ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 5εο / 24-6-2010 ΤΝΔΓΡΙΑΗ.
ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 24 Ηνπλίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 12:00
π.κ.,

ζε

αίζνπζα

ηνπ

Κέληξνπ

Πιεξνθφξεζεο

Λίκλεο

Βηζησλίδαο,

πξαγκαηνπνηήζεθε ε 5ε/2010 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ (Δζληθφ
Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο & Θξάθεο), θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 2945 / 18-062010 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε.

Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔΗΝΑΛΔ, Πξφεδξνο Γ..
 θ. Γηακαληήο Βαζίιεηνο Πεξηβαιινληνιφγνο Μεραληθφο, εθπξφζσπνο ηνπ
Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ
 θα. πκπηιίδνπ
Θενδψξα Δθπαηδεπηηθφο, εθπξφζσπνο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Ξάλζεο.
 θ. Κξφθνο Κπξηάθνο Ννκαξρηαθφο χκβνπινο, εθπξφζσπνο ηεο Ννκαξρηαθήο
Απηνδηνίθεζεο Ρνδφπεο
 θ. Γεξεληξνππ Υαλο Βηνιφγνο, εθπξφζσπνο Οηθνινγηθψλ Με Κπβεξλεηηθψλ
Οξγαλψζεσλ.
 θα. Γεσξγνχζε – αββίδε Εσή, Γαζάξρεο Καβάιαο, εθπξφζσπνο ηεο
Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
 θ. Μπαιάζεο ηέιιηνο Πξφεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνχ θαη Ηρζπνηξνθηθνχ
πλεηαηξηζκνχ Βηζησλίδαο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ
θνξέσλ ηεο
πεξηνρήο.


ηα κέιε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο :


Δπηθ. Καζ. πιαίνο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.



Δπηθ. Καζ. Γθατληαηδήο Γεψξγηνο, Πνιπηερληθή ρνιή Γ.Π.Θ.



θα

Παλαγησηνπνχινπ

Μαξία,

Γαζνιφγνο-Οξληζνιφγνο,

επηζηήκνλαο Γ..

1ν Θέκα: Δλεκέξσζε Γ.. – πλάληεζε Δπηηξνπή Φύζε 2000
2ν Θέκα: Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:

αλαπι.

εηδηθφο

1. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεώηξεζεο αξδεπηηθήο
ρξήζεο” από ηνλ θ. Κνκκίηε Ηιία ζην αγξόθηεκα Ακαμάδσλ ηεο Κ.
Ακαμάδσλ ζην Ν. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 Σε κε άξδεπζε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ12:00 θαη 16:00) γηα λα
απνθεχγνληαη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.
 Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο –
ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ
βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο
ζηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο:
ηελ 1ε Απξηιίνπ,
ηελ 1ε Μαΐνπ,
ηελ 1ε Ηνπλίνπ,
ηελ 1ε Ηνπιίνπ,
ηελ 1ε Απγνχζηνπ,
ηελ 1ε επηεκβξίνπ,
ηελ 1ε Οθησβξίνπ έθαζηνπ έηνπο.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ. , ζε εηήζηα βάζε (θάζε 1ε Ννεκβξίνπ ) – θαηά ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν-κεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα
αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο:
 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
 pH
 Μέηξεζε ζηάζκεο
2. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεώηξεζεο αξδεπηηθήο
ρξήζεο” από ηνλ θ. Κύξκπεε Ινξδάλε ζην αγξόθηεκα Αβάηνπ ηνπ Γ.
Σνπείξνπ ζην Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 Σε κε άξδεπζε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ12:00 θαη 16:00) γηα λα
απνθεχγνληαη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.
 Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο –
ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ
βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο
ζηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ηελ 1ε Απξηιίνπ,
ηελ 1ε Μαΐνπ,
ηελ 1ε Ηνπλίνπ,
ηελ 1ε Ηνπιίνπ,
ηελ 1ε Απγνχζηνπ,
ηελ 1ε επηεκβξίνπ,

7. ηελ 1ε Οθησβξίνπ έθαζηνπ έηνπο.
 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ. , ζε εηήζηα βάζε (θάζε 1ε Ννεκβξίνπ ) – θαηά ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν-κεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα
αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο:
 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
 pH
 Μέηξεζε ζηάζκεο
 Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο
άξδεπζεο ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
3. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεώηξεζεο αξδεπηηθήο
ρξήζεο” από ηελ θα. Σζαηιάθε Υξπζνύια ζην αγξόθηεκα Μεηξηθνύ ηνπ Γ.
Αηγείξνπ ζην Ν. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:
 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 Σε κε άξδεπζε θαηά ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ12:00 θαη 16:00) γηα λα
απνθεχγνληαη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.
 Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ννεκβξίνπ έθαζηνπ έηνπο –
ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ
βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο ζηάζκεο
ζηηο παξαθάησ εκεξνκελίεο:
1. ηελ 1ε Απξηιίνπ,
2. ηελ 1ε Μαΐνπ,
3. ηελ 1ε Ηνπλίνπ,
4. ηελ 1ε Ηνπιίνπ,
5. ηελ 1ε Απγνχζηνπ,
6. ηελ 1ε επηεκβξίνπ,
7. ηελ 1ε Οθησβξίνπ έθαζηνπ έηνπο. .
 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ. , ζε εηήζηα βάζε (θάζε 1ε Ννεκβξίνπ ) – θαηά ηελ
αξδεπηηθή πεξίνδν-κεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα
αθνξά ηηο εμήο παξακέηξνπο:
 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
 pH
 Μέηξεζε ζηάζκεο
 Δπίζεο ν Φ.Γ. ζεκεηψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα δηεξεχλεζεο δπλαηφηεηαο
άξδεπζεο ηεο θαιιηεξγνχκελεο έθηαζεο, κε ζχζηεκα ζηάγδελ άξδεπζεο.
4. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεώηξεζεο θηελνηξνθηθήο
ρξήζεο ” από ηνπο θ. Μπνπδέιν Υξήζην & Μπνπδέινπ ηαπξνύια ζην
αγξόθηεκα Πέξλεο ηνπ Γ. Υξπζνύπνιεο ζην Ν. Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:

 Σε ζεηηθή γλψκε ηεο Γ/λζεο Τδάησλ ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.,
 Σελ θαηαγξαθή – θαη απνζηνιή ζην Φ.Γ. ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ έθαζηνπ έηνπο –
ησλ αληινχκελσλ πνζνηήησλ λεξνχ κε θαηάιιειν πδξνκεηξεηή, ζε εηδηθφ
βηβιίν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ/λζε Τδάησλ Πεξηθέξεηαο Α.Μ.Θ. θαη ηεο
ζηάζκεο ηελ 1ε θάζε κήλα ηνπ έηνπο.
 Σελ απνζηνιή ζην Φ.Γ. , ζε εηήζηα βάζε (θάζε 1ε Ηαλνπαξίνπ ) – θαηά ηελ
πεξίνδν-κεηξήζεσλ απφ ηε ρξεζηκνπνηνχκελε γεψηξεζε πνπ ζα αθνξά ηηο
εμήο παξακέηξνπο:
 Ζιεθηξηθή Αγσγηκφηεηα
 pH
 Μέηξεζε ζηάζκεο
5. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Παξαρώξεζε δεκόζηαο εθηάζεσο γηα θνηλσθειείο
ζθνπνύο από ΣΟΔΒ Υξπζνύπνιεο ζην αγξόθηεκα Υξπζνύπνιεο ηνπ Γ.
Υξπζνύπνιεο ζην Ν. Καβάιαο”.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην ζρεηηθφ αίηεκα πιεξνί ηηο
πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, ηελ έγθξηζε ηνπ.
6. ΠΠΔ γηα ην έξγν “Οξγαλσκέλε Σνπξηζηηθή Καηαζθήλσζε Αβδήξσλ” από
ηνλ Γ. Αβδήξσλ ζην αγξόθηεκα Μπξσδάηνπ ηνπ Γ. Αβδήξσλ ζην Ν.
Ξάλζεο.
Αλαβιήζεθε ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ πνπ έπξεπε λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ
επηζηεκνληθή επηηξνπή.

7. ΜΠΔ γηα ην έξγν “Αμηνπνίεζε πθηζηάκελεο γεώηξεζεο θηελνηξνθηθήο
ρξήζεο ” από ηνπο θ. Μπνπδέιν Υξήζην & Μπνπδέινπ ηαπξνύια ζην
αγξόθηεκα Πέξλεο ηνπ Γ. Υξπζνύπνιεο ζην Ν. Καβάιαο.
Αλαβιήζεθε ιφγσ έιιεηςεο δεδνκέλσλ πνπ έπξεπε λα εμεηαζηνχλ απφ ηελ
επηζηεκνληθή επηηξνπή.

8. ΠΠΔ γηα ην έξγν “ Φσηνβνιηατθή Δγθαηάζηαζε 950 kw ” από ηελ εηαηξεία
ΡΔΘΤΜΝΙΩΣΙΚΗ ΣΟΤΒΛΟΠΟΙΙΑ Α.Δ. ζην αγξόθηεκα Αβδήξσλ ηνπ Γ.
Αβδήξσλ ζην Ν. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ

Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη: εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ
άιιεο απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο

ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, απνθαζίδεη ηελ έγθξηζε
πξνυπνζέζεηο:






ηεο πξφηαζεο, κε ηηο εμήο

Γηα ιφγνπο αζθαιείαο ε πεξηκεηξηθή δψλε ππξνπξνζηαζίαο λα είλαη πιάηνπο 10
κέηξσλ.
Θα ήηαλ ζθφπηκν νη κεηξήζεηο (ζεξκνθξαζία, ηαρχηεηα αλέκνπ, αθηηλνβνιία,
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θιπ) απφ ην κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ πνπ ζα
εγθαηαζηαζεί, λα απνζηέιινληαη ζην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ.
Μεηά ην πέξαο ηεο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα απνκαθξπλζνχλ ηα κεηαιιηθά
ζηεξίγκαηα θαη νη βάζεηο ηνπο (απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα).
ηε θάζε ηεο ΜΠΔ λα θαζνξηζηεί πην ζπγθεθξηκέλα ν ρψξνο απφζεζεο ησλ
απνξξηκκάησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηε θάζε θαηαζθεπήο.
πζηήλεηαη, ε θαηαζθεπή κηθξήο επίγεηαο δεμακελήο ελφο θπβηθνχ κέηξνπ ζε
πξνζβάζηκν ζεκείν ηνπ γεπέδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δηάδνζεο ππξθαγηάο πνπ
ηπρφλ πξνθχςεη απφ ηα ζηνηρεία ηεο θσηνβνιηατθήο κνλάδαο.

3ν Θέκα: Λνηπά ζέκαηα
1. Σξνπνπνίεζε ηεο 57/9-9-2009 απόθαζεο ηνπ Γ.. πεξί Έγθξηζεο
νξγαλνγξάκκαηνο, αξκνδηνηήησλ ηκεκάησλ θαη θαηαγξαθήο πξνζσπηθνύ
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ - Βηζησλίδαο -Ιζκαξίδαο.
Σν Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο έρνληαο ππφςε:
1. Σν ΦΔΚ 197/27.08.02 (Ν.3044) Άξζξν 13 ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-ΒΗΣΩΝΗΓΑ-ΗΜΑΡΗΓΑ
2. Σν ΦΔΚ 140/Β/11-2-03 (ΚΤΑ 125208/394) ζρεηηθά κε ηε ζπγθξφηεζε ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-ΒΗΣΩΝΗΓΑ-ΗΜΑΡΗΓΑ
3. Σν ΦΔΚ 207/7.10.99 (Ν. 2742) ζρεηηθά κε ην Ννκηθφ πιαίζην γηα ηε Γηνίθεζε
& Γηαρείξηζε Πξνζηαηεπνκέλσλ πεξηνρψλ
4. Σν ΦΔΚ 686/ Β/23-5-05 Τ.Α. 18185 ζρεηηθά κε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ & Πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ΓΔΛΣΑ
ΝΔΣΟΤ-ΒΗΣΩΝΗΓΑ-ΗΜΑΡΗΓΑ
5. Σν ΦΔΚ1528/ Β/13-10-04 Τπ. Απφθαζε 40556 ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ
Λεηηνπξγίαο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ
6. Σν ΦΔΚ1528 Β/13-10-04 (ΤΑ 13702) πεξί νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
αλαιεθζέλησλ έξγσλ
7. Σν Ν-3316/05 (ΦΔΚ-42/Α/22-2-05) πεξί αλάζεζεο θαη εθηέιεζεο δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ εθπφλεζεο κειεηψλ θαη παξνρήο ζπλαθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο
8. Σν ΦΔΚ 694/ Β/24-5-05 (Απνθ. 18184) ζρεηηθά κε ην Ννκηθφ πιαίζην
ρεηξηζκνχ ζπκβάζεσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤΒΗΣΩΝΗΓΑ-ΗΜΑΡΗΓΑ
9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3614/07 (ΦΔΚ 267/Α/03-12-2007) γηα ηε Γηαρείξηζε,
έιεγρν θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή
πεξίνδν 2007-2013.
10. Σελ ππ’ αξηζκφλ 1258/ΔΤ 281/11-01-2008 Απφθαζε Τθππνπξγνχ
Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ, (ΦΔΚ 55/β/18-01-2008) πεξί Ρπζκίζεσλ γηα ηε
δηαδηθαζία επηβεβαίσζεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ησλ δηθαηνχρσλ ηεο
πεξηφδνπ 2007-2013, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ ειιεληθνχ πξνηχπνπ δηνίθεζεο
θαη δηαρείξηζεο έξγσλ ( κεηαβαηηθή πεξίνδνο).
11. Σν ζρέδην ηνπ Διιεληθνχ Πξνηχπνπ-ΔΠ ΔΛΟΣ1429 γηα ηε δηαρεηξηζηηθή
επάξθεηα ησλ Οξγαληζκψλ.

12. Σν ππ’ αξηζκφλ ΔΤΑΑΠ 1469/04-05-2007 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
πληνληζκνχ Δθαξκνγήο ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ .πξνγξακκάησλ, ηεο Γεληθήο
Γξακκαηείαο Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη
Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ Γηαρεηξηζηηθήο Δπάξθεηαο
Γηθαηνχρσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο πεξηφδνπ 2007-2013
φπσο θαζνξίδνληαη απφ ΤΠΟΗΟ.
13. Σν ππ’ αξηζκφλ 4670/ΔΤ 551/01-02-2008 έγγξαθν ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο
ηξαηεγηθήο, ρεδηαζκνχ & Αμηνιφγεζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο
Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπελδχζεσλ & Αλάπηπμεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο
θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Οδεγίεο πξνο ηηο ΔΤΓ γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο
δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο δηθαηνχρσλ πεξηφδνπ 2007 – 2013 γηα ην δηάζηεκα
κέρξη ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Διιεληθνχ πξνηχπνπ δηνίθεζεο θαη
δηαρείξηζεο έξγσλ (κεηαβαηηθή πεξίνδνο)»
14. Σελ ππ’ αξηζκφλ 34590/ΔΤΑΠ 2812/01-09-2006 Δγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ
Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα θξηηήξηα δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο
δηθαηνχρσλ ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο Πεξηφδνπ 2007-2013.
15. Σν κε α.π. 18073/ΔΤΘΤ/786/08-04-2009 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.ΟΗ.Ο. κε ζέκα
«Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηε δηαρεηξηζηηθή επάξθεηα ησλ δηθαηνχρσλ
θαηά ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν»
16. Σηο αλάγθεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επάξθεηαο ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο.
Απνθαζίδεη ζρεηηθά κε:

Σν Γ.. ηνπ Φ.Γ. εγθξίλεη εθ λένπ ην ζπλεκκέλν νξγαλόγξακκα, ζχκθσλα θαη
κε ηνλ εγθεθξηκέλν Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο Τπεξεζηψλ θαη Πξνζσπηθνχ ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο (ζρεη. ΦΔΚ 686/ Β/23-5-05 Τ.Α.
18185), θαη νξίδεη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Φ.Γ. σο ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο
Οινθιεξσκέλεο Πξνζηαζίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, ηελ
Μηραειίδνπ
Γέζπνηλα, Μεραληθφ Υσξνηαμίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο σο ππεχζπλν ηνπ
Σκήκαηνο Δπφπηεπζεο, Φχιαμεο & Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο, ην
Γηνηθεηηθφ
πκβνχιην ηνπ Φ.Γ. θαη ηδηαίηεξα ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θν Μάλν Κνπηξάθε σο
ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ, πξνζσξηλά θαη
κέρξη ηελ πξφζιεςε Οηθνλνκνιφγνπ ΠΔ θαη ηνλ Σεξδή Βαζίιεην Δπηκειεηή Ξελαγφ
Δζληθψλ Γξπκψλ, σο ππεχζπλν ηνπ Σκήκαηνο Πιεξνθφξεζεο, Γεκνζηφηεηαο &
Δθπαίδεπζεο.
Ζ αλαιπηηθή ζηειέρσζε ησλ σο άλσ ηκεκάησλ είλαη ε αθφινπζε:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ

Μηραειίδνπ Γέζπνηλα

Μεραληθφο
ΠΔ
Υσξνηαμίαο
&
Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο
Βηνιφγνο–Ηρζπνινγφο ΠΔ

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην
Πξφεδξνο Γξ. Μάλνο
Κνπηξάθεο
Παπνχδεο Αζαλάζηνο
Γηνηθεηηθφο

ΠΔ / ΣΔ

ΓΔ

ΣΜΗΜΑ
Οινθιεξσκέλεο
Πξνζηαζίαο & Γηαρείξηζεο
Πεξηβάιινληνο
Δπφπηεπζεο, Φχιαμεο &
Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο
Γξαθείν
Τπεξεζηψλ
Γξαθείν

Οηθνλνκηθψλ
Γηνηθεηηθψλ

Σεξδήο Βαζίιεηνο

Δπηκειεηήο Ξελαγφο ΓΔ
Δζληθψλ Γξπκψλ

Τπεξεζηψλ
Πιεξνθφξεζεο,
Γεκνζηφηεηαο
Δθπαίδεπζεο.

Οη δε αξκνδηφηεηεο ησλ σο άλσ ηκεκάησλ νξίδνληαη σο αθνινχζσο:
(α) Σν Σκήκα Οινθιεξσκέλεο Πξνζηαζίαο & Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θέξεη
ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο γηα: ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ
θαη ηελ αλάζεζε ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ & ππεξεζηψλ, ην πξνγξακκαηηζκφ,
ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ σξίκαλζε θαη ηε ζσζηή
πξνεηνηκαζία πινπνίεζεο ησλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ Έξγσλ ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο.
(β) Σν Σκήκα Δπόπηεπζεο, Φύιαμεο & Δθαξκνγώλ Γηαρείξηζεο θέξεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο δηαρείξηζεο, θαζψο
θαη ηεο πηζηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ θαη
πξνκεζεηψλ πνπ αλαιακβάλεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-ΒηζησλίδαοΗζκαξίδαο.
(γ) Σν Σκήκα Οηθνλνκηθώλ & Γηνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ θέξεη ηηο νηθνλνκηθήο
θχζεσο αξκνδηφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη ηεο ηήξεζεο ηνπ
ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ζρεηηθά κε ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ πνπ
αλαιακβάλεη ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο, θαζψο
θαη ηηο δηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο δηαρείξηζεο εγγξάθσλ, αξρείσλ θαη ηεο
αιιεινγξαθίαο ηνπ Φνξέα.
δ) Σν Σκήκα Πιεξνθόξεζεο, Γεκνζηόηεηαο & Δθπαίδεπζεο θέξεη ηηο
αξκνδηφηεηεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ηεο πξνζέιθπζεο
επηζθεπηψλ, πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε, ζρεδηαζκφο θαη
νξγάλσζε πξνγξακκάησλ εζεινληψλ, έθδνζε αδεηψλ μελάγεζεο, ρνξήγεζε
ζήκαηνο πνηφηεηαο.
Παξάιιεια, ην Γ.. ηνπ Φ.Γ. δεζκεύηεθε γηα κηα αθόκε θνξά πσο ζα κεξηκλήζεη
ηφζν γηα ηελ αξηζκεηηθή επάξθεηα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε
ησλ ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ θαη πξνκεζεηψλ πνπ αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ζην
πιαίζην ηνπ Δ.Π.ΠΔΡ.Α.Α. 2007 – 2013, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε δέζκεπζή γηα ηελ
επαξθή θαη θαηάιιειε ζηειέρσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ θνξέα κε
ζηέιερνο νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ΠΔ Οηθνλνκνιόγν.
2. Πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Πξνζηαζία θαη αλόξζσζε πδαηηθώλ θαη δαζηθώλ πόξσλ Ννκνύ Ρνδόπεο»
εηδηθόηεηαο Πεξηβαιινληνιόγνπ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Πεξηβαιινληνιφγνπ κε γλψζεηο Οξληζνπαλίδαο πνπ ζα
εξγαζηεί απνθιεηζηηθά ζην πξφγξακκα «Πξνζηαζία θαη αλφξζσζε πδαηηθψλ θαη
δαζηθψλ πφξσλ Ννκνχ Ρνδφπεο» ην νπνίν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δληαίν
Οηθνλνκηθφ Υψξν Δ.Ο.Υ. ν νπνίνο φκσο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο
(επίπεδν LOWER). ε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ηεο ελ ιφγσ ζέζεο απφ ηελ
εηδηθφηεηα ηνπ Πεξηβαιινληνιφγνπ ζα γίλεηαη δεθηή θαη ε θάιπςε ηεο ζέζεο απφ

&

Βηνιφγν θαη ζε πεξίπησζε έιιεηςεο Βηνιφγνπ λα γίλεη πξφζιεςε Γαζνιφγνπ, κε ηα
αλάινγα πξνζφληα γλψζεο μέλεο γιψζζαο.
3. Πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΠΔΡΑΑ εηδηθόηεηαο Πεξηβαιινληνιόγνπ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Πεξηβαιινληνιφγνπ κε γλψζεηο Γηαρείξηζεο Φπζηθνχ
Πεξηβάιινληνο & Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ, θαηφρνπ κεηαπηπρηαθνχ
ηίηινπ, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επίπεδν LOWER). ε
πεξίπησζε έιιεηςεο Πεξηβαιινληνιφγνπ λα γίλεη πξφζιεςε Βηνιφγνπ θαη ζε
πεξίπησζε έιιεηςεο Βηνιφγνπ λα γίλεη πξφζιεςε Γαζνιφγνπ κε ηα αλάινγα
πξνζφληα γλψζεο μέλεο γιψζζαο. Αληηθείκελφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ ζα
είλαη ε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο
θαηάζηαζεο εηδψλ θαη βηνηφπσλ, πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φ.Γ. ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, κε ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο ηελ 31/12/2013 θαη δπλαηφηεηα
παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ.
4. Πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΠΔΡΑΑ εηδηθόηεηαο Βηνιόγνπ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Βηνιφγνπ κε γλψζεηο ηρζπνινγίαο & δηαρείξηζεο
ηρζπνπαλίδαο, θαηφρνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ, ν νπνίνο φκσο ζα πξέπεη λα έρεη θαιή
γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επίπεδν LOWER). Αληηθείκελφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππαιιήινπ
ζα είλαη ε πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο
θαηάζηαζεο εηδψλ θαη βηνηφπσλ, πνπ ζα πινπνηήζεη ν Φ.Γ. ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, κε ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο ηελ 31/12/2013 θαη δπλαηφηεηα
παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ.

5. Πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΠΔΡΑΑ εηδηθόηεηαο Οηθνλνκνιόγνπ.
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Οηθνλνκνιφγνπ ΠΔ ν νπνίνο ζα είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ
νηθνλνκηθή δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, Απαξαίηεην πξνζφλ ε θαιή
γλψζε ηεο Αγγιηθήο (επίπεδν LOWER), κε ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπ ηελ
31/12/2013 θαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ,.

6. Πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΠΔΡΑΑ εηδηθόηεηαο Δπόπηεο-Φύιαθαο.

Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε πξφζιεςεο επνρηθνχ
πξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Δπφπηεο - Φχιαθαο ΓΔ δχν αηφκσλ νη νπνίνη ζα είλαη
ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε – επνπηεία & θχιαμε ηεο πεξηνρήο (Κέληξν
Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ) κε ρξφλν ιήμεο ηεο ζχκβαζήο ηνπο ηελ 31/12/2013
θαη δπλαηφηεηα παξάηαζεο ησλ ζπκβάζεσλ έσο ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο
ΔΠΠΔΡΑΑ, θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε επνρηθνχ πξνζσπηθνχ εηδηθφηεηαο Δπφπηεο Φχιαθαο ΓΔ δχν αηφκσλ, νη νπνίνη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ παξαθνινχζεζε –
επνπηεία & θχιαμε ηεο πεξηνρήο (έλα άηνκν γηα ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο
Βηζησλίδαο θαη έλα άηνκν γηα ην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ) κε ρξνληθή
δηάξθεηα ζχκβαζεο 6 κήλεο γηα θάζε έηνο έσο ηελ 31/12/2013 κε δπλαηφηεηα
παξάηαζεο κέρξη ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΠΔΡΑΑ.

7. Παξαιαβή επηηαγήο από Τπόινγν ΤΠΔΚΑ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα ΝέζηνπΒηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο, αθνχ έιαβαλ γλψζε ησλ αλσηέξσ, φξηζαλ ππεχζπλν γηα ηελ
είζπξαμε ηεο επηηαγήο απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ χςνπο €117.677,91 επξψ, ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Γ.. θ. Μάλν Κνπηξάθε θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ηνπ σο αλαπιεξσηή ηνλ
θχξην Σεξδή Βαζίιεην, ππάιιειν ηνπ Φ.Γ.

8. Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθόηεηαο & Ναπηηιίαο κε
ζέκα: «Γλσζηνπνίεζε ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ ησλ εηαίξσλ ησλ έξγσλ
πξνο πινπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ ΥΜ ΔΟΥ πεξηόδνπ 2004-2009»
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζαλ νκφθσλα λα
αλαζέζνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην
άλνηγκα λένπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ
«Πξνζηαζία θαη αλφξζσζε πδαηηθψλ θαη δαζηθψλ πφξσλ Ννκνχ Ρνδφπεο» θαη λα
ελεκεξψζεη ηελ Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο γηα ηα ζηνηρεία ηνπ
ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ Φ.Γ.

9. Οξηζκόο κειώλ ζηηο επηηξνπέο ηνπ Πξνγξάκκαηνο: «Πξνζηαζία θαη
αλόξζσζε πδαηηθώλ θαη δαζηθώλ πόξσλ Ν. Ρνδόπεο».

Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε, απνθάζηζαλ
νκφθσλα φηη, ζηελ Σερληθή Δπηηξνπή νξίδεηαη σο βαζηθφ κέινο ε θα Ειαηίλε
Παζραιηψ θαη σο αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ν θνο Σεξδήο Βαζίιεηνο ππάιιεινη ηνπ
Φ.Γ.

10. Απόθαζε Γ.. Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα ηε κεηαθίλεζε ηνπ ππαιιήινπ ηνπ
Φ.Γ. θ. Σεξδή Βαζίιεηνπ.
Καηφπηλ ηεο ελεκέξσζήο ηνπο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ ηελ έγθξηζε
κεηαθίλεζεο ηνπ Πξνέδξνπ Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο,
έγθξηζε κεηαθίλεζεο ηνπ Σεξδή Βαζίιεηνπ – ππαιιήινπ ηνπ Φ.Γ. – , γηα ηε κεηάβαζή
ηνπ ζηελ Αζήλα, πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβεη επηηαγή απφ ην ΤΠΔΚΑ χςνπο
€117.677,91, ζρεηηθά κε ηελ πξψηε πξνθαηαβνιή απφ ην Σερληθφ Γειηίν ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ.
Σα έμνδα κεηαθίλεζεο λα θαιπθζνχλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο κέζσ ηνπ
ΔΠΠΔΡΑΑ.
11.
Καζνξηζκόο δσξεάο επηζθεπηώλ ησλ Κέληξσλ Πιεξνθόξεζεο Γέιηα
Νέζηνπ & Λίκλεο Βηζησλίδαο.

Καηφπηλ ηεο ελεκέξσζήο ηνπο ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ ηελ έγθξηζε
ησλ λέσλ πνζψλ πνπ ζα δεηνχληαη σο δσξεά απφ ηνπο επηζθέπηεο ζηα Κέληξα
Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ & Λίκλεο Βηζησλίδαο σο εμήο:
Γηα φινπο ηνπο επηζθέπηεο ε είζνδνο ζηα Κέληξα Πιεξνθφξεζεο λα είλαη ειεχζεξε
εθηφο αλ γίλεη μελάγεζε ζηελ Θεκαηηθή Αίζνπζα θαη παξαθνινπζήζνπλ ζρεηηθέο
ηαηλίεο (πεξηπηψζεηο 1 & 2) ή γίλεη επηπιένλ μελάγεζε ζηνλ πγξφηνπν (πεξηπηψζεηο
3, 4 & 5) φπνπ ην θφζηνο πξνηείλεηαη λα είλαη:

Α/Α
1.

2.

ΔΠΙΚΔΠΣΔ

ΣΙΜΗ ΔΙΟΓΟΤ

Μεκνλσκέλνη επηζθέπηεο
ελήιηθεο

2,00 €

παηδηά άλσ ησλ 6 εηψλ

1,50 €

παηδηά έσο 6 εηψλ

0,00 €

Οκάδεο Μαζεηώλ
Ζ ελεκέξσζε ζηα Κ.Πι. κε μελάγεζε ζηε Θεακαηηθή
Αίζνπζα κε πξνβνιή βίληεν θαη μελάγεζε ζηνλ πγξφηνπν
γηα Γεκνηηθά, Γπκλάζηα, Λχθεηα
Μαζεηήο

1,50 €

3.

Δθπαηδεπηηθνί

0,00 €

πλνδνί

2,00 €

Μηθξέο νκάδεο επηζθεπηώλ κε όρεκα 4Υ4
Γηα μελάγεζε ζηνλ πγξφηνπν κε δηάξθεηα:

4.

1 ψξα

10,00 € / άηνκν

2 ψξεο

15,00 € / άηνκν

3 ψξεο

20,00 € / άηνκν

Οκάδεο Δπηζθεπηώλ
Ζ ελεκέξσζε ζηα Κ.Πι. κε μελάγεζε ζηε Θεακαηηθή
Αίζνπζα κε πξνβνιή βίληεν θαη μελάγεζε ζηνλ πγξφηνπν
Λεσθνξείν

5.

80,00 €

αββαηνθύξηαθα
Ηζρχνπλ ηα παξαπάλσ κε ειάρηζην θφζηνο:
Δλήιηθεο

80,00 €

Υξήζε νρήκαηνο 4Υ4

60,00 €

έσο 40 καζεηέο

60,00 €

Δπίζεο απνθαζίζηεθε λα αλαγξάθεηαη ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ θάζε ΚΠ ε θξάζε «Σν
αληίηηκν δίλεηαη σο δσξεά γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο.»

