ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΙΣΩΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 12εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 20 Ννεκβξίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:30
π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
12ε/2014 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.)
ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ –ΒΙΣΩΝΙΓΑ –ΙΜΑΡΙΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 9472 / 13-11-2014
έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε επί:

Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, Βηνιφγνο-Ιρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΙΑΓΔ-ΙΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Μπαιάζεο ηέιηνο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.
 θ. Γεξκαληδίδεο Νηθφιανο, αλαπι. εθπξφζσπνο Με Κπβεξλεηηθψλ Οηθνινγηθψλ
Οξγαλψζεσλ.



ηα κέιε ηεο Δ.Δ.:
Δπηθ. Καζ. Πνιπηερληθήο ρνιήο ΓΠΘ Γθατηαηδήο Γεψξγηνο, επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο.

Απόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 θ. Παζράιε Παλαγνχια, εθπξφζσπνο Τπ. Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο
Ναπηηιίαο.θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
 θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο, εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 θ. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ

&
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Σξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ κέζωλ ελεκέξωζεο (media plan), θαηόπηλ αηηήκαηνο
ηνπ αλαδόρνπ « ORANGE» ΠΑΡΟΥΗ ΓΙΑΦΗΜΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Α.Δ, ζην
πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 3:«Πξνβνιή Πξνγξάκκαηνο ΚΑΙ Φ.Γ Γέιηα Νέζηνπ –
Βηζηωλίδαο- Ιζκαξίδαο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ έγθξηζε ηνπ αηηήκαηνο, απφ ηνλ αλάδνρν, γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ κέζσλ
ελεκέξσζεο (media plan) ζην πιαίζην ηνπ ππνέξγνπ 3 «Πξνβνιή Πξνγξάκκαηνο θαη
Φ.Γ.».
2. ηελ έγθξηζε δεκνζίεπζεο ζηελ εθεκεξίδα: «Διεχζεξε Θξάθε» πνπ
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ΦΔΚ 1893/Β/11.07.2014 ζε αληηθαηάζηαζε ηεο εθεκεξίδαο:
«Θξάθε Press Έβξνο» πνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ΦΔΚ 1893/Β/11.07.2014.
3. ηελ πξαγκαηνπνίεζε δεκνζηεχζεσλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε εθεκεξίδα θαηά ην κήλα
Γεθέκβξην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015.
4. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ έηζη ψζηε λα
πξνρσξήζεη ζηε ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ.
2ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ρξνλνδηαγξάκκαηνο γηα ηελ ππνβνιή ηεο έθζεζεο Β΄
θάζεο, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο Θαιάζζηωλ Σύπωλ
Οηθνηόπωλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» κε ρξεκαηνδόηεζε από ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνδερφκελα ηηο πξνηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ, θαη ιακβάλνληαο
ππφςε φηη ε πξνηεηλφκελε ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ επηθέξεη θακία αιιαγή
ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ θαη φηη ηα απνηειέζκαηα ζα είλαη πξνο φθεινο
ηφζν ηνπ Φ.Γ. φζν θαη ηνπ ΔΠΑΜΑΘ, απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο έξγνπ «Πξφγξακκα Παξαθνινχζεζεο Θαιάζζησλ Σχπσλ
Οηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηεο εληαγκέλεο
πξάμεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ
Πάξθνπ Α.Μ.Θ.» κε ηνλ αλάδνρν «Διιεληθφ Γεσξγηθφ Οξγαληζκφ – ΓΗΜΗΣΡΑ / Ιλζηηηνχην
Αιηεπηηθήο Έξεπλαο (ΙΝ.ΑΛ.Δ.) (κε Δπηζηεκνληθφ Τπεχζπλν ηνλ Γξ. σηήξε Οξθαλίδε)», σο
αθνινχζσο:
1. Β’ Φάζε: απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2013 κέρξη ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2015 (31 Ιαλνπαξίνπ
2015).
2. Γ’ Φάζε: απφ ην Γεθέκβξην ηνπ 2014 κέρξη ηνλ Ινχιην ηνπ 2015 (31 Ινπιίνπ2015).
3. Γ’ Φάζε: απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 κέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 (30 επηεκβξίνπ
2015).
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ηφζν
ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θαη ζηε ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε.
3ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο ηωλ δξάζεωλ πνπ ζα πινπνηεζνύλ ζην Πξάζηλν Σακείν,
ζην πιαίζην ηεο πξάμεο «ηήξημε Φνξέωλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ
Πεξηνρώλ» ζην ρξεκαηνδνηηθό πξόγξακκα «Φπζηθό Πεξηβάιινλ 2014».
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ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.., ιακβάλνληαο ππφςε ηελ νδεγία πνπ ζηάιζεθε ζηηο 31/10/2014 απφ ην
Πξάζηλν Σακείν ελέθξηλαλ νκφθσλα ηηο αιιαγέο ζηηο πξνο πινπνίεζε δξάζεηο ζην πιαίζην
ρξεκαηνδφηεζεο θαηά ην έηνο 2014, απνδέρζεθαλ ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο φπσο
παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ γηα φιεο ηηο
απαξαίηεηεο ελέξγεηεο. Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηηο δξάζεηο πνπ ζα
πινπνηεζνχλ.
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΩΝ ΓΡΑΔΩΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟ 2014
ΤΠΟΔΡΓΟ 1: ΔΝΗΜΔΡΩΗ – ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΔΠΙΚΔΠΣΩΝ
Α/Α
ΓΡΑΔΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ €
1 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο

1.660,00

2 Έθδνζε εκεξνινγίσλ 2015 (1.000ηκρ.)

1.500,00

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο
3 εηζφδνπ ζην ΔΠ ΑΜΑΘ (6 ηεκάρηα)
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζεκαηηθψλ πηλαθίδσλ ζην
4 ΔΠΑΜΑΘ (16 ηεκάρηα)
Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο δηέιεπζεο άγξησλ δψσλ (12
5 ηεκάρηα)
6

Πξνκήζεηα θνξδειψλ γηα θάξηεο πξνζσπηθνχ θαη
εζεινληέο (2,5 εθαηνζηψλ Υ 1,42€) 100 ηεκάρηα

Πξνκήζεηα θαπέισλ (1000ηκρ) θαη κπινπδψλ 800ηκρ
7 (400ηκρ ελειίθσλ θαη 400ηκρ παηδηθά )

2.600,00
5.740,00
2.640,00
150,00
5.800,00

ΤΝΟΛΟ:
20.090,00
ΤΠΟΔΡΓΟ 2: ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ
Α/Α
ΓΡΑΔΙ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ €
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο (1) ηειεκεηξηθνχ ζηαζκνχ
1 ζηνλ πνηακφ Νέζην
3.450,00
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαηθνξκψλ αλαπαξαγσγήο
2 νξληζνπαλίδαο
900,00
3 Δπηζθεπή βάξθαο, αγνξά κεραλήο, εμνπιηζκφο βάξθαο
ΤΝΟΛΟ:

7.580,00
11.930,00

4ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο
ηειηθώλ παξαδνηέωλ ηεο Β΄ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ
αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο Δξπεηώλ - Ακθηβίωλ ζηελ
πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην 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 ΔξπεηψλΑκθηβίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
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2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο Δξπεηψλ-Ακθηβίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015», πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ 6115/04-12-2012 πξνθήξπμή ηνπ. Παξάιιεια, ε
παξαιαβή γίλεηαη ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο αλαγθαηφηεηαο 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.
5ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Οξγάλωζε γηα ηελ άγξηα δωή θαη ηε
θύζε «Καιιηζηώ», γηα ηε δξάζε «Γηνξγάλωζε θαη θαζηέξωζε “Δζληθήο εκέξαο
ελάληηα ζηα δειεηεξηαζκέλα δνιώκαηα (Γ.Γ.)”».
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ζπλεξγαζίαο κε ηελ
Πεξηβαιινληηθή Οξγάλσζε γηα ηελ άγξηα δσή θαη ηε θχζε «Καιιηζηψ», γηα ηε δξάζε
«Γηνξγάλσζε θαη θαζηέξσζε “Δζληθήο εκέξαο ελάληηα ζηα δειεηεξηαζκέλα δνιψκαηα
(Γ.Γ.)”». Η ζπλεξγαζία απηή ζα βαζίδεηαη ζηα εμήο:
1. Σελ ζπκκεηνρή θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο δξάζεο.
2. Να δνζεί ε άδεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ινγνηχπνπ ηνπ Φ.Γ. ζηνπο
ζπλεξγάηεο/ππνζηεξηθηέο ηνπ.
3. Να ππνδεηρζνχλ ζρεηηθά ηηο παξαπάλσ ηζηνζειίδεο, πνπ ηπρφλ γλσξίδεη ν Φ.Γ..
4. Να πξνσζεζεί ε θακπάληα ζηα θαλάιηα επηθνηλσλίαο ηνπ Φ.Γ. (website, social media,
επαθέο κε ΜΜΔ, θιπ ) φηαλ απηή μεθηλήζεη.
6ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2014.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Γεθέκβξην 2014, φπσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ.
7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλωκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1) Αλόξπμε αξδεπηηθήο γεώηξεζεο από ηνλ θ. Υνηδαθηάλε Ιωάλλε, ζην αγξόθηεκα
ειίλνπ Γ. Αβδήξωλ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ιιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, απνθάζηζαλ νκφθσλα λα
αλαβάινπλ ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο γηα ην επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.
2) Γλωκνδόηεζε επί ηεο «Παξαρώξεζεο δωξεάλ ηεο ρξήζεο ζηε ΓΔΤΑΚ, αθηλήηνπ
εκβαδνύ 31.798,81 η.κ. αγξ/ηνο Μέζεο Ν. Ρνδόπεο, κε ζθνπό ηελ εγθαηάζηαζε
επεμεξγαζίαο ιπκάηωλ».
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ΑΠΟΦΑΗ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξνί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ
παξαρψξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο ζηε ΓΔΤΑΚ, αθηλήηνπ εκβαδνχ 31.798,81 η.κ.
αγξ/ηνο Μέζεο Ν. Ρνδφπεο, κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε ηελ
πξνυπφζεζε ηεο ηήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ην έξγν δίθηπν
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη ΔΔΛ Φαλαξηνχ, Αξσγήο θαη παξαιίαο Μέζεο, φπσο απηνί
πεξηγξάθνληαη ζηελ ππ. αξ.1222/11-06-2014 απφθαζε ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.
3) Γλωκνδόηεζε επί ηεο 25εηήο παξαρώξεζεο θαηά ρξήζε, έλαληη ηηκήκαηνο, κεηά
από δεκνπξαζία, γηα δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξωηνγελή ηνκέα ζύκθωλα κε ην άξζξν 4
§2β ηνπ Ν. 4061/22-03-2012 (πνιπεηείο θαιιηέξγεηεο), ηνπ ππ’ αξηζκ. 31 ηεκαρίνπ
εκβαδνύ 8.147 η.κ. κε ραξαθηεξηζκό «Αγξόο Κνηλόρξεζην» ηνπ Αλαδαζκνύ
Αγξνθηήκαηνο Γάθλεο έηνπο 1994 – 1997.
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 ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο :
 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.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Παξαιαβή πεξηνδηθώλ εθζέζεωλ ηνπ αλαδόρνπ «Next Com», ζην πιαίζην ηνπ
ππνέξγνπ «ρεδίαζε, παξαγωγή ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ θαη πιηθνύ δεκνζηόηεηαο»
πνπ ρξεκαηνδνηείηε από ην 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 «ρεδίαζε, παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη
πιηθνχ δεκνζηφηεηαο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο 5εο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ
έξγνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 6565/19-03-2012 πξνθήξπμή ηνπ, σο εμήο:
 Πεξηνδηθέο εθδφζεηο νθηψ ζειίδσλ ζπλνιηθά 200 ηεκ./ηεηξάκελν. πγθεθξηκέλα
παξαιήθζεθαλ 200 ηεκ γηα ην 1ν ηεηξάκελν ηνπ 2014 (Ιαλνπάξηνο-Απξίιηνο) θαη
200 ηεκ γηα ην 2ν ηεηξάκελν ηνπ 2014 (Μάηνο-Αχγνπζηνο).
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.
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2ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Υξήζε θαη πξνβνιή πεληάιεπηνπ βίληεν ηνπ ΦΓ «Έλαο Δπίγεηνο Παξάδεηζνο
Γίπια καο», δηά ηωλ κέζωλ θνηλωληθήο δηθηύωζεο.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εγθξίλνπλ ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ
θαη λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ πξνβνιή ηνπ πεληάιεπηνπ βίληεν κε ηίηιν «Έλαο Δπίγεηνο
Παξάδεηζνο Γίπια καο» (ζχληνκε πξνβνιή ηεο πεξηνρήο) ζε πνιχ πςειή αλάιπζε (ΗD),
δηάξθεηαο 5 ιεπηψλ κε κνπζηθή επέλδπζε πςειήο πνηφηεηαο. Δθθψλεζε ζε δχν γιψζζεο
(ειιεληθή – αγγιηθή) κε δπλαηφηεηα επηινγήο ειιεληθψλ θαη αγγιηθψλ ππνηίηισλ γηα ρξήζε
απφ ΑΜΔΑ (θσθάιαινπο) δηά κέζσ ηνπ θαλαιηνχ ηνπ Φ.Γ. ζηελ ηζηνζειίδα youtube.com
3ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξωζε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ 1νπ Παλειιήληνπ πλεδξίνπ Φνξέωλ
Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπόκελωλ Πεξηνρώλ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ. ζην 1ν Παλειιήλην
πλέδξην ησλ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (ΦΓΠΠ) ζηε Θεζζαινλίθε
γηα ηελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
4ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
πλεξγαζία κε εηαηξεία πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα Πεξηβαιινληηθά Παηρλίδηα.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη, θαιή, κελ, είλαη ε ηειεθσληθή
ελεκέξσζε απφ εθπξφζσπν ηεο εηαηξείαο αιιά ρξήζηκν ζα ήηαλ λα ππάξρεη απηφ πιηθφ ηνπ
έξγνπ ηεο, θαζψο επίζεο θαη κία πην επίζεκε πξφηαζε ζπλεξγαζίαο. Σα κέιε ηνπ Γ..
έδσζαλ εληνιή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ ελ ιφγσ εηαηξεία θαη λα
ηεο θαηαζηήζεη ζαθέο φηη νπνηαδήπνηε πξφηαζε ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα έρεη επίζεκε θαη
ηππηθή κνξθή αλάινγε κε απηή πνπ γίλεηαη ζε θάζε δεκφζηα ππεξεζία.
5ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξωζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΦΓ ζηε δηεζλή έθζεζε “FILOXENIA 2014”.
Σν ιφγν έιαβε ν Πξφεδξνο ηνπ ΦΓ, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηε δηεμαγσγή ηεο Γηεζλνχο
Έθζεζεο “Filoxenia 2014”, ζην Γηεζλέο Δθζεζηαθφ Κέληξν Θεζζαινλίθεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηηο 13 έσο ηηο 16 Ννεκβξίνπ 2014. ηελ έθζεζε ζπκκεηείρε θαη ν
Φ.Γ. κέζα απφ ην πεξίπηεξν ηεο Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Θξάθεο. Οη ππάιιεινη
ηνπ Φ.Γ. πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ ε θα Μηραειίδνπ Γέζπνηλα θαη ε θα Παηεηζίλε Δπηέξπε.
Ο Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηελ θα Παηεηζίλε Δ. ε νπνία αλέθεξε φηη ε ζπγθεθξηκέλε
έθζεζε απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζεκείν ζπλάληεζεο γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ θιάδσλ
ηνπξηζκνχ, ηαμηδίσλ θαη θηινμελίαο ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα. Η “Filoxenia” είλαη επξέσο
γλσζηή θαζψο θηινμελεί θάζε ρξφλν αγνξαζηέο απφ 50 θαη πιένλ ρψξεο πνπ ελδηαθέξνληαη
γηα ηελ Διιάδα σο πξννξηζκφ ελψ πεξηζζφηεξνη απφ 8.000 επηζθέπηεο παξαθνινχζεζαλ
ηελ “Filoxenia 2013”. ην πιαίζην ηεο έθζεζεο ν Φνξέαο Γηαρείξηζεο είρε ηελ επθαηξία λα
έξζεη ζε επαθή κε ζεκαληηθνχο εκπνξηθνχο επηζθέπηεο θαη ηαμηδησηηθά γξαθεία απφ ηελ
Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κε ηελ πξννπηηθή ζπλεξγαζηψλ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηνπ
νηθνηνπξηζκνχ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Σαπηφρξνλα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο έγηλε
πξνψζεζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ γηα ην Δζληθφ Πάξθν ζε εθδφηεο ηνπξηζηηθψλ πεξηνδηθψλ
ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο λέσλ θαηαρσξίζεσλ θαη αθηεξσκάησλ γηα ηελ παξνπζίαζε
ηεο πεξηνρήο θαη ηελ αχμεζε πξνζέιεπζεο επηζθεπηψλ.
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Πέξα απφ ηνπο εκπνξηθνχο αληηπξνζψπνπο ηελ έθζεζε επηζθέθηεθε θαη πιήζνο πνιηηψλ
πνπ αλαδεηά λένπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο, ην αββαηνθχξηαθν πνπ ε έθζεζε ήηαλ
αλνηρηή ζην επξχ θνηλφ. Οη επηζθέπηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ νηθνινγηθή θαη αηζζεηηθή αμία
ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο (μελαγήζεηο, νξληζνπαξαηήξεζε θ.α.)
κέζα απφ βίληεν θαη ζρεηηθφ έληππν πιηθφ. ε φινπο κνηξάζηεθαλ αθίζεο πνπ απεηθνλίδνπλ
ηα ζπάληα νηθνζπζηήκαηα θαη είδε δψσλ ηνπ Πάξθνπ.
ηα πιαίζηα ηεο έθζεζεο ν Φνξέαο πξαγκαηνπνίεζε παξάιιειε εθδήισζε BODYPAINTING
κε ζέκα ηελ βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ΔΠ ΑΜΑΘ, ην άββαην 15 Ννεκβξίνπ 2014. Η εθδήισζε
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην ΙΔΚ ΓΔΛΣΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ην Σκήκα Αηζζεηηθήο
θαη αθνξνχζε ηελ αλαπαξάζηαζε εηδψλ παλίδαο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο (είδε
πνπιηψλ, εξπεηψλ θ.α.) κέζα απφ ηελ ηέρλε ηνπ body painting, ζε ρέξηα θαη πξφζσπν. Η
εθδήισζε ζεκείσζε κεγάιε επηηπρία θαη εμέιαβε πνιχ ζεηηθά ζρφιηα απφ ηνπο
παξαβξηζθφκελνπο.
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