ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 3ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 22 Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.,
σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 3η/2012
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 4950/ 15-3-2012 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., Δρ. Μάνου Κουτράκη επί :
Παρόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 Δρ. Μάνος Κουτράκης, Βιολόγος-Ιχθυολόγος, Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ-ΙΝΑΛΕ,
Πρόεδρος Δ.Σ.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Γερμαντζίδης Νικόλαος, αναπλ. εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών
Οργανώσεων.
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων της περιοχής.
 κ. Καμπούρης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μ.Θ.
τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής :
 Επικ. Καθ. Γκαϊτατζής Γεώργιος, Πολυτεχνική Σχολή Δ.Π.Θ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Επικύρωση Πρακτικών Αξιολόγησης πρόχειρων διαγωνισμών στο πλαίσιο
του προγράμματος EL0022 «Προστασία και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων
Νομού Ροδόπης» του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 & 2009-2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αποτελεσμάτων
κατάταξης πρόχειρων διαγωνισμών, ως εξής:
ΈΡΓΟ 1 «Σήμανση ερμηνείας περιβάλλοντος και προσανατολισμού της λίμνης Ισμαρίδας»,
ανάδοχος η εταιρεία ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ ΑΒΕΕ με ποσό προσφοράς
33.652,80€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
ΈΡΓΟ 2 «Σχεδιασμός και εκτύπωση τετράπτυχων εκλαϊκευμένων οδηγών αναγνώρισης
ειδών» ανάδοχος εταιρία η ΖΟΟΜ art group Χρήστος Χριστοδούλου Ο.Ε. με ποσό
προσφοράς τις 15.990,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
στο πλαίσιο των προκηρύξεων των έργων δράσεων του προγράμματος EL0022”Προστασία
και Ανόρθωση Υδατικών και Δασικών Πόρων Νομού Ροδόπης» του ΧΜ ΕΟΧ 2004-2009 &
2009-2014.Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο να κάνει όλες τις
προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή των προβλεπόμενων συμβάσεων.

2ο Θέμα: Επικύρωση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών πρόχειρου
διαγωνισμού του έργου «Καθαριότητα των κτιρίων του Φ.Δ. (Κέντρο Πληροφόρησης
Λιμνών Βιστωνίδας – Ισμαρίδας & Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου) και την
περιποίηση του αύλειου χώρου στο Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνών Βιστωνίδας –
Ισμαρίδας» για την υλοποίηση του Υπ. 1 της ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας
9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της
προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα
Διαχείρισης της».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση των αποτελεσμάτων του
πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών, ως εξής:
Αποδεκτές κρίνονται οι προσφορές :
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1.

ΦΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2.

ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (F.C.S.)

Μη αποδεκτή κρίνεται η προσφορά του προσφέροντα με την επωνυμία ΤΣΑΛΙΔΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ, λόγω των ελλείψεων της Υπεύθυνης Δήλωσης που προσκομίστηκε σύμφωνα με
τα οριζόμενα στη διακήρυξη (άρθρο 2.2 , 2α σημείο (ν)).
Ακολούθως τα μέλη του Δ.Σ. έδωσαν εντολή η Επιτροπή Αξιολόγησης να προχωρήσει στην
αποσφράγιση των φακέλων των Οικονομικών Προσφορών μετά το πέρας της προθεσμίας
ενστάσεων και αφού αξιολογηθούν τυχόν ενστάσεις από την Επιτροπή Ενστάσεων.
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3ο Θέμα: Ανακοινώσεις - Διάφορα θέματα.
α) Πορεία τροποποίησης Τ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έδωσε το λόγο στην κα Μιχαηλίδου Δέσποινα, η οποία και ενημέρωσε
τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 17/2/2012 στάλθηκε στην Επιτροπή Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ, το
τροποποιημένο ΤΔ μετά την ενσωμάτωση όλων των παρατηρήσεων για πιθανά θέματα
επιλεξιμότητας, αλλά και στοιχεία αναφορικά με την ωριμότητα του Υπ. 9 για την ανάπτυξη
οικοτουριστικής υποδομής στην περιοχή του ΕΠ ΑΜΘ.
Παράλληλα, σε συνέχεια επικοινωνίας με την κα. Κυριάζογλου Κων/να, μέλος της Επιτροπής
Αξιολόγησης, έχει ξεκινήσει η συμπλήρωση του ΤΔ στις ηλεκτρονικές φόρμες του ΟΠΣ
(Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) του Υπ. Οικονομικών, ενώ αναμένεται ο ορισμός
νέας Προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης του ΕΠΠΕΡΑΑ κατόπιν αποχώρησης της κας
Βουρδουμπά.
Ο Πρόεδρος τόνισε πως θεωρεί ότι αυτή τη φορά δεν θα υπάρχουν άλλα θέματα και θα
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες τροποποίησης της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ.

4ο Θέμα: «Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1)

ΜΠΕ για το έργο αντικατάσταση αρδευτικής γεώτρησης από τον κ. Χατζάκη στην
κτηματική περιοχή αγροκτήματος περιοχή Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής της
Π.Ε Ροδόπης Γλυκονερίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:

•
•
•

Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση του αγροτεμαχίου έκτασης
131,9στρ. το οποίο βρίσκεται στην περιοχή αγροκτήματος Φαναρίου, Δήμου Κομοτηνής,
Π.Ε Ροδόπης.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα να νερού είναι το μέγιστο 75.248,95 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 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)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.
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2) ΜΠΕ για το έργο ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από την κα Παπαναστασίου
Συρματένια στο αγρόκτημα Γλυφάδας Δ.Ε. Αιγείρου, Δ. Κομοτηνής της Π.Ε.
Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με τις εξής
πρόσθετες προϋποθέσεις:


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.



Να πραγματοποιηθεί ανάλυση των φυσικοχημικών ιδιοτήτων του υπογείου ύδατος μετά
την ανόρυξη της νέας γεώτρησης, παρουσία του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης και
η άδεια λειτουργίας να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία μόνο όταν αυτές είναι
κατάλληλες και δεν υπάρχουν ίχνη υφαλμύρινσης του υπόγειου υδροφορέα.



Η χρήση του νερού και η μεταφορά του με την κατασκευή αγωγού Φ110 μήκους 1,62 χλμ
να περιλαμβάνει μόνο την άρδευση των αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 133,1στρ.,
υποχρεωτικά με σύστημα στάγδην άρδευσης, τα οποία βρίσκονται πλησίον της λίμνης
Πτελέα στην περιοχή Γλυφάδας Δ.Ε. Αιγείρου, Δ. Κομοτηνής της Π.Ε. Ροδόπης, θέση
όπου παρατηρείται έντονη υφαλμύρινση του υπόγειου υδροφορέα.



Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού να είναι το μέγιστο 77.800m3 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 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)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)



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

3)

ΜΠΕ για το έργο ανόρυξη αρδευτικής γεώτρησης από τον κ. Τοπτσικιώτη Ιωάννη
στο αγρόκτημα Γλυφάδας Π.Ε. Ροδόπης.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:

•
•


Τη θετική γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
Η χρήση του νερού να περιλαμβάνει μόνο την πόση και πλύση των αγελάδων.
Η χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού είναι το μέγιστο 39.500m3 ετησίως.
Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να διατηρεί τις εγκαταστάσεις άντλησης μεταφοράς
νερού σε κατάσταση τέτοια, ώστε να προλαμβάνεται ή να αποφεύγεται κάθε απώλεια και
να επιδιορθώνει αμέσως κάθε βλάβη, ιδιαίτερα όταν επιφέρει απώλειες νερού.
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Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) της γεώτρησης
(φωτοτυπία λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ)
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος της γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)



 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)
Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού της γεώτρησης.

4) ΜΠΕ για το έργο μονάδα κοπής-επεξεργασίας κρέατος από την εταιρεία
Κλειτσιώτης & Υιός Ο.Ε. στο αγρόκτημα Γλυκονέρι Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή της συζήτησης της μελέτης
διότι η επιστημονική επιτροπή δεν είχε στη διάθεσή της τη μελέτη σε ηλεκτρονική μορφή
προκειμένου να την εξετάσει. Παράλληλα, δόθηκε εντολή να σταλεί έγγραφο στον
ενδιαφερόμενο ότι παρά τις επαναλαμβανόμενες οχλήσεις από πλευράς του Φ.Δ. για την
αποστολή της μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή δεν έχει ανταποκριθεί, ενώ είναι απαραίτητη
για την επεξεργασία του θέματός του.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έφερε προς συζήτηση τα θέματα τα οποία και εγκρίθηκαν στην
αρχή της συνεδρίασης ως εκτός ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα εκτός ημερησίας: ΠΠΕ για το έργο οικιστική αξιοποίηση έκτασης (ίδρυση
νέου παραθεριστικού οικισμού) επιφάνειας 99 στρεμμάτων, στη θέση «Γόνιμο» στο
Δήμο Κομοτηνής, ιδιοκτησίας του Παραθεριστικού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. συζήτησαν το θέμα και ομόφωνα αποφάσισαν την επιστροφή του φακέλου
της μελέτης με τις εξής πρόσθετες παρατηρήσεις:
1. Σύμφωνα με το σημείο 7 της υπ’ αριθ. 3075/24-08-2010 γνωμοδότησης του ΦΔ. πρέπει
να μειωθεί η δομημένη έκταση και το όφελος σε έκταση που θα προκύψει να προστεθεί
στους χώρους πρασίνου.
2. Προτείνεται να αλλάξει η
χωροθέτηση του συνόλου
κέντρου περιβαλλοντικής
Λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη,
από τη λιμνοθάλασσα.

χωροθέτηση των κατοικιών εντός του γηπέδου με την
των κοινόχρηστων χώρων, των χώρων πρασίνου και του
ενημέρωσης, στην πλευρά του γηπέδου προς την
έτσι ώστε να αυξηθεί η απόσταση της δομημένης έκτασης

3. Να εξασφαλιστεί με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών λύσεων ότι οι επιφανειακές
απορροές των όμβριων υδάτων δεν θα καταλήγουν στην Λιμνοθάλασσα Ξηρολίμνη,
ακόμη και σε περιπτώσεις πλημμυρικών φαινομένων.
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4. Να υπάρξει ειδική πρόνοια για την απρόσκοπτη διακίνηση των ειδών της πανίδας με τη
χρήση είτε κενών σε κατάλληλα σημεία της περίφραξης είτε πλέγματος περίφραξης
κατάλληλης διατομής.

2ο Θέμα εκτός ημερησίας: Έγκριση παράτασης σύμβασης Εμφιετζή Γεωργίου,
Περιβαλλοντολόγου στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία και ανόρθωση
δασικών και υδατικών πόρων Ν. Ροδόπης» ΕΟΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση παράτασης της από 7/2/2011
υπογεγραμμένης σύμβασης εξαρτημένης εργασίας του κ. Εμφιετζή Γεωργίου ως τις
30/4/2012 στο πλαίσιο του προγράμματος «Προστασία και ανόρθωση δασικών και υδατικών
πόρων Ν. Ροδόπης»- ΕΟΧ, κατόπιν και της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης
3590/ΕΥΔ&ΠΛΑΠ 136 (ΦΕΚ 356/Β/17/2/2012) και ανέθεσαν στον Πρόεδρο του Φ.Δ. να κάνει
όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για την υπογραφή της παράτασης.

3ο Θέμα εκτός ημερησίας: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου
«Εργαστήριο κοπής καυσόξυλων» του κ. Καμτσικλή Κων/νου στο Άβατο του Δ.
Τοπείρου στην Π.Ε. Ξάνθης».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της πρότασης με την τήρηση
επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Να γίνεται τακτικός έλεγχος και συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της μονάδας
σύμφωνα με τις κατασκευαστικές προδιαγραφές, ώστε να ελαχιστοποιείται ο
παραγόμενος θόρυβος.



Να γίνονται τακτικές μετρήσεις του επίπεδου θορύβου εκτός της μονάδας και σε
περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση να ενημερωθεί ο Φ.Δ για τις ακριβείς μετρήσεις και
τις επιτρεπόμενες τιμές.



Τα χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια που προκύπτουν από τη συντήρηση των μηχανημάτων,
να συλλέγονται σε στεγανά δοχεία, να φυλάσσονται και να παραδίδονται με
πιστοποιητικά παραλαβής.



Να γίνεται τακτικός έλεγχος του βόθρου για τυχόν υπόγειες και υπέργειες διαρροές,
εφόσον αυτός είναι στεγανός.



Τα στερεά απόβλητα (πριονίδια) της μονάδας να συγκεντρώνονται σε εδικούς κάδους –
χώρους μέχρι την καύση τους για θέρμανση.



Να γίνει φύτευση περιμετρικά ολόκληρου του γηπέδου με αυτόχθονα δενδρώδη και
θαμνώδη ταχυαυξή είδη για την μείωση τόσο του επίπεδου θορύβου αλλά και τις οπτικής
όχλησης.



Ο περιβάλλον χώρος του γηπέδου να διατηρείται καθαρός και να δημιουργηθούν
περαιτέρω χώροι πρασίνου, όπου αυτό είναι εφικτό, με αυτόχθονα είδη.



Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυροπροστασίας.
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4ο Θέμα εκτός ημερησίας: Ορισμός Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο αξιολόγησης
Διαγωνισμών του ΤΔ του ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου του ΦΔ
για τον ορισμό μελών στην Επιτροπή Ενστάσεων του ΦΔ. Έτσι τροποποιώντας την 2η
Απόφαση της 4ης/1-7-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ., η Επιτροπή Ενστάσεων θα απαρτίζεται
από τους:
Προεδρεύων: Χαϊτίδης Δημήτριος
Μέλη: Χαραλάμπους Ευαγγελία, Ζλατίνη Πασχαλιώ.

5ο Θέμα: Αλλαγή του λογοτύπου του Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα για την έγκριση της πρότασης του Προέδρου για
την προσθήκη γραφικού με την απεικόνιση ψαριού στο λογότυπο του Φ.Δ.

6ο Θέμα: Αγορά προτυπωμένων φακέλων με το λογότυπο του Φ.Δ. από τα ΕΛ.ΤΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση δαπάνης για την αγορά της ελάχιστης
δυνατής ποσότητας έγχρωμων προτυπωμένων φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του
Φ.Δ. έναντι του ποσού των 1.432,20€.

7ο Θέμα: Ορισμός υπευθύνου παραλαβής τραπεζικής επιταγής για το έργο
«Προστασία και ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» στο
πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2004-2009 και 2009-2014.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. αποφάσισαν ομόφωνα ότι αποδέχονται την πρόταση του Προέδρου του ΦΔ
για τον ορισμό υπευθύνου παραλαβής τραπεζικής επιταγής για το έργο «Προστασία και
ανόρθωση υδατικών και δασικών πόρων Νομού Ροδόπης» στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ
περιόδου 2004-2009 και 2009-2014 και στη συνέχεια κατάθεσή της στον τραπεζικό
λογαριασμό που άνοιξε για τον σκοπό αυτό ο ΦΔ στην τράπεζα ALPHA BANK με αριθμό GR
9301409000900002011369, ο κ. Μακρής Χρήστος Π.Ε. Οικονομολόγος, υπάλληλος του Φ.Δ.
Επειδή δεν υπήρχαν άλλα θέματα, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης.
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