ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ-–ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ–ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ
ΤΗΣ 9ης / 2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Στο Πόρτο Λάγος Ν. Ξάνθης, σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00
π.μ., σε αίθουσα του Κέντρου Πληροφόρησης Λίμνης Βιστωνίδας, πραγματοποιήθηκε η
9η/2012 Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης (Φ.Δ.) ΔΕΛΤΑ
ΝΕΣΤΟΥ –ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ –ΙΣΜΑΡΙΔΑΣ, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 5770 / 20-9-2012 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. Μπαλάσης Στέλιος, εκπρόσωπος των παραγωγικών φορέων.
 κ. Λαρίσης Σοφοκλής, αναπλ. εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Καμπάς Γεώργιος, εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Απόντες
τα μέλη του Δ.Σ.:
 κ. Πασχάλη Παναγούλα, εκπρόσωπος Υπ. Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας.
 κ. Χαϊτίδης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας ΑΜΘ.
 κ. Κυπριανίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Π.Ε.Δ. ΑΜΘ
 κ. Γέρεντρουπ Χάνς, εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών Οικολογικών Οργανώσεων.
 κ. Οικονόμου Αθανάσιος, εκπρόσωπος ΥΠΕΚΑ.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ανάληψη δράσεων για τον ορισμό υπολόγου στο Φ.Δ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «Προστασία και Διατήρηση
της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Α.Μ.Θ» στον άξονα προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
2007-2013», αποφάσισαν ομόφωνα για την αποστολή της ανοιχτής επιστολής, όπως αυτή
παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. για την αναγκαιότητα άμεσου ορισμού υπολόγου
στο Φ.Δ. έτσι ώστε να ολοκληρωθούν χωρίς προβλήματα οι εγκεκριμένοι διαγωνισμοί του
ΦΔ αλλά και να πληρωθεί το προσωπικό που πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
επιβίωσης. Παράλληλα, μέσω του νομικού συμβούλου του Φ.Δ. να διερευνηθεί η πρόταση
του Αντιπροέδρου για αναζήτηση ποινικών ευθυνών.
2ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παρουσίαση δράσεων του Φ.Δ. κατά τη συμμετοχή του στην 19η Γιορτή
Οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας στην Ξάνθη.
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ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., δήλωσαν απόλυτα ικανοποιημένοι για την παρουσίαση που είχε ο
ΦΔ στην εκδήλωση και έδωσαν συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό που συμμετείχε στις
εκδηλώσεις της οικογιορτής, συμβάλλοντας στην επιτυχία του θεσμού και στην προβολή του
ΕΠ ΑΜΘ.
3ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Παρουσίαση αποτελεσμάτων του Προγράμματος Επόπτευσης μηνών Ιουνίου,
Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου έως 22/9-2012. Έγκριση Προγράμματος
Περιπολιών Επόπτευσης μηνός Οκτωβρίου 2012.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., αφού έλαβαν υπόψη τα αποτελέσματα και το κατατεθειμένο
πρόγραμμα περιπολιών επόπτευσης για κάθε κέντρο πληροφόρησης για τον μήνα
Οκτώβριο, αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση τoυ κατατεθειμένου προγράμματος
περιπολιών επόπτευσης του ΦΔ για τον μήνα Οκτώβριο του 2012.
4ο Θέμα ημερήσιας διάταξης
Ενημέρωση για την απάντηση του ΥΠΕΚΑ σε έγγραφο του Φ.Δ. αναφορικά με την
έκδοση Π.Δ. για το ΕΠ ΑΜΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Φ.Δ., συμφώνησαν ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση στην έκδοση Π.Δ.
θα επιφέρει πολλά σημαντικά προβλήματα στο ΦΔ αλλά πολύ περισσότερο δε στο ΥΠΕΚΑ.
Τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν ομόφωνα ο ΦΔ να ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου για το όλο θέμα και να τη θέση προ των ευθυνών της.
5o Θέμα ημερήσιας διάταξης
«Γνωμοδοτήσεις επί μελετών»
1) ΜΠΕ του έργου «Βελτίωση προσβασιμότητας & ασφάλειας προς τις παραλίες
του Δήμου Αβδήρων», από το Δήμο Αβδήρων της Π.Ε Ξάνθης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την
τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΜΠΕ (Κεφ. 6) «Περιγραφή
των προτεινόμενων μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων» και με τις
εξής πρόσθετες προϋποθέσεις:


Να ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα πυροπροστασίας για την περίπτωση πυρκαγιάς
κατά τη λειτουργία μηχανημάτων, συνεργείων κλπ. και για ελαχιστοποίηση του κινδύνου
μετάδοσής της σε παρακείμενες περιοχές.



Ο χώρος που θα επιλεγεί για την εγκατάσταση του εργοταξίου, θα πρέπει να είναι μακριά
από υγροτοπικές εκτάσεις ή εποχικά κατακλυζόμενες εκτάσεις έτσι ώστε να μην
δημιουργείται όχληση, τόσο από τη σκόνη όσο και από τους θορύβους των μηχανημάτων
και των διερχόμενων βαρέων οχημάτων στην άγρια πανίδα της περιοχής.



Η φύτευση όλων των πρανών να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας των εργασιών
με ενδημικά είδη της περιοχής, στα οποία να περιλαμβάνονται και θαμνώδη και
δενδρώδη.



Να απομακρυνθούν τα τεχνικά έργα και οι θεμελιώσεις αυτών που δεν θα
χρησιμοποιηθούν από την νέα οδό από τα ρέμματα, προκειμένου να επιτυγχάνεται η
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απρόσκοπτή απορροή των υδάτων και τα υλικά που θα προκύψουν είτε να
επαναχρησιμοποιηθούν για επιχώσεις είτε να διατεθούν σε μονάδα ανακύκλωσης
αδρανών υλικών.
2) ΠΕ του έργου «Ανανέωση άδειας χρήσης νερού υφιστάμενης αρδευτικής
γεώτρησης», από τον κ. Κιαζήμ Ρετζέπ στο αγρόκτημα Αιγείρου Δήμου Κομοτηνής
της Π.Ε. Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα την
επιστροφή της Περιβαλλοντικής Έκθεσης με τις εξής παρατηρήσεις:


Η Περιβαλλοντική Έκθεση δεν παρουσιάζει την πραγματική κατάσταση, καθώς στην
συγκεκριμένη θέση υπάρχουν δύο γεωτρήσεις σε απόσταση 7-8m, ενώ σε αυτήν
αναφέρεται μόνο μία (ανωτέρω σημείο 4).



Είναι αδύνατο να εξακριβωθεί από την ΠΕ η περιγραφή της γεώτρησης, στο κεφ 6.1
αυτής, ποια από τις δύο γεωτρήσεις αφορά.



Δεν αποδεικνύεται η προγενέστερη νόμιμη λειτουργία της γεώτρησης στην οποία
αναφέρεται η ΠΕ, καθώς δεν επισυνάπτονται σε αυτήν τα σχετικά έγγραφα και
αδειοδοτήσεις.



Δεν αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση από τις υπάρχουσες υφιστάμενες
γεωτρήσεις περιμετρικά της προτεινόμενης γεώτρησης.

Σε περίπτωση της επανυποβολής της ΠΕ ο αρμόδιος του έργου καλείται υποχρεωτικά να
λάβει υπόψην του όλες τις ανωτέρω παρατηρήσεις και να προσκομίσει επιπροσθέτως τις
θέσεις (συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ 87) όλων των υφιστάμενων γεωτρήσεων σε ακτίνα 400m,
καθώς και την ανάλυση των φυσικοχημικών παραμέτρων της ποιότητας του νερού της
συγκεκριμένης υφιστάμενης γεώτρησης για την οποία ζητά την αδειοδότηση.
3) ΠΕ του έργου «Σταθμός Βάσης κεραιών κινητής τηλεφωνίας της «VODAFONEΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ» με κωδική ονομασία «1001671 – ΦΑΝΑΡΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στην
θέση «Ξηρό Ρέμα», της περιοχής Φαναρίου του Δήμου Κομοτηνής της Π.Ε
Ροδόπης.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν ομόφωνα ότι
εφόσον η περιοχή δεν διέπεται από άλλες απαγορευτικές ή περιοριστικές ρυθμίσεις και το
έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας, την έγκριση της πρότασης με την
τήρηση επακριβώς των όρων που προτείνονται στην παρούσα ΠΕ (Κεφ. 7) «Προτάσεις για
την Αντιμετώπιση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) και με τις εξής πρόσθετες
προϋποθέσεις:


Θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα (κλειδαριές ασφαλείας, τοποθέτηση
ενημερωτικής πινακίδας), προκειμένου να αποκλεισθεί η δυνατότητα πρόσβασης του
γενικού πληθυσμού στον χώρο του σταθμού.



Οι μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από τον συγκεκριμένο σταθμό, καθώς και
των υπόλοιπων σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που διαθέτει η εταιρεία εντός των
ορίων του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είτε από Εργαστήριο της
Εταιρείας, είτε από το πρόγραμμα «ΕΡΜΗΣ» που εφαρμόζουν το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είτε από άλλους
εξουσιοδοτημένους φορείς, να αποστέλλονται ετησίως στο Φορέα Διαχείρισης Δέλτα
Νέστου -Βιστωνίδας - Ισμαρίδας.

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