ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 1ηρ / 2015 ΤΝΔΓΡΙΑΗ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 27 Ιαλνπαξίνπ 2015, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:30 π.κ.,
ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 1ε/2015
πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) Γέιηα Νέζηνπ –
Βηζησλίδαο –Ιζκαξίδαο, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 9802/20-1-2015 έγγξαθεο πξφζθιεζεο
ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε:

Παπόνηερ
ηα μέλη ηος Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, Βηνιφγνο-Ιρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΙΑΓΔ-ΙΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 θ. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 θ. Γέξξεληξνππ Υαλο, εθπξφζσπνο Με Κπβεξλεηηθψλ Οηθνινγηθψλ Οξγαλψζεσλ.




ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.:
Αλαπι. Καζ. Πνιπηερληθήο ρνιήο ΓΠΘ πιαίνο Γεψξγηνο, επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο.
Δπηθ. Καζ. Πνιπηερληθήο ρνιήο ΓΠΘ Γθατηαηδήο Γεψξγηνο, επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο.

Απόνηερ
ηα μέλη ηος Γ..:
 θ. Παζράιε Παλαγνχια, εθπξφζσπνο Τπ. Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
 θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο, εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ
 θ. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Μπαιάζεο ηέιηνο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Κοπή πίηαρ.
Ο Πξφεδξνο αθνχ επρήζεθε θαιή ρξνληά ζην πξνζσπηθφ θαη ζηα κέιε ηνπ Γ ηνπ Φ.Γ. πνπ
ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ παξφληεο ζην 1ν Γ ηνπ 2015, έθνςε ηελ πξσηνρξνληάηηθε πίηα
πνπ κνηξάζηεθε ζηα κέιε ηνπ Γ, ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο θαη ζην πξνζσπηθφ ηνπ
Φ.Γ. Η ηπρεξή πνπ βξήθε ην θινπξί ήηαλ ε ππάιιεινο ηνπ Φ.Γ. θα Αλαζηαζία Μηραειίδνπ.
2ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Απολογιζμόρ Γπαζηηπιοηήηων 2014, Ππογπαμμαηιζμόρ δπάζεων για ηο 2015.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ ηηο πξνγξακκαηηδφκελεο δξάζεηο γηα ην έηνο 2015.
Δπίζεο, απνθαζίζηεθε ν απνινγηζκφο δξάζεσλ έηνπο 2014 θαη ν ζρεδηαζκφο γηα ηηο
δξάζεηο ηνπ 2015 λα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Φ.Γ.
3ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δξαμηνιαία ενημέπωζη ηος Γ.. για ηην ποπεία ςλοποίηζηρ ηων δπάζεων και ηην
ππόοδο ηων επιζηημονικών επγαζιών ζηο πλαίζιο ηος ππόσειπος διαγωνιζμού
«Τπολογιζμόρ και αξιολόγηζη ηηρ θέποςζαρ ικανόηηηαρ και ηος οικολογικού
αποηςπώμαηορ ηος ΔΠΑΜΑΘ» ζηο πλαίζιο ηηρ ενηαγμένηρ ππάξηρ ηος Φ.Γ. ζηο
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη ε πξνζπάζεηα ηνπ αλαδφρνπ θξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθή θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ην ζπκθσλεζέλ ρξνλνδηάγξακκα.
4ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη ηος Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Αξιολόγηζηρ ζηο πλαίζιο ηηρ
διαδικαζίαρ απεςθείαρ ανάθεζηρ «Παπακολούθηζη ηηρ ποιόηηηαρ ηων νεπών ηων
σειμάππων και καναλιών πος εκβάλλοςν ζηη λίμνη Βιζηωνίδα» ζηο πλαίζιο ηηρ
ενηαγμένηρ ππάξηρ ηος Φ.Γ. ζηο ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αλάζεζεο
πκβάζεσλ ηνπ Φ.Γ. γηα ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ έξγνπ
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ησλ ρεηκάξξσλ θαη θαλαιηψλ πνπ εθβάιινπλ
ζηελ ιίκλε Βηζησλίδα».
2. ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ έξγνπ
«Παξαθνινχζεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ λεξψλ ησλ ρεηκάξξσλ θαη θαλαιηψλ πνπ εθβάιινπλ
ζηελ ιίκλε Βηζησλίδα» ζηνλ πξνζθέξνληα «Δπηηξνπή Δξεπλψλ – Γεκνθξίηεηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο» κε πξνυπνινγηζκφ 5.840,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ
Φ.Π.Α.
3. ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ σο άλσ πξνζθέξνληα γίλεηαη αθνχ ιήθζεθε
ππφςε φηη ηεξήζεθαλ νη πξνβιεπφκελνη θαλφλεο δεκνζηφηεηαο, πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε πεξηειάκβαλαλ ειεθηξνληθή δεκνζηνπνίεζε δηά ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φ.Γ.,
ηνπ θπβεξλεηηθνχ ηζηνρψξνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & Γηνηθεηηθήο
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Αλαζπγθξφηεζεο
πκβάζεσλ.

“ΓΙΑΤΓΔΙΑ”

&

ζην

Κεληξηθφ

Ηιεθηξνληθφ

Μεηξψν

Γεκνζίσλ

5ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη Ππακηικών ηηρ Δπιηποπήρ Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ ζηο
πλαίζιο ηων δπάζεων πος σπημαηοδοηούνηαι από ηο Ππάζινο Σαμείο 2014.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. Σελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ Φ.Γ. γηα ην
πξφγξακκα «ΣΗΡΙΞΗ ΦΟΡΔΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΙΟΥΩΝ
2014», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν.
2. Σελ παξαιαβή γηα ην θάζε ππνέξγν σο εμήο:
Α/Α

Δίδνο

Παξαδνηέα

Παξαιήθζεθε

ε εμέιημε

Τπνέξγν 1 : Δλεκέξσζε -Δπαηζζεηνπνίεζε Δπηζθεπηψλ

1.4

Έθδνζε εκεξνινγίσλ
2015
Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ
ελεκέξσζεο εηζφδνπ ζην
ΔΠΑΜΑΘ
Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ
πξνεηδνπνίεζεο
δηέιεπζεο άγξησλ δψσλ
Πξνκήζεηα θνξδειψλ
(lanyards) γηα ηαπηφηεηεο
πξνζσπηθνχ θαη
εζεινληψλ (ηεκ. 100)

1.5
1.6

Πξνκήζεηα θαπέισλ
(ηεκ.600) θαη κπινπδψλ
(ηεκ.500)
πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο

1.1

1.2

1.3

1.6.1

ΛΟΓΟ Α.Δ.Δ.

1.6.2

ΑΓΩΝΑ

600 ΣΔΜ

ΝΑΙ
Η ηνπνζέηεζε
ιφγσ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ

6 ΣΔΜ

ΝΑΙ
Η ηνπνζέηεζε
ιφγσ θαηξηθψλ
ζπλζεθψλ

4 ΣΔΜ

ΝΑΙ

100 ΣΔΜ

ΝΑΙ

600 ΣΔΜ θαη 500 ΣΔΜ

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ
Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ

ΔΣΗΙΑ
ΤΝΓΡΟΜΗ

ΔΣΗΙΑ
ΤΝΓΡΟΜΗ
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1.6.3

Α/Α

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7

1.6.8

2.1

Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ΔΣΗΙΑ
ΔΜΠΡΟ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη ΤΝΓΡΟΜΗ
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ
Παξαιήθζεθε
Δίδνο
Παξαδνηέα
Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ΔΣΗΙΑ
ΥΡΟΝΟ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη ΤΝΓΡΟΜΗ
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ
Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ΔΣΗΙΑ
ΔΒΓΟΜΗ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη ΤΝΓΡΟΜΗ
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ
Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ΔΣΗΙΑ
ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΒΗΜΑ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη ΤΝΓΡΟΜΗ
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ
Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ΔΣΗΙΑ
ΝΔΑ ΔΓΝΑΣΙΑ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη ΤΝΓΡΟΜΗ
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ
Δηήζηα ζπλδξνκή ζε
ηνπηθή εθεκεξίδα γηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ Φ.Γ. γηα
δξάζεηο πνπ ιακβάλνπλ
ΔΣΗΙΑ
ΑΙΥΜΗ
ρψξα ζηελ πεξηνρή -θαη ΤΝΓΡΟΜΗ
γηα δξάζεηο ηνπ Φ.Γ. πνπ
γλσζηνπνηνχληαη ζην
θνηλφ
Τπνέξγν 2 : Γηαζθάιηζε Πεξηβαιινληηθήο Παξαθνινχζεζεο
Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε ελφο (1)
ηειεκεηξηθνχ ζηαζκνχ
ζηνλ πνηακφ Νέζην
1 ΣΔΜ
ΝΑΙ

ε εμέιημε
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2.2

2.3

Πξνκήζεηα κηαο (1)
άδεηαο GIS
Πξνκήζεηα θαη
ηνπνζέηεζε κεραλήο θαη
εμνπιηζκνχ βάξθαο

1 ΣΔΜ

ΝΑΙ

1 ΣΔΜ

ΝΑΙ

3. Αθνινχζσο ηα κέιε ηνπ Γ.. εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν λα θάλεη ηηο
πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ακνηβήο ζηνπο αλαδφρνπο, αλάινγα
κε ηελ ρξεκαηνδφηεζε απφ ην Πξάζηλν Σακείν.
6ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ ηηρ
ππώηηρ ενδιάμεζηρ έκθεζηρ για ηην ενοποιημένη ΓΓ θάζη ζηο πλαίζιο ηος
ππόσειπος διαγωνιζμού «Ππόγπαμμα Παπακολούθηζηρ Θηλαζηικών ζηην
πεπιοσή ηος ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)», ζηο πλαίζιο ηηρ ενηαγμένηρ ππάξηρ ηος Φ.Γ.
ζηο ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ ΦΓ γηα
ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζειαζηηθψλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο 1εο ελδηάκεζεο έθζεζεο ηεο ελνπνηεκέλεο ΓΓ
θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ζειαζηηθψλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)», πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ 6113/04-122012 πξνθήξπμή ηνπ. Σνλίδεηαη φκσο ε αλαγθαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζεη ν
αλάδνρνο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή άιιεο αιιαγέο ζηα
παξαδνηέα ηνπ έξγνπ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ
έξγνπ «Οξηδφληηνο ηερληθφο θαη επηζηεκνληθφο ζπληνληζκφο ησλ κειεηψλ Δπνπηείαο
θαη Αμηνιφγεζεο ηεο Καηάζηαζεο Γηαηήξεζεο Δηδψλ θαη Σχπσλ Οηθνηφπσλ ζηελ
Διιάδα θαη ζπλζεηηθή αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ», ην νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ
ην ΤΠΔΚΑ.
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ, ην νπνίν αλέξρεηαη ζηηο 8.000,00 επξψ,
ζχκθσλα κε ηελ απφ 2 Μαΐνπ 2013 ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε.
7ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Ππογπαμμαηιζμόρ Φ.Γ. για ζςμμεηοσή ζε εκθέζειρ ζηο πλαίζιο ηος Άξονα 3
«Δςαιζθηηοποίηζη ηος ηοπικού, αλλά και ζε εςπύηεπο επίπεδο πληθςζμού» ηηρ
ενηαγμένηρ ζηο ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξηρ ηος Φ.Γ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ επηθχξσζε ζπκκεηνρήο ηνπ Φ.Γ. ζε
εζληθέο θαη δηεζλείο εθζέζεηο ηνπξηζκνχ δηά κέζσ ηνπ πεξηπηέξνπ ηεο ΠΑΜΘ, πξνθεηκέλνπ
λα επηηεπρζεί ε αλάδεημε ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Αλάινγα κε ηε ζεκαηνινγία ηεο έθζεζεο ζα
ζηέιλεηε είηε κφλν πιηθφ, είηε ζα ζπκκεηέρεη θαη κέινο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ. Οη δαπάλεο
ζα θαιχπηνληαη απφ ηελ εληαγκέλε ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξάμε «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο
Βηνπνηθηιφηεηαο» κέζσ ησλ δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Άμνλα 3 «Δλεκέξσζε ηνπ
ηνπηθνχ, αιιά θαη ζε επξχηεξν επίπεδν πιεζπζκνχ» θαη εηδηθφηεξα ηε δξάζε 4.3.2.
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8ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη ππογπάμμαηορ επόπηεςζηρ-θύλαξηρ για ηο μήνα Φεβποςάπιο 2015.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Φεβξνπάξην 2015, φπσο παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ.
9ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Γνωμοδοηήζειρ επί μελεηών:
1) Έγκπιζη καηαζκεςήρ ήδη εγκαηεζηημένων δομικών καηαζκεςών ζηαθμού
παδιοεπικοινωνίαρ.
ΑΠΟΦΑΗ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη νη ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο πιεξνχλ ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα
ζπλεγνξήζνπλ επί ηνπ αηηήκαηνο «Έγθξηζε θαηαζθεπήο ήδε εγθαηεζηεκέλσλ δνκηθψλ
θαηαζθεπψλ ζηαζκνχ ξαδηνεπηθνηλσλίαο» Γήκνπ Σνπείξνπ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο κε ηελ εμήο
πξφζζεηε πξνυπφζεζε:
 Να ηεξεί ν θνξέαο ηνπ ζηαζκνχ ξαδηνεπηθνηλσλίαο, ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγία απηνχ
φζν θαη γηα ηπρφλ πξφζζεηεο δνκηθέο θαηαζθεπέο πέξαλ ησλ πθηζηάκελσλ, ηηο
Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (Π.Π.Γ.) γηα ηαζκνχο Βάζεο Κηλεηήο
Σειεθσλίαο (Οκάδα 12/ α.α 6 Β), φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ππ.αξηζκ.
198015/ΔΤΠΔ−ΤΠΔΚΑ/04-05-2012 (ΦΔΚ: 1510/Β΄/4-05-2012).
2) Παπασώπηζη ακινήηος καηά σπήζη για βόζκηζη.
ΑΠΟΦΑΗ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ παξαρψξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο γηα αγξνηηθή ρξήζε –
γεσξγία κε ηνπο εμήο φξνπο:


Η θπηνπξνζηαζία λα γίλεηαη κε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ηνπ Κψδηθα Οξζήο Γεσξγηθήο
Πξαθηηθήο (Κ.Ο.Γ.Π) θαη κε κεζφδνπο πνπ επηηξέπνληαη ζηα πιαίζηα ησλ εθάζηνηε
ζρεηηθψλ θαλνληζκψλ ηεο Δ.Δ. πνπ αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή αγξνπεξηβαιινληηθψλ
κέηξσλ.



Γηαηήξεζε ησλ θπηνθξαρηψλ φπνπ πθίζηαληαη ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ.



Πξνψζεζε θαη ελίζρπζε ηεο αλαδηάξζξσζεο ησλ θαιιηεξγεηψλ θαη εθαξκνγή
βειηησκέλσλ θαιιηεξγεηηθψλ πξαθηηθψλ.

3) Παπασώπηζη ακινήηος καηά σπήζη για μονοεηείρ καλλιέπγειερ για σπήζη
βόζκηζηρ.
ΑΠΟΦΑΗ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
φηη επηηξέπεηαη ε παξαρψξεζε αθηλήηνπ θαηά ρξήζε γηα κνλνεηήο θαιιηέξγεηεο κε ρξήζε ηε
βφζθεζε ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθηάζεηο ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ ζχκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ κε ηηο εμήο
πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:
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Να κελ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθψλ εδαθνβειηησηηθψλ γηα ηελ ιίπαλζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εθηάζεσλ.



Δληφο ησλ νξίσλ ησλ παξαρσξεζέλησλ εθηάζεσλ έρεη δηαπηζησζεί πξφβιεκα
πθαικχξσζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ. ηελ επξχηεξε πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη
θαη ηα φξηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο, εληνπίδνληαη πθάικπξα λεξά ζηνπο
ππφγεηνπο πδξνθφξνπο, ησλ νπνίσλ ε ρξήζε γηα άξδεπζε ζα κπνξνχζε λα βιάςεη
ηελ πνηφηεηα ησλ εδαθψλ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχληαη. Γηα ηνπο
παξαπάλσ ιφγνπο ζε πεξίπησζε αλφξπμεο λέαο γεψηξεζεο γηα ηελ άξδεπζε ηεο
παξαρσξεζείζαο έθηαζεο, ζα πξέπεη ν ελδηαθεξφκελνο λα απνδείμεη φηη θνληηλέο
γεσηξήζεηο (ζε πεξίκεηξν 300 m) δελ έρνπλ πθάικπξν λεξφ θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν, δειαδή ε αγσγηκφηεηα ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα δελ μεπεξλά ηα 1000
mS/cm ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη δαπάνηρ επιζκεςήρ Σηλεθωνικού Κένηπος ηος Κένηπος Πληποθόπηζηρ
Λιμνών Βιζηωνίδαρ-Ιζμαπίδαρ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο ησλ
221,40€ γηα ηελ επηζθεπή ηνπ ηειεθσληθνχ θέληξνπ ηνπ Κ.Π. Ληκλψλ Βηζησλίδαο-Ιζκαξίδαο.
Η έγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο επηζθεπήο ζα θαιπθζεί απφ ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ)
2007-2013», ηεο πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ»
απφ ηνλ θσδηθφ πνπ αθνξά απξφβιεπηεο δαπάλεο.
Αληίζηνηρα, έδσζαλ εληνιή λα αθνινπζεζνχλ νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ ηερληθνχ ηνπ
Ο.Σ.Δ. πξνθεηκέλνπ λα αληηθαηαζηαζεί ε ζπζθεπή modem πνπ θαηαζηξάθεθε απφ ηηο
αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο, ρσξίο ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηνπ Φ.Γ.

2ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Τποβολή ππόηαζηρ ζηο Δπισειπηζιακό Ππόγπαμμα «GR02-Ολοκληπωμένη
Γιασείπιζη Θαλάζζιων και Δζωηεπικών Τδάηων : Αύξηζη ηηρ γνώζηρ ζσεηικά με
ηην ολοκληπωμένη θαλάζζια και νηζιωηική πολιηική ή ηην πποζηαζία και
διασείπιζη ηων παπάκηιων πεπιοσών», ζηο πλαίζιο ηος Υπημαηοδοηικού
Μησανιζμού Δςπωπαϊκού Οικονομικού Υώπος Πεπιόδος 2009-2014 (ΥΜ ΔΟΥ 20092014).
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη, ζην πιαίζην ηεο αλνηθηήο
πξφζθιεζεο «GR02-Οινθιεξσκέλε Γηαρείξηζε Θαιάζζησλ θαη Δζσηεξηθψλ Τδάησλ:
Αχμεζε ηεο γλψζεο ζρεηηθά κε ηελ νινθιεξσκέλε ζαιάζζηα θαη λεζησηηθή πνιηηηθή ή ηελ
πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ» εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή
πξνηάζεσλ πξάμεσλ ζην πιαίζην ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπατθνχ
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ («ΥΜ ΔΟΥ») 2009-2014):,
α) ην Γ.. απνδέρεηαη ηνπο φξνπο ηεο πξφζθιεζεο, θαη
β) εγθξίλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο Ιζκαξίδαο
ζην Πξφγξακκα ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Μεραληζκνχ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ
(«ΥΜ ΔΟΥ») κέζσ ηεο ππνβνιήο πξφηαζεο κε ηίηιν: «Βειηίσζε ηεο γλψζεο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ παξάθηησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο Διιάδαο. Μειέηε πεξίπησζεο: νη
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παξάθηηνη πγξφηνπνη ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο», κε
θνξέα πινπνίεζεο ην Διιεληθφ Κέληξν Βηνηφπσλ Τγξνηφπσλ.

3ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη μεηακίνηζηρ ηηρ ςπαλλήλος ηος Φ.Γ. καρ Δςηέππηρ Παηεηζίνη ζηο
Λονδίνο ηηρ Αγγλίαρ, για ηη ζςμμεηοσή ζηην Γιεθνή Έκθεζη Σοςπιζμού
“DESTINATIONS 2015”.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε ζπκκεηνρήο ηεο θαο
Παηεηζίλε Δπηέξπε ζηε Γηεζλή Έθζεζε Σνπξηζκνχ “DESTINATIONS 2015”, πνπ
δηνξγαλψλεηαη ζην Λνλδίλν ηεο Αγγιίαο απφ ηηο 29/1 έσο ηηο 01/02/2015 θαη ηελ έγθξηζε ηεο
αληίζηνηρεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο θαη δηακνλήο. Η δαπάλε κεηαθηλήζεσλ θαη δηαηξνθήο ζα
θαιπθζεί απφ ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε ηνπ Δζληθνχ
ηξαηεγηθνχ ρεδίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«πκκεηνρή ζε εθζέζεηο».
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