ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 10ηρ / 2014 ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 30 επηεκβξίνπ 2014, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 11:00 π.κ.,
ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 10ε/2014
πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ
ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΩΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 9240 / 22-9-2014 έγγξαθεο
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε επί :

Παπόνηερ
ηα μέλη ηος Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο, εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.
 θ. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Μπαιάζεο ηέιηνο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.



ηα μέλη ηηρ Δ.Δ.:
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. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
 θ. Γεξκαληδίδεο Νηθφιανο, αλαπι. εθπξφζσπνο Με Κπβεξλεηηθψλ Οηθνινγηθψλ
Οξγαλψζεσλ.
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
ο

1 Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ ζηο
πλαίζιο ηος ππόσειπος διαγωνιζμού: «Παπαγωγή ηηλεοπηικού ςλικού πποβολήρ
(νηοκιμανηέπ και ηαινιών πολύ μικπήρ διάπκειαρ», πος σπημαηοδοηείηαι από ηο
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ Φ.Γ. γηα ηνλ
πξφρεηξν δηαγσληζκφ «Παξαγσγή ηειενπηηθνχ πιηθνχ πξνβνιήο (ληνθηκαληέξ θαη ηαηληψλ
πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ «Παξαγσγή ηειενπηηθνχ πιηθνχ πξνβνιήο
(ληνθηκαληέξ θαη ηαηληψλ πνιχ κηθξήο δηάξθεηαο)» θαη ζπγθεθξηκέλα:
i. Μία (1) παξαγφκελε ηαηλία (ληνθηκαληέξ), απαιιαγκέλε απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα,
κε ηίηιν «Έλαο Δπίγεηνο Παξάδεηζνο Γίπια καο» ζε πνιχ πςειή αλάιπζε (ΖD),
δηάξθεηαο 20 ιεπηψλ κε κνπζηθή επέλδπζε πςειήο πνηφηεηαο απαιιαγκέλε απφ
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Δθθψλεζε ζε δχν γιψζζεο (ειιεληθή – αγγιηθή) κε
δπλαηφηεηα επηινγήο ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ππνηίηισλ γηα ρξήζε απφ ΑΜΔΑ
(θσθάιαινπο). πλνιηθά 56 αληίηππα DVD θαη 10 Blue Ray ζε πιαζηηθή ζήθε κε
ζρεηηθφ ηχπσκα.
ii. Μία (1) παξαγφκελε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, απαιιαγκέλε απφ πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα, κε ηίηιν «Έλαο Δπίγεηνο Παξάδεηζνο Γίπια καο» (ζχληνκε πξνβνιή
ηεο πεξηνρήο) ζε πνιχ πςειή αλάιπζε (ΖD), δηάξθεηαο 5 ιεπηψλ κε κνπζηθή
επέλδπζε πςειήο πνηφηεηαο απαιιαγκέλε απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα.
Δθθψλεζε ζε δχν γιψζζεο (ειιεληθή – αγγιηθή) κε δπλαηφηεηα επηινγήο
ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ππνηίηισλ γηα ρξήζε απφ ΑΜΔΑ (θσθάιαινπο). πλνιηθά
40 αληίηππα DVD θαη 10 Blue Ray ζε πιαζηηθή ζήθε κε ζρεηηθφ ηχπσκα.
iii. Μία (1) παξαγφκελε ηαηλία κηθξνχ κήθνπο, απαιιαγκέλε απφ πλεπκαηηθά
δηθαηψκαηα, κε ηίηιν «ηεξίδσ – πκκεηέρσ» (πξνβνιή ηνπ εζεινληηζκνχ) ζε πνιχ
πςειή αλάιπζε (ΖD), δηάξθεηαο 5 ιεπηψλ κε κνπζηθή επέλδπζε πςειήο πνηφηεηαο
απαιιαγκέλε απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Δθθψλεζε ζε δχν γιψζζεο (ειιεληθή –
αγγιηθή) κε δπλαηφηεηα επηινγήο ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ππνηίηισλ γηα ρξήζε απφ
ΑΜΔΑ (θσθάιαινπο). πλνιηθά 40 αληίηππα DVD θαη 10 Blue Ray ζε πιαζηηθή
ζήθε κε ζρεηηθφ ηχπσκα.
iv. Έλα παξαγφκελν SPOT, απαιιαγκέλν απφ πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, κε ηίηιν «Έλαο
Δπίγεηνο Παξάδεηζνο Γίπια καο» ζε πνιχ πςειή αλάιπζε (ΖD), δηάξθεηαο 30’’
δεπηεξνιέπησλ κε κνπζηθή επέλδπζε πςειήο πνηφηεηαο απαιιαγκέλε απφ
πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα. Δθθψλεζε ζε δχν γιψζζεο (ειιεληθή – αγγιηθή) κε
δπλαηφηεηα επηινγήο ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ππνηίηισλ γηα ρξήζε απφ ΑΜΔΑ
(θσθάιαινπο). πλνιηθά 40 αληίηππα DVD θαη 10 Blue Ray ζε πιαζηηθή ζήθε κε
ζρεηηθφ ηχπσκα.
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
2ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ (1ηρ
και 2ηρ ηπιμηνιαίαρ αναθοπάρ) ζηο πλαίζιο ηος ππόσειπος διαγωνιζμού:
«Πποβολή Ππογπάμμαηορ και ΦΓ Γέληα Νέζηος – Βιζηωνίδαρ – Ηζμαπίδαρ», πος
σπημαηοδοηείηαι από ηο ΔΠΠΔΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ Φ.Γ. γηα ην
δηαγσληζκφ «Πξνβνιή Πξνγξάκκαηνο θαη Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο»
πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ,
2. ηελ παξαιαβή ηεο 1εο θαη 2εο ηξηκεληαίαο αλαθνξάο ηνπ έξγνπ «Πξνβνιή
Πξνγξάκκαηνο θαη ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο» θαη ζπγθεθξηκέλα:
Α)Πεξίνδνο Ηαλνπάξηνο 2014 έσο Μάξηηνο 2014
1. 1ε ηξηκεληαία αλαθνξά πεπξαγκέλσλ (Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο 2014).
2. Σξνπνπνηεκέλν ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ.
3. Media Plan.
Β)Πεξίνδνο Απξίιηνο 2014 έσο Ηνχληνο 2014
1. 2ε ηξηκεληαία αλαθνξά πεπξαγκέλσλ (Ηαλνπάξηνο – Μάξηηνο 2014).
2. Παξαγσγή Σειενπηηθνχ spot.
3. Παξαγσγή Ραδηνθσληθνχ spot.
4. Παξαγσγή καθέηαο θαηαρσξήζεσλ.
5. Παξαγσγή καθέηαο δηαδηθηχνπ.
6. Γηαθήκηζε ζηελ ηειεφξαζε κε κεηαδφζεηο spot (45 κεηαδφζεηο ζε ηειενπηηθνχο
ζηαζκνχο εζληθήο θαη πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο).
7. Γηαθήκηζε ζην ξαδηφθσλν κε κεηαδφζεηο spot (30 κεηαδφζεηο ζε ξαδηνθσληθφ
ζηαζκφ πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο).
8. Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν (2 θαηαρσξήζεηο ζε έληππα εζληθήο θαη
πεξηθεξεηαθήο εκβέιεηαο)
9. Γηαθεκηζηηθέο αλαξηήζεηο ζην internet (Social Media Ad ζην Facebook, ζε θνηλφ
18-44 εηψλ, ζηηο πεξηνρέο Ξάλζεο, Κνκνηελήο, Αιεμαλδξνχπνιεο, Γξάκαο,
Θάζνπ).
10. Έθδνζε Γειηίσλ Σχπνπ (ζχληαμε θαη απνζηνιή ζπλνιηθά 5 Γειηίσλ Σχπνπ).
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.
3ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ
ζηο πλαίζιο ηος ππόσειπος διαγωνιζμού: «Δκηίμηζη ηων επιπηώζεων ηηρ
αύξηζηρ ηος πληθςζμού ηων κοπμοπάνων (Phalacrocorax carbo) ζηην
ισθςοπανίδα ηων λιμνοθαλαζζών ηος Δθνικού Πάπκος», πος σπημαηοδοηείηαι
από ηο ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα απνθάζηζαλ νκφθσλα
ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο έσο ηελ θαηάζεζε ζην ΦΓ ησλ παξαδνηέσλ Β΄
Φάζεο ηνπ έξγνπ, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ππ’ αξηζκ 6375/12-02-2013 πξνθήξπμε ηνπ
έξγνπ θαη ηηο αλαθεξφκελεο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαη παξαδνηέα θάζε θάζεο απηήο,
θαζψο θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 6497/05-03-2013 (Α.Π Φ.Γ) ηερληθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη
ηα αλαθεξφκελα ζε απηήλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ.
4ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη ππογπάμμαηορ επόπηεςζηρ-θύλαξηρ για ηο μήνα Οκηώβπιο 2014.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Οθηψβξην 2014, φπσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ.
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5ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Γνωμοδοηήζειρ επί μελεηών.
1) Γνωμοδόηηζη επί ηηρ παπασώπηζηρ για 25 έηη καηά σπήζη, ένανηι ηιμήμαηορ,
ημημάηων ηος ςπ. απ 702/2 ηεμασίος έκηαζηρ 9.999,98 m2 και 5.000,04 m2 για ηος
αναδαζμού Αγποκηήμαηορ Αβάηος έηοςρ 2003-2006 ηος Γήμος Σοπείπος ηηρ ΠΔ
Ξάνθηρ ζηον Σέγο Γεώπγιο ηος Αθαναζίος για δπαζηηπιόηηηερ ηος ππωηογενή
ηομέα ηηρ παπαγπάθος 2β (βόζκηζη) και 2α (ίδπςζη κηηνοηποθικήρ μονάδαρ –
ππόσειπερ ζηαβλικέρ εγκαηαζηάζειρ 120 αιγοπποβάηων (2,4 ΗΕ)) ηος άπθπος 4 ηος
Ν. 4061/22-03-2012.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
ηα παξαθάησ γηα θάζε κία απφ ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο:
Πεξίπησζε Α (Παξαρψξεζε έθηαζεο 9.999,98 m2 ηνπ ππ. αξ 702/2 ηεκαρίνπ γηα βφζθεζε)
φηη επηηξέπεηαη ε βφζθεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.
Πεξίπησζε Β (Παξαρψξεζε έθηαζεο 5.000,04m2 ηνπ ππ. αξ 702/2 ηεκαρίνπ ίδξπζε
θηελνηξνθηθήο κνλάδαο – πξφρεηξεο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο 120
αηγνπξνβάησλ (2,4ΗΕ))
λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ παξαρψξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο γηα ίδξπζε θηελνηξνθηθήο
κνλάδαο, κε πξφρεηξεο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο, δπλακηθφηεηαο (2,4 ΗΕ) κε ηηο εμήο
πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


Ζ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε λα αθνξά πξφρεηξν θαηάιπκα θαη λα ππάγεηαη ζηελ 1ε
θαηεγνξία ηνπ Ν. 4056/2012, φπσο νξίδνληαη απηά ζηνλ αλσηέξσ λφκν θαη ζηελ ππ. Αξ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ) εξκελεπηηθή εγθχθιηφ ηνπ «πξφρεηξα
θαηαιχκαηα λννχληαη νη θαηαζθεπέο νη νπνίεο δελ έρνπλ θέξνληα δνκηθφ ζθειεηφ απφ
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή δνκηθφ ράιπβα ή δνκηθή μπιεία, είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ
πιηθά φπσο πέηξεο, ή ηζηκεληφιηζνπο ή μχια ή θιαδηά ή ιακαξίλεο ή ζπλδπαζκφ απηψλ,
εμππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο εθηαηηθήο κνξθήο θηελνηξνθίαο ή κεηαθηλνχκελνπο
θηελνηξφθνπο, κπνξνχλ εχθνια λα απνζπλαξκνινγεζνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ
ην ζεκείν ιεηηνπξγίαο ηεο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο, δε δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα
ρεηξηζκνχ πγξψλ απνβιήησλ».



Ζ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε λα είλαη εθηαηηθήο κνξθήο φπσο νξίδεηαη απηή ζηελ ππ. Αξ.
1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ) εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Ν. 4056/2012.



Να ηεξεί ν ελδηαθεξφκελνο ηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) γηα έξγα θαη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Β ηεο 7εο νκάδαο «Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο»,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ππ.αξ. 46296/8-8-2013 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2002 /Β΄/ 14-8-2013).



Ο ζηαβιηζκφο ησλ δψσλ λα πεξηνξίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο ή γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη νη αλάγθεο
δηαηξνθήο ησλ δψσλ λα θαιχπηνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ θπζηθνχο ή
ηερλεηνχο ιεηκψλεο ή βνζθνηφπνπο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ζα εμαζθαιίδεηαη ε πγηεηλή
θαη θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ φπσο απηή θαζνξίδεηαη απφ ηελ εζληθή θαη θνηλνηηθή
λνκνζεζία, θαη εηδηθφηεξα ζηελ ππ. αξ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ)
εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Ν. 4056/2012.



Να πξαγκαηνπνηεζεί κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πεξηκεηξηθή θαη εζσηεξηθή (ζε
θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ γεπέδνπ) δελδξνθχηεπζε κε ελδεκηθά δελδξψδε είδε ηεο
πεξηνρήο.



Σφζν γηα ηελ αξκνληθή έληαμε ηεο εγθαηάζηαζεο ζην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ
δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ ζηαβιηζκνχ ησλ δψσλ ε θαηαζθεπή ηνπ πξφρεηξνπ
θαηαιχκαηνο λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ινηπά πιηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ ππ. αξ.
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1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ) εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Ν. 4056/2012 θαη
εηδηθφηεξα (πέηξεο, ή ηζηκεληφιηζνπο ή μχια ή θιαδηά ή ζπλδπαζκφ απηψλ) θαη φρη κε ηελ
ρξήζε ιακαξίλαο, εθηφο θαη αλ απηή, ιφγσ ηνπ πιηθνχ ή ηνπ ρξψκαηφο ηεο,
απνδεδεηγκέλα ελαξκνλίδεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη δελ πξνθαιεί δπζκελείο
ζπλζήθεο ζηαβιηζκνχ ησλ δψσλ.
2) Γνωμοδόηηζη επί ηηρ παπασώπηζηρ καηά σπήζη για 25 έηη, ένανηι ηιμήμαηορ,
ημήμαηορ ηος ςπ. απ 432 ηεμασίος έκηαζηρ 4.004,12 m2 (ΔΓΑ 87) ηος Αναδαζμού
Αγποκηήμαηορ Πολςζίηος έηοςρ 2003-2006 ηος Γήμος Αβδήπων ηηρ ΠΔ Ξάνθηρ,
ζηον Ραμαδάν Ασμέηογλος Ασμέη για ηην ανέγεπζη ζηαβλικών εγκαηαζηάζεων,
ζύμθωνα με ηο άπθπο 4 παπ. 2α ηος Ν.4061/2012 και ηιρ ηποποποιήζειρ –
ζςμπληπώζειρ αςηού.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ παξαρψξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο γηα αλέγεξζε ζηαβιηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ κε ηηο εμήο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


Ζ δπλακηθφηεηα ηεο ζηαβιηθήο εγθαηάζηαζεο λα κελ είλαη ζε θακία πεξίπησζε
κεγαιχηεξε απφ 200 ηζνδχλακα δψα.



Ζ θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε λα δεκηνπξγεζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Ν.
4056/2012 θαη ζηελ ππ. αξ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ) εξκελεπηηθή
εγθχθιηφ ηνπ.



Να ηεξεί ν ελδηαθεξφκελνο ηηο Πξφηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεχζεηο (ΠΠΓ) γηα έξγα θαη
δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαηεγνξίαο Β ηεο 7εο νκάδαο «Πηελνθηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο»,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ ππ.αξ. 46296/8-8-2013 ΚΤΑ (ΦΔΚ 2002 /Β΄/ 14-8-2013).



Να πξαγκαηνπνηεζεί κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πεξηκεηξηθή θαη εζσηεξηθή (ζε
θαηάιιειεο ζέζεηο ηνπ γεπέδνπ) δελδξνθχηεπζε κε ελδεκηθά δελδξψδε είδε ηεο
πεξηνρήο.



Σφζν γηα ηελ αξκνληθή έληαμε ηεο εγθαηάζηαζεο ζην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ
δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ ζηαπιηζκνχ ησλ δψσλ ζε πεξίπησζε θαηαζθεπήο
πξφρεηξνπ θαηαιχκαηνο απηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ινηπά πιηθά πνπ νξίδνληαη ζηελ
ππ. αξ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ) εξκελεπηηθή εγθχθιην ηνπ Ν.
4056/2012 θαη εηδηθφηεξα (πέηξεο, ή ηζηκεληφιηζνπο ή μχια ή θιαδηά ή ζπλδπαζκφ απηψλ)
θαη φρη κε ηελ ρξήζε ιακαξίλαο, εθηφο θαη αλ απηή ,ιφγν ηνπ πιηθνχ ή ηνπ ρξψκαηφο ηεο,
απνδεδεηγκέλα ελαξκνλίδεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξνο θαη δελ πξνθαιεί δπζκελείο
ζπλζήθεο ζηαπιηζκνχ ησλ δψσλ.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
ο

1 Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη Ππακηικού ηηρ Δπιηποπήρ Ποιοηικήρ και Ποζοηικήρ Παπαλαβήρ ηηρ
Έκθεζηρ Δλέγσος και ηηρ Βεβαίωζηρ Οπκωηού Δλεγκηή για ηο έηορ 2012 ζηο
πλαίζιο ηος ππόσειπος διαγωνιζμού: «Ανάθεζη Παποσήρ Τπηπεζιών Οπκωηού
Δλεγκηή ζηο Φοπέα Γιασείπιζηρ», πος σπημαηοδοηείηαι από ηο ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ Φ.Γ. γηα ην
δηαγσληζκφ «Αλάζεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Οξθσηνχ Διεγθηή ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο»
πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ,
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2. ηελ παξαιαβή ηεο Έθζεζεο Διέγρνπ θαη ηεο Βεβαίσζεο Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ην έηνο
2012 ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Αλάζεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Οξθσηνχ Διεγθηή ζην
Φνξέα Γηαρείξηζεο».
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
2ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη ππακηικού αξιολόγηζηρ δικαιολογηηικών καηακύπωζηρ ζηο πλαίζιο
ηος ππόσειπος διαγωνιζμού «Έπεςνα και πποηάζειρ για ηην πποζηαζία ηων ςπό
εξαθάνιζη ενδημικών ειδών ηηρ Ησθςοπανίδαρ ηων λιμνών Βιζηωνίδαρ και
Μηηπικού (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)», πος σπημαηοδοηείηαι από ηο
ΔΠΠΔΡΑΑ, οπιζηική καηακύπωζη.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. Σελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αλάζεζεο
πκβάζεσλ ηνπ Φ.Γ. γηα ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ «Έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ππφ εμαθάληζε ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο Ηρζπνπαλίδαο ησλ ιηκλψλ
Βηζησλίδαο θαη Μεηξηθνχ (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)».
2. Σελ νξηζηηθή θαηαθχξσζε ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ «Έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ππφ εμαθάληζε ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο Ηρζπνπαλίδαο ησλ ιηκλψλ
Βηζησλίδαο θαη Μεηξηθνχ (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)» ζηνλ πξνζθέξνληα
«Α.Π.Θ. Δηδηθφο Λνγαξηαζκφο Κνλδπιίσλ Έξεπλαο» κε πξνυπνινγηζκφ 62.000€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
3. Έδσζαλ εληνιή ζηνλ Πξφεδξν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. γηα ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο
γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.
3ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ηος Φ.Γ. ζηην Γιεθνή Έκθεζη “Filoxenia 2014”.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε ζπκκεηνρήο ηνπ Φ.Γ. Γέιηα
Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο κε ηνπο Γέζπνηλα Μηραειίδνπ θαη Δπηέξπεο Παηεηζίλε ζηε
Γηεζλή Έθζεζε “Filoxenia 2014”, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ “HELEXPO” ππφ ηελ αηγίδα ηνπ
Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο Θξάθεο, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο 13-16
Ννεκβξίνπ 2014 θαη ηελ έγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο. Ζ δαπάλε
κεηαθηλήζεσλ θαη δηαηξνθήο ζα θαιπθζεί απφ ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα «Πεξηβάιινλ θαη
Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 2007-2013», θαη ηελ πξάμε «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο
Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «πκκεηνρή ζε
εθζέζεηο».
4ο Θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη οικιοθελούρ αποσώπηζηρ ηος ςπαλλήλος Θεόδωπος Μπεπμπεπίδη,
Π.Δ. Γαζολόγος.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απνδερζνχλ ηελ αίηεζε νηθεηνζεινχο
παξαίηεζεο ηνπ θ. Μπεξκπεξίδε Θεφδσξνπ θαη λα ηνπ επρεζνχλ θαιή ηχρε ζηε λέα ηνπ
εξγαζία.
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5ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη διαδικαζίαρ ανηικαηάζηαζηρ αποσωπούνηορ ςπαλλήλος μέζω ΑΔΠ ζηο
πλαίζιο ςλοποίηζηρ ηος Σεσνικού Γεληίος πος σπημαηοδοηείηαι από ηο
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη ν Φ.Γ. ζα πξέπεη λα θηλεζεί βάζεη ηεο
απάληεζεο πνπ ζα δνζεί απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ ΑΔΠ:
 ε αληηθαηάζηαζε ησλ απνρσξνχλησλ ππαιιήισλ απφ ηνπο αληίζηνηρνπο
ππάξρνληεο πίλαθεο θαηάηαμεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηφ γίλεη δεθηφ απφ ην ΑΔΠ.
 ε λέα αλαθνίλσζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηά ηηο νηθηνζειείο
απνρσξήζεηο ηνπ θ. Θ. Μπεξκπεξίδε θαη ηεο θαο Κ. Μελαζίδνπ, κε ηα ίδηα
απαηηνχκελα πξνζφληα θαη πξνυπνζέζεηο, ζε πεξίπησζε αξλεηηθήο απάληεζεο απφ
ην ΑΔΠ.
ε θάζε πεξίπησζε ε θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ζα γίλεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν Σερληθφ
Γειηίνπ ηνπ Φ.Γ. ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ.», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
6ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δξοςζιοδόηηζη για ςπογπαθή διαηαγών ποπείαρ ζηο πλαίζιο ηος Ππογπάμμαηορ
Δπόπηεςζηρ-Φύλαξηρ πος ςλοποιεί ο Φ.Γ. ζηο πλαίζιο ηηρ ενηαγμένηρ ζηο
ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξηρ με ηίηλο «Πποζηαζία και Γιασείπιζηρ ηηρ Βιοποικιλόηηηαρ ηος
ΔΠΑΜΑΘ».
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. αθνχ άθνπζαλ ηηο πξνηάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, απνθάζηζαλ
νκφθσλα φηη έσο ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Θεφδσξνπ Μπεξκπεξίδε κε ηελ θάιπςε ηεο
θελήο ζέζεο:
 Δθρσξείηαη ζηελ ππάιιειν ηνπ Φ.Γ. θα Ειαηίλε Παζραιηψλ, ε επίβιεςε θαη ζπληνληζκφο
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δπφπηεπζεο-Φχιαμεο πνπ πινπνηεί ν Φ.Γ. ζην πιαίζην ηεο
εληαγκέλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξάμεο κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζεο ηεο
Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ».
 Δθρσξείηαη ζηελ ππάιιειν ηνπ Φ.Γ. θα Ειαηίλε Παζραιηψλ, ε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο
δηαηαγψλ πνξείαο πνπ αθνξνχλ ην Πξφγξακκα Δπφπηεπζεο-Φχιαμεο.
7ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Δπικύπωζη ηηρ διαδικαζίαρ κλήπωζηρ για ηη ζςγκπόηηζη ηων ζςλλογικών
οπγάνων (ανανέωζη μελών) ηος Φ.Γ. για ηη διεξαγωγή διαγωνιζμών, ανάθεζη,
αξιολόγηζη κλπ., βάζει ηος Ν.4024/2.
ΑΠΟΦΑΖ
Σν Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο έρνληαο ππφςε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.4024/2011 επηθχξσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξαγκαηνπνηεζείζαο
δηαδηθαζίαο θιήξσζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηνπ Φ.Γ. αλαθνξηθά κε ηελ
παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ηνπ Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο
θαη ηνλ έιεγρν ελζηάζεσλ, σο εμήο:
1. Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο Έξγνπ:
Πξνεδξεχσλ: Κακπάο Γεψξγηνο
Μέιε: Παηεηζίλε Δπηέξπε, Ναπνιέσλ Πηάθεο-Υαηδεεπαγγέινπ.
2. Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ηνπ Φ.Γ.:
Πξνεδξεχσλ: Υατηίδεο Γεκήηξηνο
Μέιε: Υξήζηνο Μαθξήο, Παπνχδεο Αζαλάζηνο
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8ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Ανηικαηάζηαζη εκπποζώπος ηος Φ.Γ. ζηην Κοινή Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ
ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ με ηο Γήμο Αβδήπων ηηρ Π.Δ. Ξάνθηρ για ηην
ςλοποίηζη έπγων ενηαγμένων ζηο ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Καηφπηλ δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ, ηα κέιε ηνπ Γ..
απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Θεφδσξνπ Μπεξκπεξίδε σο αλαπιεξσηή
εθπξνζψπνπ απφ ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε
ην Γήκν Αβδήξσλ κε ηελ θα Ειαηίλε Παζραιηψ.
9ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Ανηικαηάζηαζη εκπποζώπος ηος Φ.Γ. ζηην Κοινή Δπιηποπή Παπακολούθηζηρ
ηηρ Ππογπαμμαηικήρ ύμβαζηρ με ηην Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ Θπάκηρ
για ηην ςλοποίηζη έπγων ενηαγμένων ζηο ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε ζπκθψλεζαλ νκφθσλα ηελ
εθπξνζψπεζε ηνπ Φ.Γ. ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή ηεο Πξνγξακκαηηθήο χκβαζεο κε ηελ
Πεξηθέξεηα ΑΜΘ θαη ηνλ νξηζκφ εθπξνζψπνπ ηνπ ΦΓ ηελ θα Γέζπνηλα Μηραειίδνπ θαη
αλαπιεξψηξηα απηήο ηελ θα Δπηέξπε Παηεηζίλε.
10ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη Ζλεκηπονικού Γιεθνή Γιαγωνιζμού για ηην επιλογή αναδόσων ηος
ςποέπγος Νο5 «Βεληίωζη Δκθέζεων ηων δύο Κένηπων Πληποθόπηζηρ Λιμνών
Βιζηωνίδαρ-Ηζμαπίδαρ και Γέληα Νέζηος», ζηο πλαίζιο ηηρ ενηαγμένηρ ζηο
ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξηρ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξνθήξπμεο αλνηθηνχ
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ κε αληηθείκελν «Βειηίσζε Δθζέζεσλ ησλ δχν Κέληξσλ
Πιεξνθφξεζεο Ληκλψλ Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο θαη Γέιηα Νέζηνπ» κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο
αμηνιφγεζεο 90% ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη 10% νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.
Δπίζεο, ζπκθσλνχλ κε ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη έδσζαλ εληνιή γηα ηελ ειεθηξνληθή
δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο θαη ηηο ππφινηπεο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο.
11ο Θέμα εκηόρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ
Έγκπιζη Ζλεκηπονικού Δθνικού Γιαγωνιζμού για ηην επιλογή αναδόσων ηος
ςποέπγος Νο11 «Αποηύπωζη Υαπακηηπιζηικών Πςθμένα, Ποιόηηηαρ Νεπού και
Βενθικών Μακποθςηικών Κοινωνιών και Γημιοςπγία Τδπολογικών Μονηέλων
για ηιρ Κςπιόηεπερ Λ/Θ», ζηο πλαίζιο ηηρ ενηαγμένηρ ζηο ΔΠΠΔΡΑΑ ππάξηρ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξνθήξπμεο ειεθηξνληθνχ
εζληθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ Τπνέξγνπ 11 κε αληηθείκελν «Απνηχπσζε Υαξαθηεξηζηηθψλ
Ππζκέλα, Πνηφηεηαο Νεξνχ θαη Βελζηθψλ Μαθξνθπηηθψλ Κνηλσληψλ θαη Γεκηνπξγία
Τδξνινγηθψλ Μνληέισλ γηα ηηο Κπξηφηεξεο Λ/Θ», ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 188.286,86€
κε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο αμηνιφγεζεο 90% ηερληθήο αμηνιφγεζεο θαη 10% νηθνλνκηθήο
πξνζθνξάο.
Δπίζεο, ζπκθσλνχλ κε ην θείκελν ηεο πξνθήξπμεο θαη έδσζαλ εληνιή γηα ηελ ειεθηξνληθή
δεκνζίεπζε ηεο πξνθήξπμεο θαη ηηο ππφινηπεο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο.
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