ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 9ηρ / 2-12-2010 ΤΝΔΓΡΙΑΗ.
ην Πόξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 2 Γεθεκβξίνπ 2010, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα
10:00π.κ.,

ζε

αίζνπζα

ηνπ

Κέληξνπ

Πιεξνθόξεζεο

Λίκλεο

Βηζησλίδαο,

πξαγκαηνπνηήζεθε ε 9ε/2010 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΩΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ, θαηόπηλ ηεο
κε αξ. πξση. 3354 / 25-11-2010 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ.
Μάλνπ Κνπηξάθε.
Παπόνηερ
ηα μέλη ηος Γ..:


Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο Βηνιόγνο-Ηρζπνιόγνο Σαθηηθόο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔΗΝΑΛΔ, Πξόεδξνο Γ..



θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, πνιηηηθόο κεραληθόο, εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ
Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ.



θ. Οηθνλόκνπ Αζαλάζηνο, εθπξόζσπνο ΤΠΔΚΑ.



θα Γεσξγνύζε–αββίδε
Πεξηθέξεηαο ΑΜΑΘ.



Κα πκπηιίδνπ Θενδώξα,
Απηνδηνίθεζεο Ξάλζεο.



θ. Μηραειίδεο άββαο, Γήκαξρνο Υξπζνύπνιεο, εθπξόζσπνο ησλ ΟΣΑ Ν.
Καβάιαο



θ. Λίηζνο Δπάγγεινο Γήκαξρνο Αηγείξνπ, εθπξόζσπνο ησλ ΟΣΑ Ν. Ρνδόπεο



θ. Μπαιάζεο ηέιηνο, Πξόεδξνο ηνπ Αιηεπηηθνύ θαη Ηρζπνηξνθηθνύ πλεηαηξηζκνύ
Βηζησλίδαο, εθπξόζσπνο ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο.



θ. Γεξκαληδίδεο Νηθόιανο, εθπαηδεπηηθόο, εθπξόζσπνο Οηθνινγηθώλ Με
Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ.

Εσή,

Γαζάξρεο
εθπαηδεπηηθόο,

Καβάιαο,

εθπξόζσπνο

εθπξόζσπνο

ηεο

Ννκαξρηαθήο

ηα μέλη ηηρ Δπιζηημονικήρ Δπιηποπήρ :


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



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



θα

Παλαγησηνπνύινπ

επηζηήκνλαο Γ..

Μαξία,

Γαζνιόγνο-Οξληζνιόγνο,

αλαπι.

εηδηθόο

1ο Θέμα: Έγκπιζη Γενικού Γιασειπιζηικού σεδίος (Α, Β, Γ θάζη)
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκόθσλα ηελ απνδνρή ησλ απόςεσλ ηεο
Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο Έξγνπ επί ηνπ ζρεδίνπ θαλνληζκνύ
δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ ΑΜ-Θ. πγθεθξηκέλα, ηα κέιε ηνπ Γ..
ηνπ Φ.Γ. έδσζαλ εληνιή ζην πξνζσπηθό ηνπ Φ.Γ. λα απνζηείιεη ζρεηηθό έγγξαθν
πξνο ηε ζύκπξαμε – αλάδνρν εηαηξεία αλαθέξνληαο ηελ αλάγθε επίιπζεο ησλ
θάησζη παξαηεξήζεσλ:
Ειδικότερα:
Ζ εθπόλεζε Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ γηα ην Δζληθό Πάξθν ΑΜΘ απνηειεί
αλαπόζπαζηε απαίηεζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. ην Γηαρεηξηζηηθό ρέδην
εμεηδηθεύνληαη επηκέξνπο δεηήκαηα ηα νπνία αθνξνύλ ηε δηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ,
ηε ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ, ηηο ακκνιεςίεο, θιπ. Γηα ηελ ηεθκεξίσζε
βέβαηα ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ θαη ησλ όξσλ άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ
απαηηείηαη πιεζώξα πξσηνγελώλ δεδνκέλσλ.
ε θάζε πεξίπησζε όκσο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ σο κία πξώηε πξνζέγγηζε,
εμεηδηθεπκέλεο πξνηάζεηο θαη αλάιπζε όισλ ησλ δεηεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε
Φάζε Γ ηνπ ηεύρνπο Σερληθώλ Γεδνκέλσλ.
Βαζηθή επηζήκαλζε γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Γεληθνύ Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ θαη ηνπ
Καλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηεο Πξνζηαηεπόκελεο Πεξηνρήο είλαη όηη απηά ζα πξέπεη λα
εμεηδηθεύνπλ ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, δειαδή ηελ
ΚΤΑ 44549/2008.
Διδικέρ παπαηηπήζειρ
1. Να ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ θηελνηξνθηθή δξαζηεξηόηεηα
ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΘ. Οη λόκηκα ιεηηνπξγνύζεο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο λα
απνηππσζνύλ ζε ζρεηηθό ράξηε κε βάζε ην είδνο, ηε δπλακηθόηεηα, θιπ., θαζώο
ε άζθεζε ηεο θηελνηξνθηθήο δξαζηεξηόηεηαο έρεη ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηελ
πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο.
2. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο θαη ηνπξηζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο.
Ζ θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ αλζξώπνπ εληόο ηεο
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο είλαη ζεκαληηθό εξγαιείν δηακόξθσζεο πνιηηηθήο. Γηα
ην ιόγν απηό πέξαλ ηεο θαηαγξαθήο, ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνηάζεηο
επίιπζεο ησλ δηαπηζησκέλσλ πξνβιεκάησλ.
3. Να ζπκπεξηιεθζνύλ ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα ησλ εδαθώλ θαη ησλ
λεξώλ (ππόγεησλ θαη επηθαλεηαθώλ) ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠ ΑΜΘ, θαηαγξαθή
γεσηξήζεσλ. Από ηα ζηνηρεία απηά ζα πξνθύςνπλ δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ
αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξσπνγελώλ δξαζηεξηνηήησλ κε ην πεξηβάιινλ, θαη
αθνινύζσο, ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε γηα ηελ επηινγή ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ.
4. Άκεζα ζρεηηδόκελε κε ηελ πνηόηεηα ησλ εδαθώλ θαη ησλ λεξώλ είλαη θαη ε
απαξαίηεηε πιεξνθνξία γηα ηα είδε ησλ θαιιηεξγεηώλ εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ
κε πξόζθαηα ζηνηρεία.
5. εκαληηθή παξάκεηξνο πνπ ζα πξέπεη λα κειεηεζεί δηεμνδηθά ζην Γηαρεηξηζηηθό
ρέδην είλαη νη παξάλνκεο ακκνιεςίεο πνπ γίλνληαη εληόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ,
κε εληνπηζκό ηνπ πξνβιήκαηνο θαη θαηάδεημε πεξηνρώλ όπνπ ε ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηόηεηα δελ είλαη ζπκβαηή κε ην θαζεζηώο πξνζηαζίαο. Σα εηδηθόηεξα
κέηξα εθαξκνγήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο ππόινηπεο πεξηνρέο ζα είλαη
αληηθείκελν κειέηεο ηνπ εηδηθνύ δηαρεηξηζηηθνύ πνπ ζα εθπνλεζεί ζηε ζπλέρεηα.

6. Δλώ ζην Σεύρνο ησλ Σερληθώλ Γεδνκέλσλ γηα ηε ζύληαμε Γηαρεηξηζηηθνύ ρεδίνπ
αλαθέξεηαη όηη ν θαζνξηζκόο ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ησλ πξνζηαηεπόκελσλ αληηθεηκέλσλ ηεο πεξηνρήο θαη ε πξόηαζε εμεηδίθεπζεο
ησλ γεληθώλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ άζθεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη εθηέιεζεο
έξγσλ ζα πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκό:


ησλ ηξόπσλ απνκάθξπλζεο ησλ πθηζηάκελσλ απζαίξεησλ θαηαζθεπώλ
θαη παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθπιήξσζεο ηεο ππνρξέσζεο
απνθαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.



ησλ ζέζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα ππνδεηρζνύλ από ην θνξέα δηαρείξηζεο,
γηα παξαηήξεζε ηεο θύζεο, εκεξήζηα αλαςπρή, εγθαηάζηαζε θαη
ζπληήξεζε ηεο αλαγθαίαο ππνδνκήο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο
νηθνηνπξηζηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ζηηο Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο.



ησλ πηζαλώλ πξόζζεησλ
αλαγθαίσλ όξσλ ή θαη πεξηνξηζκώλ
θπθινθνξίαο νρεκάησλ ζην πθηζηάκελν δίθηπν ζηηο Πεξηνρέο
Πξνζηαζίαο ηεο Φύζεο.



ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηα έξγα ζπληήξεζεο ηνπ νδηθνύ δηθηύνπ.



ησλ πηζαλώλ πξόζζεησλ κέηξσλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ζπιινγή
βελζηθώλ νξγαληζκώλ από ην ππόζηξσκα ηεο παξαιηαθήο δώλεο.



ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ πνπ ζα πξέπεη λα δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο θαη εξαζηηερληθήο αιηείαο, θαζώο θαη ηελ θίλεζε ησλ
αιηεπηηθώλ ζθαθώλ.



ηεο πεξηνδηθόηεηαο θαη ηεο κεζόδνπ θαζαξηζκνύ, πνπ ζα ξπζκίδεη ηνλ
θαζαξηζκό ησλ πξαλώλ ησλ απνζηξαγγηζηηθώλ ηάθξσλ.



ηεο λόκηκα αζθνύκελεο νζηξαθνθαιιηεξγεηηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε ηελ
πθηζηάκελε ππνδνκή, θαζώο θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ρεξζαίσλ θαη
ζαιάζζησλ εγθαηαζηάζεσλ νζηξαθνθαιιηέξγεηαο, ρώξσλ ειιηκεληζκνύ
θαη θάζε άιιεο απαξαίηεηεο γηα ηε δξαζηεξηόηεηα εγθαηάζηαζεο.



ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηε δηέιεπζε θαη ζηάζκεπζε ππεξεζηαθώλ
ηξνρνθόξσλ, ηξνρνθόξσλ γηα εηδηθνύο ιόγνπο θαη νρεκάησλ κε ζθνπό
ηελ νηθνηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα.



ησλ όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ γηα ηελ άζθεζε ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηηο λόκηκα πθηζηάκελεο γεσξγηθέο εθηάζεηο.



ηεο ρξήζεο ησλ πθηζηάκελσλ γεσξγηθώλ απνζεθώλ.



ηεο κειηζζνθνκίαο, εθόζνλ δελ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ πγξνηόπνπ.



ηεο εγθαηάζηαζεο πηελνθηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ θαη ησλ ζέζεσλ
κεηεγθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ κνλάδσλ.



ησλ επηηξεπόκελσλ έξγσλ βειηίσζεο, απνθαηάζηαζεο, ζπληήξεζεο θαη
επέθηαζεο ιεηηνπξγηθώλ ππνδνκώλ ζρεηηθώλ κε ηελ νηθηζηηθή ρξήζε ηεο
δώλεο,

ην πξνηεηλόκελν ρέδην Καλνληζκνύ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο δελ αλαθέξεηαη θάηη
ζρεηηθό κε ηα παξαπάλσ θαη νη αλαθνξέο πνπ γίλνληαη γηα ηε ζαιάζζηα αλαςπρή,
ηελ εξαζηηερληθή αιηεία, ηελ αιηεία-νζηξαθνθαιιηέξγεηα θαη ηηο ακκνιεςίεο είλαη
γεληθόινγεο θαη δελ εμεηδηθεύνπλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο.
7. Δλώ ζην ηεύρνο Σερληθώλ Γεδνκέλσλ αλαθέξεηαη όηη ν θαλνληζκόο δηνίθεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ζα εμεηδηθεύεη ηα παξαθάησ αλαγθαία κέηξα θαη πξνγξάκκαηα:
 βειηίσζε ζπλζεθώλ άξδεπζεο.



νξζνινγηθή ρξήζε, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, θαζώο θαη ηξόπνο
εθαξκνγήο ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ.
 δηαρείξηζε
ησλ
ρξεζηκνπνηνύκελσλ
πνζνηήησλ
λεξνύ
θαη
παξαθνινύζεζε πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ παξακέηξσλ ησλ
επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ.
 πξόζζεηνη όξνη ζηελ άζθεζε ηεο αιηεπηηθήο δξαζηεξηόηεηαο γηα ιόγνπο
πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο.
 επνρηαθή ή κόληκε απαγόξεπζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ.
 εγθαηάζηαζε ηεο απαξαίηεηεο ππνδνκήο γηα ηελ επόπηεπζε ηνπ ρώξνπ,
ηελ πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε, ηε ζήκαλζε θαη ηηο ινηπέο ιεηηνπξγίεο
ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ.
 επηβνιή πξνζηίκσλ
ην πξνηεηλόκελν ρέδην Καλνληζκνύ Γηνίθεζεο θαη Λεηηνπξγίαο δελ αλαθέξεηαη θάηη
ζρεηηθό κε ηα παξαπάλσ.
8. Δπί ηνπ ρεδίνπ ηνπ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ θαη
ζπγθεθξηκέλα:
Α. ειίδα 6, Άξζξν 2, Δδάθην 1-2 ε δηαηύπσζε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί σο
εμήο: «Ο εξεπλεηήο ζα ππνρξενύηαη κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ησλ εξεπλώλ
ηνπ, λα θαηαρσξεί ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ηνπ ζηε ςεθηαθή βάζε
……………»,
Β. ειίδα 9, Άξζξν 3, Δδάθην 1-4 ε δηαηύπσζε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί σο
εμήο: «Καζήθνληα ησλ εληεηαικέλσλ γηα ηε θύιαμε θαη επόπηεπζε νξγάλσλ
είλαη ε εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαη ε ηήξεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
όξσλ ή εηδηθόηεξσλ ξπζκίζεσλ, όπσο έρνπλ νξηζζεί θαη επηβιεζεί. ε
πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο ησλ επηζθεπηώλ κε ηνπο όξνπο πξνζηαζίαο θαη
δηαρείξηζεο ηεο πεξηνρήο, ζα ελεκεξώλνληαη άκεζα νη αξκόδηεο ππεξεζίεο,
ώζηε λα επηβιεζνύλ ζηνπο παξαβάηεο νη πξνβιεπόκελεο από ην ζρεηηθό
λόκν, θαλνληζκό ή εηδηθή δηάηαμε, πνηλέο»..
Γ. ειίδα 9, Άξζξν 3, Δδάθην 1-5 ε δηαηύπσζε ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί σο
εμήο: « Σα όξγαλα θύιαμεο θαη επόπηεπζεο ηεο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρήο
ζα πξέπεη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπο λα θέξνπλ δηαθξηηηθό
ζήκα θαη ……»
9. ην Υάξηε 2.1 δελ έρεη ζρεδηαζηεί ζσζηά ην ΚΑΕ ηνπ Κνηδά Οξκάλ ζην Ννκό
Καβάιαο, δελ έρεη απεηθνληζηεί ζσζηά ην ΚΑΕ Κ6 ζην Ννκό Ρνδόπεο, ελώ δελ
έρνπλ απεηθνληζηεί θαζόινπ ηα ΚΑΕ Κ7 (Φαλαξίνπ) θαη Κ10 (Ξεξνιίκλεο) θαη
πάιη ζην Ν. Ρνδόπεο.
10. ηε ζειίδα 2 §1.3 αλαθέξεηαη ε αθύξσζε ηεο ΚΤΑ 44549/2008. εκεηώλνπκε όηη
ε αθπξσηηθή απόθαζε δελ έρεη εθδνζεί θαη ην αίηεκα αθύξσζεο δελ πξνεξρόηαλ
κόλν από ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο.
11. §1.5.3. Σν Αηζζεηηθό Γάζνο ηνπ Νέζηνπ, αιιά θαη ε πεξηνρή Μαξώλεηα-πήιαην
είλαη εθηόο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ Α.Μ.Θ.
12. ει. 22, §1.7.10. Γελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηελ κνλαζηεξηαθή πεξηνπζία πνπ
ππάξρεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηελ επξύηεξε πεξηνρή.
13. ην Υάξηε 6 παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηε δπλακηθή ησλ αθηώλ, κε δηαβάζκηζε
ειαθξηάο θαη έληνλεο αλαθνξηθά κε ηε δηάβξσζε. Απηή ε δηαβάζκηζε ζα ήηαλ
ζθόπηκν λα ζπλνδεύεηαη θαη από ηηο αληίζηνηρεο ηηκέο. Δπίζεο, αλ ππάξρνπλ
δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα πξνζρώζεηο απνζέζεηο ζηελ Ηζκαξίδα θαη ηηο
Ληκλνζάιαζζεο όπσο γηα ηε Βηζησλίδα.

2ο Θέμα: Διζηγηηική έκθεζη Π.Γ. Δθνικού Πάπκος
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ζπδήηεζαλ δηεμνδηθά, έλα πξνο έλα, ηα πξνηεηλόκελα ζεκεία
αιιαγώλ θαη ζπλέβαιιαλ ζηε βειηίσζε ησλ πξνηεηλόκελσλ αιιαγώλ κε γλώκνλα
ηελ κειινληηθή απνδνρή από ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σν θείκελν ηεο εηήζηαο έθζεζεο
αμηνιόγεζεο. καδί κε ηα παξαξηήκαηά ηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ
παξόληνο πξαθηηθνύ. Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο πξνηεηλόκελεο αιιαγέο εγθξίζεθαλ
νκόθσλα. Οη αιιαγέο πνπ εγθξίζεθαλ κε πιεηνςεθία ζεκεηώλνληαη ζηελ έθζεζε,
ελώ παξάιιεια δίλεηαη θαη ε άπνςε ησλ κειώλ ηεο κεηνςεθίαο. Παξάιιεια, δόζεθε
εληνιή γηα ηελ απνζηνιή ηεο ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ
ΤΠΔΚΑ, ζε απάληεζε ηνπ 141135/2004 / 6-7-2010 εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο
Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο ηνπ ππνπξγείνπ.

3ο Θέμα: Λοιπά θέμαηα
1. Ππόζκληζη ζηο Παηπιαπσείο Κωνζηανηινοςπόλεωρ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. αθνύ αλαθέξζεθαλ ζηελ έληνλα πεξηβαιινληηθή
δξαζηεξηόηεηα ηνπ Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε, ζπκθώλεζαλ όηη ε ζπγθξηκέλε
ζπλάληεζε είλαη κηα πνιύ θαιή επθαηξία γηα ηελ πξνβνιή ηνπ έξγνπ ησλ Φνξέσλ
Γηαρείξηζεο θαη απνδέρζεθαλ ηελ πξόζθιεζε ηεο θα Κόθια γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ
Πξόεδξνπ ηνπ Φ.Γ. Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε ζηε ζπλάληεζε απηή. Εήηεζαλ επίζεο από
ηνλ Πξόεδξν λα κεηαβηβάζεη πξνο ηνλ Παηξηάξρε θθ. Βαξζνινκαίν ηελ επηζπκία ησλ
κειώλ ηνπ Γ.. λα επηζθεθηεί θαη ν ίδηνο ηελ πεξηνρή θαη ην Φ.Γ.
2. Δπεςνηηικέρ Πποηάζειρ
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκόθσλα, βάζεη ηνπ άξζξνπ 3 §19 ηνπ
Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. λα κεηαβηβάζνπλ ζηνλ Πξόεδξν –θαη ζε
πεξίπησζε θνιιήκαηνο ζηνλ Αληηπξόεδξν- ηνπ Φ.Γ. ηελ αξκνδηόηεηα γηα ηε
δηακόξθσζε θαη θαηάζεζε γηα ινγαξηαζκό ηνπ Φ.Γ. πξνηάζεσλ έληαμεο ζε
ρξεκαηνδνηηθά κέζα θαη εξεπλεηηθώλ πξνηάζεσλ ζηα πιαίζηα βειηίσζεο ηεο
επηζηεκνληθήο γλώζεο γύξσ από θάζε δξαζηεξηόηεηα πνπ κπνξεί λα ηύρεη
εθαξκνγήο εληόο ησλ ρσξηθώλ νξίσλ ηνπ ΔΠΑΜΘ..
3. Αποζημίωζη Λογιζηικού γπαθείος
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκόθσλα ηελ απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Φ.Γ. θαη ηνλ εμνπζηνδόηεζαλ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα
ηελ πιεξσκή ηνπ ινγηζηηθνύ γξαθείνπ από ηα έζνδα ηνπ Φ.Γ., κε ην πνζό ησλ
500,00€, έλαληη ηηκνινγίνπ παξνρήο ππεξεζηώλ πνπ ζα εθδνζεί.

4. Αίηημα κ. Γιαμανηή Βαζίλειος
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκόθσλα ηελ
αληηθαηάζηαζε ηνπ
αλαπιεξσκαηηθνύ κέινπο ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. θαη εθπξνζώπνπ ζηελ επηηξνπή
ζηαπιηζκώλ Ν. Ρνδόπεο θ. Γηακαληή Βαζίιε από ηελ αξρή ηνπ λένπ έηνπο.
5. Αξιολόγηζη ΟΥ1/2010
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. αθνύ ελεκεξώζεθαλ γηα ηνλ πίλαθα θαηάηαμεο έδσζαλ
εληνιή λα νινθιεξσζνύλ νη απαηηνύκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ Π.Δ.
Πεξηβαιινληνιόγνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ «ΥΜ ΔΟΥ πεξηόδνπ 20042009, Πξνζηαζία θαη αλόξζσζε πδαηηθώλ θαη δαζηθώλ πόξσλ Ννκνύ Ρνδόπεο».

