ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 6ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 28 Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ., σε
αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η 6η/2012
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5390 / 19-6-2012 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. Μιχαηλίδης Σάββας, εκπρόσωπος Δήμου Νέστου.
 κ. Βεργίδης Βέργος, εκπρόσωπος Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
 κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 κ. Γέρρεντρουπ Χανς, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα: Έγκριση προγράμματος φύλαξης 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση του «Σχεδίου Επόπτευσης –
Φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης».
Επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού το πλήρες
«Σχέδιο Επόπτευσης – Φύλαξης της Προστατευόμενης Περιοχής Εθνικού Πάρκου
Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» με το σύνολο των παραρτημάτων του.

2ο Θέμα: Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού 2011.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. συμφώνησαν ομόφωνα και αποφάσισαν την έγκριση του
απολογισμού και του ισολογισμού χρήσης 2011.

3ο Θέμα: Παραλαβή ελέγχου ορκωτού ελεγκτή για τις διαχειριστικές χρήσεις 20102011.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την παραλαβή και επικύρωση των
αποτελεσμάτων, όπως αυτά παρουσιάσθηκαν από τον διαχειριστικό έλεγχο του ορκωτού
ελεγκτή για τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 και 2011. Έδωσαν, επίσης, εντολή για την
πληρωμή του αναδόχου, βάσει της υπογεγραμμένης σύμβασης, ανάλογα και με τη ροή
χρηματοδότησης από το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της ενταγμένης στο ΕΠΠΕΡΑΑ πράξης. Οι δύο
εκθέσεις του Ορκωτού Ελεγκτή αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

4ο Θέμα: Κατακύρωση 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» στο πλαίσιο της ενταγμένης
πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής Δέλτα Νέστου –
Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα Διαχείρισης της» στο ΕΠΠΕΡΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την κατακύρωση του 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» στην εταιρεία
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. (F.C.S.) με προσφερόμενο μηνιαίο τίμημα 602,70€.
Επιπροσθέτως, εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο του Φ.Δ. για τις προβλεπόμενες ενέργειες για
την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο.

5ο Θέμα: Επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης στο
πλαίσιο του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας: α) Προμήθεια συμπληρωματικού
εξοπλισμού γραφείων, β) Προμήθεια στολών ένδυσης προσωπικού, στο πλαίσιο της
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ενταγμένης πράξης «Οργάνωση της λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής
Δέλτα Νέστου – Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και του Φορέα Διαχείρισης της» στο πλαίσιο
της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ, κατακύρωση διαγωνισμού.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση του πρακτικού
αξιολόγησης οικονομικών προσφορών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και
Ανάθεσης Συμβάσεων του ΦΔ., για τον πρόχειρο διαγωνισμό:
Τμήμα 1: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ »
Επικύρωση της προσφοράς του υποψηφίου με την επωνυμία «Έπιπλα γραφείου
Μενεξέ».
Τμήμα 2 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ »
Επικύρωση της προσφοράς του υποψηφίου με την επωνυμία «ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
.
6ο Θέμα: Επικύρωση Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη
σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με αντικείμενο: «Επεξεργασία και επιλογή
τρόπου αναβάθμισης των περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δύο Κέντρα
Πληροφόρησης του Φ.Δ.» στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την επικύρωση των αποτελεσμάτων του
πρακτικού αξιολόγησης Νο 1, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης του
ΦΔ για τον πρόχειρο διαγωνισμό «Επεξεργασία και επιλογή τρόπου αναβάθμισης των
περιβαλλοντικών εκθέσεων στα δύο Κέντρα Πληροφόρησης του Φ.Δ.», στο πλαίσιο της
ενταγμένης πράξης με κωδικό ΟΠΣ 311544 στον Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013».

7ο Θέμα: Έγκριση κατασκευής αποθήκης-χώρου περίθαλψης τραυματισμένων ειδών,
(δράση Επόπτευσης-Φύλαξης) που υλοποιείται στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης
στο ΕΠΠΕΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. κρίνοντας την αναγκαιότητα άμεσης κατασκευής του έργου:
κατασκευή αποθήκης-χώρου περίθαλψης τραυματισμένων ειδών, αποφάσισαν ομόφωνα
την έγκριση του έργου με απευθείας ανάθεση λόγω χαμηλού προϋπολογισμού του έργου.

8ο Θέμα: Γνωμοδοτήσεις επί μελετών.
1) ΜΠΕ Σιδηροδρομική σύνδεση με τον εμπορικό λιμένα Καβάλας από την
εταιρεία Ο.Σ.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα την αναβολή του θέματος για επόμενη
συνεδρίαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. αφού κρίνεται απαραίτητο ότι ο φορέας του έργου χρειάζεται
να αποστείλει σε ηλεκτρονική μορφή τη μελέτη, ενώ θα ήταν σκόπιμη η παρουσία
εκπροσώπου του μελετητή, προκειμένου να παρέχει διευκρινήσεις στα μέλη του Δ.Σ κατά τη
συζήτηση του θέματος.

3

2) ΜΠΕ Φ/Β πάρκο ισχύος 499KW από την εταιρεία Ζ. Καϊσμαρίδης & Σία Ο.Ε. στο
αγροτεμάχιο 610 του Δημοτικού Διαμερίσματος Πηγών, του Δήμου Νέστου Π.Ε.
Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
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.
Να τηρείται η κειμένη νομοθεσία περί γεωργικής γης.
Οι μετρήσεις (θερμοκρασία, ταχύτητα ανέμου, ακτινοβολία, παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας κλπ) από την κεντρική μονάδα καταγραφής, 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.
Να εξεταστεί η δυνατότητα διασύνδεσης του σταθμού παραγωγής με το υφιστάμενο
δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ και να πραγματοποιηθεί με υπόγεια μονωμένα καλώδια και
στην περίπτωση που αυτό είναι αδύνατο για λόγους ασφαλείας, η διασύνδεση να
πραγματοποιηθεί εναέρια με μονωμένα συνεστραμμένα καλώδια.
Η καταπολέμηση της ποώδους βλάστησης εντός του γηπέδου να πραγματοποιείται με
μηχανικά μέσα και σε καμία περίπτωση με χημικά (ζιζανιοκτόνα).
Συστήνεται η δενδροφύτευση βόρεια του γηπέδου να γίνει με αυτόχθονα είδη χλωρίδας
της περιοχής.
Συστήνεται η φύτευση ποωδών φυτών σε κατάλληλες θέσεις να γίνει με ενδημικά είδη της
περιοχής.
Οι μετασχηματιστές, για την αποφυγή διαρροής λαδιών στο περιβάλλον, να
εγκατασταθούν μέσα σε αδιαβροχοποιημένο χώρο.

3) ΠΠΕ για το έργο «Ανόρυξη γεώτρησης ενεργειακού σκοπού & γεώτρησης
επανεισαγωγής» της κας Σιδερά Ευτυχίας στο αγρόκτημα «Δρυμούτσα» του Δ.Δ.
Χρυσούπολης του Δ. Νέστου της ΠΕ Καβάλας.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις, την έγκριση της πρότασης με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


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



Την επιφύλαξη ότι σε καμία περίπτωση η προτεινόμενη δραστηριότητα δεν εμπίπτει στις
διατάξεις του Ν.3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και
άλλες διατάξεις».
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Ο σκοπός χρήσης του νερού να είναι αυτός που περιγράφεται στην παρούσα ΠΠΕ. για
τις ανάγκες του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου (πρώιμης φυτείας σπαραγγιών) έκτασης 17
στρεμμάτων.



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.



Να ληφθεί ειδική μέριμνα (μέτρα) ώστε σε καμία περίπτωση να μην υπάρξει διαρροή
ψυκτικού ρευστού (Freon) από την αντλία θερμότητας στο περιβάλλον.



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 των γεωτρήσεων.

4) ΜΠΕ για το έργο «Ανόρυξη & αξιοποίηση 6 υδρευτικών γεωτρήσεων» του
Δήμου Κομοτηνής στην περιοχή Γλυκονερίου της ΠΕ Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ. αποφάσισαν ομόφωνα, εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες
απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης
νομοθεσίας:
1. Την έγκριση των γεωτρήσεων Γ1 & Γ2 με την τήρηση επακριβώς των όρων που
προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ και με τις εξής πρόσθετες προϋποθέσεις και τις
τροποποιήσεις των προτεινόμενων όρων:
 Τη θετική γνώμη της αρμόδιας από τον νόμο υπηρεσίας αδειοδότησης για την χρήση
νερού.
 Ο σκοπός χρήσης του νερού να είναι μόνο αυτός που αναφέρεται στην παρούσα ΜΠΕ.
 Η μέγιστη χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού (παροχή) να μην είναι μεγαλύτερη των
50 m3/hr.
 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.
 Την αποστολή στον Φ.Δ.
o της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (KWh) κάθε γεώτρησης (φωτοτυπία
λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ).
o της συνολικής ετήσιας ποσότητας νερού που αντλείται από την κάθε γεώτρηση.
o τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντλητικού συγκροτήματος κάθε γεώτρησης
 ισχύς (hp ή KW)
 μέγιστη αντλητική ικανότητα (m3/hr λειτουργίας)
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 Την κοινοποίηση στον Φ.Δ. τόσο των ιστορικών όσο και των μελλοντικών μετρήσεων
ή/και χημικών αναλύσεων του νερού των γεωτρήσεων.
2. Την μη διατύπωση γνώμης για τις γεωτρήσεις Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6, διότι ο Φ.Δ. δεν έχει
αρμοδιότητα έκφρασης γνώμης επί αυτών, καθώς αυτές βρίσκονται εκτός των ορίων του
Εθνικού Πάρκου.

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