2012 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. Κυπριανίδης Βασίλειος, Αντιδήμαρχος Κομοτηνής, εκπρόσωπος ΤΕΔΚ Ροδόπης.
 κ Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Μωραΐτης Δημήτριος, αναπλ. εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος των Οικολογικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΑΘ.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
 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. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Ο Πρόεδρος αφού ευχήθηκε καλή χρονιά στο προσωπικό και στα μέλη του ΔΣ του Φ.Δ.
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα που μοιράστηκε στα μέλη του ΔΣ, της Επιστημονικής
Επιτροπής και στο προσωπικό του ΦΔ.
2ο Θέμα: Παρουσίαση δράσεων 2011 και προγράμματα δράσεων2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. ενέκριναν τις δράσεις του 2011 όπως παρουσιάστηκαν από τον
Πρ. του Δ.Σ., ενώ έλαβαν γνώση για τις προγραμματιζόμενες δράσεις για το έτος 2012.
Επίσης, αποφασίστηκε η παρουσίαση των δράσεων 2011 και ο σχεδιασμός για τις δράσεις
του 2012 να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΦΔ.
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3ο Θέμα: Ανακοινώσεις:
α) Συμμετοχή του ΦΔ στην Ημερίδα Ενημέρωσης με θέμα «Διαβούλευση επί των
ληπτέων μέτρων διαβούλευσης και επί των κρίσιμων ζητημάτων διαχείρισης
νερού-Υδατικό Διαμέρισμα Θράκης».
Ο Πρόεδρος Δ.Σ., αναφέρθηκε στην ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Ειδική
Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή στις 24 Ιανουαρίου
2012. Ο Δρ. Μ. Κουτράκης ζήτησε να παρέμβει στη διαβούλευση, τονίζοντας τα προβλήματα
που παρουσιάζει η διαδικασία εκπόνησης των σχεδίων διαχείρισης, μιας που δεν υπάρχει
ακόμη ούτε καταγραφή, αλλά ούτε και παρακολούθηση των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα
με την Οδηγία 2000/60. Το κείμενο της παρέμβασης μετά από αίτημα της Γ.Γ. Υδάτων
στάλθηκε στο ΥΠΕΚΑ, το πλήρες κείμενο είναι αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος
πρακτικού.
Ο Φ.Δ. εκτός από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., συμμετείχε στην συνάντηση με τρεις
εκπροσώπους, την κα Δέσποινα Μιχαηλίδου, την κα Ευαγγελία Χαραλάμπους και τον κ.
Μπερμπερίδη Θεόδωρο. Η δαπάνη μετακίνησης για τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη ημερίδα
θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΤΔ στο ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς είναι άμεσα σχετιζόμενη
με την υλοποίηση των δράσεων του Τ.Δ.
β) Παρουσίαση του νομικού συμβούλου του ΦΔ κ. Τσιρωνά Αθανάσιου.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. παρουσίασε στα μέλη του ΔΣ τον νέο νομικό σύμβουλο του ΦΔ Δρ.
Τσιρωνά Αθανάσιο, ο οποίος δήλωσε ευχαριστημένος για την έναρξη της συνεργασίας,
καθώς και την πρόθεσή μέσω των υπηρεσιών του να στηρίξει το έργο που πραγματοποιείται
από τον Φ.Δ.
Κλείνοντας την ενημέρωση ο Πρόεδρος του ΦΔ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συνεργασία
του ΦΔ και του νομικού συμβούλου θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για την προστασία
του φυσικού περιβάλλοντος στο ΕΠ ΑΜΑΘ.
γ) Πρόχειροι Διαγωνισμοί στο πλαίσιο του Τ.Δ. του ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο υλοποίησης και παρακολούθησης 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 έγκριση των πρόχειρων διαγωνισμών:




Προμήθειας 2 οχημάτων τύπου φορτηγάκι 4χ4 διπλής καμπίνας και καρότσα με ανώτατο
ποσό προσφοράς 64.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
Προμήθεια ρουχισμού για το προσωπικό του ΦΔ με ανώτατο ποσό προσφοράς
17.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Προμήθεια συμπληρωματικών επίπλων με ανώτατο ποσό προσφοράς 10.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013».
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις προβλεπόμενες
ενέργειες για την δημοσίευση των προκηρύξεων.
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δ) Ημέρα Υγροτόπων (2 Φεβρουαρίου).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων (2
Φεβρουαρίου), αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση πραγματοποίησης σχετικών εκδηλώσεων
και στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες που περιλαμβάνονται εντός του ΕΠ ΑΜΑΘ, όπως
άλλωστε προβλέπεται και στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο στο πλαίσιο του ΕΠΠΕΡΑΑ. Έτσι
προγραμματίστηκαν εκδηλώσεις με θέμα: «Υγρότοποι και τουρισμός- Μια θαυμάσια
εμπειρία», σε συνεργασία με τις Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες Διευθύνσεις
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ανάδειξη και ανάπτυξη του
βιώσιμου οικοτουρισμού στους υγροτόπους.
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν το προσωπικό του ΦΔ να κάνει όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες για τη δημοσίευση και γνωστοποίηση στα τοπικά ΜΜΕ, των
προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
ε) Ημερίδα για τα σκουπίδια, τους ΧΑΔΑ και δράσεις ευαισθητοποίησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Το μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση προγραμματισμού ημερίδας
για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τους ΧΑΔΑ, αλλά και παράλληλων δράσεων
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, αναφορικά με το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Στ) Τροποποίηση συγκρότησης μελών ΔΣ του ΦΔ.
Το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος Δ.Σ., ο οποίος αναφέρθηκε στην αντικατάσταση των
εκπροσώπων του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 55420/12-12-2011 (ΦΕΚ 459/ 27.12.2011)
«Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας
- Ισμαρίδας» τροποποιείται η 2212 / 02.09.2009 απόφαση ΥΠΕΚΑ, για το υπόλοιπο της
θητείας του Δ.Σ., ως εξής:
1. Τον Βεργίδη Βέργο του Αποστόλου, ΠΕ Κτηνιάτρων, σε αντικατάσταση του Χαϊτίδη
Δημήτριου, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, με
αναπληρωτή του τον Μωραΐτη του Ανέστη, ΠΕ Γεωπονικού με Α΄ β, του
Αμπελουργικού Φυτωρίου Κομοτηνής, σε αντικατάσταση του Διαμαντή Βασίλειου.
Κλείνοντας την ενημέρωση ο Πρόεδρος του ΦΔ καλωσόρισε τα νέα μέλη.
4 ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών:
1. ΜΠΕ για το έργο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,9 kw από την εταιρεία Ζ.
Ιωαννίδης & Σία Ε.Ε. στο αγρόκτημα Διαλαμπής - Ιάσμου Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
προϋποθέσεις:



Για λόγους ασφαλείας να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από
τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
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.
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Μετά το πέρας της επενδυτικής δραστηριότητας να 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 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 και
υπόγεια.
Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.

2. ΜΠΕ για το έργο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 1.750,3 kw από την εταιρεία
ABDERA ENERGY στο αγρόκτημα Δάφνης Μαγγάνων 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 να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από
τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
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 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 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 και
υπόγεια.
Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.

3. ΜΠΕ για το έργο Φωτοβολταϊκός σταθμός ισχύος 99,84 kw από την εταιρεία Α.
ΚΕΣΟΛΙΔΗΣ – Ι. ΣΙΟΥΤΑΣ στο αγρόκτημα Κρεμαστής 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 να ληφθούν όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία
απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση διάδοσης πυρκαγιάς που τυχόν προκύψει από
τα στοιχεία της Φωτοβολταϊκής μονάδος.
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 απομακρυνθούν από το γήπεδο όλες
οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια
όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους
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(από οπλισμένο σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο
χώρος στην αρχική φυσική του κατάσταση.
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 και
υπόγεια.
Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.
[Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης]
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