ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 13εο / 2014 ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 22 Γεθεκβξίνπ 2014, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 11:30
π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
13ε/2014 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.)
ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΩΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 9625 / 15-12-2014
έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε επί:

Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 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. Μπαιάζεο ηέιηνο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.
 θ. Γεξκαληδίδεο Νηθφιανο, αλαπι. εθπξφζσπνο Με Κπβεξλεηηθψλ Οηθνινγηθψλ
Οξγαλψζεσλ.




ηα κέιε ηεο Δ.Δ.:
Αλαπι. Καζ. Πνιπηερληθήο ρνιήο ΓΠΘ πιαίνο Γεψξγηνο, επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο.
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. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ
 θ. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.

&

1

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε αλαζέζεωλ – πξνκεζεηώλ ζην πιαίζην ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 2014.
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 ην πξφγξακκα «ΣΖΡΗΞΖ ΦΟΡΔΩΝ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ 2014», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ
ην Πξάζηλν Σακείν.
2. Σελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο θαη ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο γηα ην θάζε
ππνέξγν σο εμήο:
Τπνέξγν 1: Δλεκέξσζε – Δπαηζζεηνπνίεζε Δπηζθεπηψλ Δζληθνχ Πάξθνπ ΑΜΑΘ
 ΣΜΖΜΑ 1: Έθδνζε εκεξνινγίσλ 2015 (ηεκ. 600), κε πξνυπνινγηζκφ 826,20€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε εηαηξία ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΜΑΡΗΑ & ΗΑ Ο.Δ.
 TMHMA 2: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο εηζφδνπ ζην ΔΠΑΜΑΘ
(ηεκ. 6), κε πξνυπνινγηζκφ 2.073,78€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε εηαηξία Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.
ΣΜΖΜΑ 4: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ πξνεηδνπνίεζεο δηέιεπζεο άγξησλ
δψσλ (ηεκ. 4), κε πξνυπνινγηζκφ 762,60€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε εηαηξία Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.
 TMHMA 5: Πξνκήζεηα θνξδειψλ γηα ηαπηφηεηεο πξνζσπηθνχ θαη εζεινληψλ (100 η.κ
), κε πξνυπνινγηζκφ 123,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε εηαηξία Υ. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ & ΗΑ Ο.Δ.
 ΣΜΖΜΑ 6: Πξνκήζεηα θαπέισλ (ηεκ. 600) θαη κπινπδψλ (ηεκ. 500), κε
πξνυπνινγηζκφ 3.033,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε εηαηξία: ΥΑΣΕΖΜΗΥΑΖΛ ΜΑΡΗΑ & ΗΑ Ο.Δ.
Τπνέξγν 2: Γηαζθάιηζε πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο
 ΣΜΖΜΑ 1: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο ηειεκεηξηθνχ ζηαζκνχ ζηνλ πνηακφ
Νέζην, κε πξνυπνινγηζκφ 3.370,20€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε εηαηξία METRICA
 ΣΜΖΜΑ 2: Πξνκήζεηα κίαο (1) άδεηαο πξνγξάκκαηνο GIS, κε πξνυπνινγηζκφ
4.428,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε εηαηξία MDS MARATHON DATA SYSTEMS
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 ΣΜΖΜΑ 3: Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεραλήο θαη εμνπιηζκνχ βάξθαο, κε
πξνυπνινγηζκφ 5.286,54€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Αλάδνρνο: ε θα. Σζνχθα Αζεκέληα
2ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξωζε γηα ηελ εκεξίδα πνπ δηνξγάλωζε ν Φ.Γ. θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο
5-12-2014, κε ζέκα «Δπηζηεκνληθή Παξαθνινύζεζε Δηδώλ θαη Σύπωλ Οηθνηόπωλ
ζην Δζληθό Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο ( ΔΠΑΜΑΘ) 2012-2015».
Ο Πξφεδξνο ηνπ Φ.Γ. Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, αλέθεξε ζην Γ φηη ζηα πιαίζηα ηεο
εληαγκέλεο ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 9 «Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη
Βηνπνηθηιφηεηαο», ηνπ Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2007-2013» πξάμεο κε
ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ», ν Φ.Γ.
δηνξγάλσζε εκεξίδα κε ζέκα «Δπηζηεκνληθή Παξαθνινχζεζε Δηδψλ θαη Σχπσλ Οηθνηφπσλ
ζην Δζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο- Θξάθεο ( ΔΠΑΜΑΘ) 2012-2015».
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο Γ.. έδσζε ην ιφγν ζηελ ππάιιειν ηνπ Φ.Γ. θα Ειαηίλε
Παζραιηψ, ε νπνία ελεκέξσζε πσο ν Φ.Γ. δηνξγάλσζε κε επηηπρία ηελ πξναλαθεξζείζα
εκεξίδα ζε αίζνπζα ηνπ πξψελ Γεκαξρείνπ Αβδήξσλ. Ζ πξνζέιεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ
θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή θαζψο ηελ παξαθνινχζεζαλ 70 άηνκα, εθπξνζσπψληαο ππεξεζίεο
θαη αιιά θαη άιινπο θνξείο.
3ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Παξαιαβή Έθζεζεο Πεξηόδνπ 1/6/2014 έωο 30/10/2014 ζην πιαίζην ηεο «Αλάζεζεο
Παξνρήο Τπεξεζηώλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Φ.Γ.» ζην πιαίζην ηεο πξάμεο
«Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ Πάξθνπ ΑΜΘ» ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
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 «Αλάζεζεο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Λνγηζηηθήο
Τπνζηήξημεο ηνπ Φ.Γ.» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο 6εο εμακεληαίαο έθζεζεο πξνφδνπ γηα ηελ
πεξίνδν απφ 01-06-2014 έσο 30-11-2014 ηνπ έξγνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’
αξηζκ. 4297/14-09-2011 πξνθήξπμή ηνπ.
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.
4ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ζην
πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ «ρεδίαζε θαη παξαγωγή έληππνπ πιηθνύ θαη
πιηθνύ δεκνζηόηεηαο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
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.
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2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο 6εο ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ ηνπ
έξγνπ, πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 6565/19-03-2012 πξνθήξπμή ηνπ, σο εμήο:
 8000 ηεκ. ηεηξάπηπρνη ράξηεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ ζηα ειιεληθά.
 10 επεηεηαθέο αθίζεο γηα ηελ εκεξίδα ηνπ ΦΓ κε ζέκα «Πξνγξάκκαηα
Παξαθνινχζεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ ζην ΔΠΑΜΑΘ».
 1 πξφζθιεζε ζε ειεθηξνληθή κνξθή γηα ηελ εκεξίδα ηνπ ΦΓ κε ζέκα
«Πξνγξάκκαηα Παξαθνινχζεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ ζην ΔΠΑΜΑΘ»
θαη επηπιένλ εθηφο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 15 ηεκάρηα ζε έληππε
κνξθή.
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
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο Α’
θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ «Έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηωλ ππό εμαθάληζε ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο Ηρζπνπαλίδαο ηωλ ιηκλώλ
Βηζηωλίδαο θαη Μεηξηθνύ (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)».
ΑΠΟΦΑΖ
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 «Έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ππφ εμαθάληζε ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο Ηρζπνπαλίδαο ησλ ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη
Μεηξηθνχ (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο Α’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Έξεπλα θαη
πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππφ εμαθάληζε ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο Ηρζπνπαλίδαο
ησλ ιηκλψλ Βηζησλίδαο θαη Μεηξηθνχ (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)», πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 8543/11-04-2014 πξνθήξπμή ηνπ.
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.
6ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο Β’
θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ «Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο
ρεξζαίωλ ηύπωλ νηθνηόπωλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)».
ΑΠΟΦΑΖ
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 ρεξζαίσλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο ρεξζαίσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (20122015», πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ 6089/03-12-2012 πξνθήξπμή ηνπ, κε 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
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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.
7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο
ελδηάκεζεο έθζεζεο Γ’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ
«Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο Αζπνλδύιωλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (20122015)».
ΑΠΟΦΑΖ
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 Αζπνλδχισλ
ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο παξαδνηέσλ ηεο Γ θάζεο ηνπ έξγνπ, πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 6114/04-12-2012 πξνθήξπμή ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε λα
πξαγκαηνπνηήζεη ν αλάδνρνο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή άιιεο
αιιαγέο ζηα αλσηέξσ παξαδνηέα 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.
8ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο
ελδηάκεζεο έθζεζεο Γ’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ
«Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο Ακθίβηωλ - Δξπεηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ
(2012-2015)».
ΑΠΟΦΑΖ
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 Ακθίβησλ Δξπεηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο παξαδνηέσλ ηεο Γ θάζεο ηνπ έξγνπ, πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 6115/04-12-2012 πξνθήξπμή ηνπ, κε ηελ επηθχιαμε λα
πξαγκαηνπνηήζεη ν αλάδνρνο ηηο αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ζπκπιεξψζεηο ή άιιεο
αιιαγέο ζηα αλσηέξσ παξαδνηέα 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.
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9ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε αηηήκαηνο γηα ελνπνίεζε ηεο Γ θαη Γ θάζεο, από ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ
«Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο Ακθίβηωλ-Δξπεηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ
(2012-2015)».
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εγθξίλνπλ ηελ ελνπνίεζε ηεο Γ θαη Γ
θάζεο ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο Δξπεηψλ-Ακθηβίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)», θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ επηβαξχλεηαη, αιιά βειηηψλεηαη ε
επηζηεκνληθή εξγαζία θαη δελ επεξεάδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ.
Γίλεηαη θαλεξφ φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηνπ
έξγνπ σο εμήο:
1. Α’ Φάζε: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 30-09-2013.
2. Β’ Φάζε: απφ 1-10-2013 θαη έσο 31-08-2014 κε ελδηάκεζε έθζεζε ζηηο 31-01-2014.
3. Γ’ θαη Γ’ Φάζε πνπ ελνπνηνχληαη: απφ 01-09-2014 έσο 30-09-2015 κε ελδηάκεζε
έθζεζε ζηηο 31-05-2015.
Απφ ηελ ελνπνίεζε ησλ Φάζεσλ Γ’ θαη Γ’ πξνθχπηεη φηη ν αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα
παξαδψζεη καδί κε ηα παξαδνηέα ηεο Γ’ Φάζεο θαη ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ Γ’ Φάζεο,
φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζηελ πξνθήξπμε ηνπ έξγνπ, ζηελ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ
Αλαδφρνπ θαη ζηε ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ηφζν
ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζηε ππνγεγξακκέλε
ζχκβαζε ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηεο εληεηαγκέλεο πξάμεο ζην
ΔΠΠΔΡΑΑ κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Αλάδεημε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Α.Μ.Θ.».
Σν πξφγξακκα ζα νινθιεξσζεί θαη ζα παξαιεθζεί σο αθνινχζσο (ηα πνζά
ζπκπεξηιακβάλνπλ Φ.Π.Α.) :
1. Α’ Φάζε: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη έσο 30-09-2013 κε
ακνηβή 4.206,60 €.
2. Β’ Φάζε (25.571,70€ ζπλνιηθά): απφ 1-10-2013 θαη έσο 31-08-2014 θαη κε ελδηάκεζε
έθζεζε ζηηο 31-01-2014 θαη ακνηβή 17.000,00€.
3. Γ’ θαη Γ’ Φάζε πνπ ελνπνηνχληαη (25.571,70€ ζπλνιηθά): απφ 01-09-2014 έσο 30-092015 κε ελδηάκεζεο εθζέζεηο ζηηο 15-11-2014 κε ακνηβή 13.000,00€ θαη ζηηο 31-052015 κε ακνηβή 4.500,00€.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ηφζν
ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ Σερληθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζηε ππνγεγξακκέλε
ζχκβαζε.
10ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Αίηεκα ελίζρπζεο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ έξγνπ «Πξόγξακκα
Παξαθνινύζεζεο ηρζπνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012 - 2015)» κε ηνλ
κεηαπηπρηαθό θνηηεηή θ. Σζαθνύκε Δκκαλνπήι.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εγθξίλνπλ ηελ ελίζρπζε ηεο εξεπλεηηθήο
νκάδαο ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο Ηρζπνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ
(2012-2015)» κε ηελ πξνζζήθε ηνπ θ. Σζαθνχκε Δκκαλνπήι, βηνιφγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε
φηη ε ζπγθεθξηκέλε πξνζζήθε δελ επεξεάδεη ην ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ.
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11ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ζρεδίνπ ππεξωξηαθήο απαζρόιεζεο, γηα έθδνζε ΚΤΑ, ηνπ πξνζωπηθνύ
ηνπ Φ.Γ. γηα ην έηνο 2015.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ηνπ
Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., γηα ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ. ιφγσ αλαγθαία
παξνπζία ηνπ ηα αββαηνθχξηαθα ή ηηο αξγίεο γηα ηε δηαξθή, ρσξίο ρξνληθά θελά, θχιαμε ηεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ, ηελ εχξπζκε πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ
επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο θαη ελεκέξσζεο-επαηζζεηνπνίεζεο, εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ.. λα ζηείιεη ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο ην Δζληθφ Σππνγξαθείν κε ην νπνίν ζα
δεηείηαη ε δεκνζίεπζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΦΓ πνπ ζα
απαζρνιεζεί :
1) ζηα πξνγξάκκαηα θχιαμεο ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (Σκήκα
Δπφπηεπζεο Φχιαμεο θαη Δθαξκνγψλ Γηαρείξηζεο), πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη
παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (ιαζξνζεξίαο, ακκνιεςηψλ, απνςίισζεο, αιηείαο θ.α.).
2) ζηα πξνγξάκκαηα ελεκέξσζεο επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ (Σκήκα Πιεξνθφξεζεο
Γεκνζηφηεηαο θαη Δθπαίδεπζεο), κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ μελάγεζεο, ελεκέξσζεο
επαηζζεηνπνίεζεο, θαη
3) ζηα πξνγξάκκαηα επηζηεκνληθήο παξαθνινχζεζεο εηδψλ θαη ηχπσλ νηθνηφπσλ ζην
πιαίζην εθαξκνγήο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ 92/43 θαη 79/409 θαη ηεο Δζληθήο
ηξαηεγηθήο γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο (Σκήκα νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο
θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο). Λακβάλνληαο ηδηαίηεξα ππφςε φηη ε θχζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο απαηηεί : α) ζπλερφκελεο εκέξεο παξνπζίαο ζην πεδίν θαη β) ηε
δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ πεδίνπ αλάινγα κε ηηο επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ
ζα επηηξέπνπλ ηελ άληιεζε ησλ θαιχηεξσλ δπλαηφλ απνηειεζκάησλ.
χκθσλα κε ηα ζρέδηα πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ πξνγξακκάησλ νη αλαγθαίεο ψξεο
ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο αλά ηκήκα ηνπ ΦΓ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηαλνπάξηνο –
Γεθέκβξηνο 2015 είλαη:
Γηεχζπλζε

Αξηζκφο Τπαιιήισλ

Σκήκα Δπφπηεπζεο θχιαμεο &
εθαξκνγψλ δηαρείξηζεο
Σκήκα
Πιεξνθφξεζεο
Γεκνζηφηεηαο & Δθπαίδεπζεο
Σκήκα νινθιεξσκέλεο πξνζηαζίαο
& Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο
ΤΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

Ώξεο ππεξσξίαο (Ηαλνπάξηνο
- Γεθέκβξηνο 2015)
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12ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ζέκαηνο γηα ηνλ Παηδηθό Γηαγωληζκό Εωγξαθηθήο έηνπο 2015 ηνπ
ΔΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. εμέθξαζαλ ηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη θαη ε θεηηλή δηνξγάλσζε ηνπ
δηαγσληζκνχ δσγξαθηθήο πνπ δηνξγαλψλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθεξεηαθή Γ/λζε
Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Α.Μ.Θ. ζα ζηεθζεί κε κεγαιχηεξε επηηπρία
απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ απνθάζηζαλ
νκφθσλα λα απνδερζνχλ ην ζέκα ηνπ δηαγσληζκνχ δσγξαθηθήο πνπ ζα είλαη: «Φηιίεο ζηηο
ιίκλεο θαη ηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ», ν νπνίνο θαη ζα απεπζχλεηαη ζε καζεηέο ηεο Δ’
θαη Σ’ ηάμεο ησλ δεκνηηθψλ ζρνιείσλ ησλ Π.Δ. Ξάλζεο, Ρνδφπεο θαη Καβάιαο.
Αθνινχζσο έδσζαλ εληνιή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα πξνρσξήζεη ηηο δηαδηθαζίεο
νινθιήξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ.
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13ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο γηα ην κήλα Ηαλνπάξην 2015.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Ηαλνπάξην 2015, φπσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ.
14ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλωκνδνηήζεηο επί κειεηώλ:
1) Αλόξπμε αξδεπηηθήο γεώηξεζεο από ηνλ θ. Υνηδαθηάλε Ηωάλλε, ζην αγξόθηεκα
ειίλνπ Γ. Αβδήξωλ ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, απνθάζηζαλ νκφθσλα λα
αλαβάινπλ ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο γηα ην επφκελν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην.

2) Γλωκνδόηεζε επί ηεο «Λεηηνπξγίαο θηελνηξνθηθήο εγθαηάζηαζεο δπλακηθόηεηαο
550 πξνβάηωλ» ηνπ θπξίνπ Μάξηε Νηθόιανπ ηνπ Αθεληνύιε ζηελ θηεκαηηθή πεξηνρή
Ν. Αδξηαλήο ηεο Π.Δ. Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
λα ζπλεγνξήζνπλ ζεηηθά κε ηηο αθφινπζεο πξφζζεηεο δεζκεχζεηο :


Να ππαρζεί ν ελδηαθεξφκελνο ζηηο 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).



Γελ επηηξέπεηαη ε επέθηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζηαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.



Να θαηαζέζεη ν ελδηαθεξφκελνο αληίγξαθν αλαλέσζεο ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ησλ
εηαηξεηψλ KAFSIS–KREKA θαη ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΑΘ, ζρεηηθά κε ηελ πεξηζπιινγή ησλ
λεθξψλ δψσλ πνπ πεξηέρνπλ πιηθά εηδηθνχ θηλδχλνπ, θαζψο ε πθηζηάκελε ζχκβαζε ιήγεη
ζηηο 06-12-2014.



Σα πγξά ιχκαηα απφ ηνπο δχν ζηεγαλνχο βφζξνπο πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν
ηνπ αξκεθηεξίνπ (λεξά πιχζεο ηνπ ρψξνπ) θαη ηνλ βφζξν πνπ ζα θαηαζθεπαζηεί δίπια
απφ ηελ θνπξνζσξφ, ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηα ρσξάθηα ηνπ θπξίνπ Μάξηε Νηθνιάνπ
σο εδαθνβειηησηηθφ πιηθφ.



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

3) Γλωκνδόηεζε επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (ΜΠΔ) γηα ην έξγν
«Πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ρακειώλ γεωζεξκηθώλ πεδίωλ κέζω ηεο αλάπηπμεο νδεγώλ
επηρεηξεζηαθήο εθκεηάιιεπζεο θαη ιύζεωλ πξάζηλεο ελέξγεηαο πάλω ζηελ
επηρεηξεκαηηθόηεηα-ENERGEIA».
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ηα έξγα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
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θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έθθξαζε ζεηηθήο
γλψκεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ πνπ πξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ΜΠΔ, κε ηηο εμήο
πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:
 ε πεξίπησζε δηαθπγήο κεζαλίνπ απφ ηελ εγθαηάζηαζε λα παχεη ε ιεηηνπξγία ηεο
κνλάδαο κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.
 ε πεξίπησζε ζεξκηθήο απψιεηαο ζην πεξηβάιινλ, λα παχεη ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο
κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο.
 ε πεξίπησζε δηαξξνήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ειαίνπ απφ ηελ δεμακελή, λα παχεη ε ιεηηνπξγία
ηεο κνλάδαο κέρξη πιήξνπο απνθαηάζηαζεο ηεο βιάβεο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ,
θαζψο θαη ηελ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ζε πηζηνπνηεκέλεο θαη εγθεθξηκέλεο
εγθαηαζηάζεηο.
 Σελ επαλαθνξά ηνπ ζπλφινπ ηεο πνζφηεηαο ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ ζηνλ αιινπβηαθφ
ππφγεην πδξνθφξν νξίδνληα, είηε ν ηερληθφο εκπινπηηζκφο ησλ ππφγεησλ λεξψλ κεηά ηελ
θχξηα ρξήζε ηνπ. ε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ρξήζε ηεο
απνζηξαγγηζηηθήο ηάθξνπ γηα ηελ ηειηθή επηθαλεηαθή απφζεζε ηνπ γεσζεξκηθνχ ξεπζηνχ
κεηά ηε ρξήζε ηνπ εληφο ηνπ πάξθνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ έληνλεο
δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ.
 Σελ απνθαηάζηαζε ηνπ ηνπίνπ κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ.
 Σελ ιήςε κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ηεο επηθάλεηαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ή ηελ ηειηθή
εγθαηάιεηςε ηνπ έξγνπ.
4) 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. 115 ηεκαρίνπ
εκβαδνύ 5.250,00 η.κ. κε ραξαθηεξηζκό «Υέξζν ΑΑΚ Γεθάξρνπ (εθ δηαρωξηζκνύ)»
ηνπ αγξνθηήκαηνο Ναϊόκπαζε (Δύιαιν) (Τπέξ ΑΑΚ Αβάηνπ & Γεθάξρνπ Α.Γ. έηνπο
1959).
ΑΠΟΦΑΖ
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 ηνπο εμήο φξνπο:
 Ζ 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.



Δληφο ησλ νξίσλ ηεο παξαρσξεζείζαο έθηαζεο 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
300m) δελ έρνπλ πθάικπξν λεξφ θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, δειαδή ε αγσγηκφηεηα
ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα δελ μεπεξλά ηα 1000mS/cm ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ε
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αληίζεηε πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο δελ δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αλφξπμε λέαο
γεψηξεζεο.
5) 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), ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζκ. 688
ηεκαρίνπ εκβαδνύ 825,54 η.κ. κε ραξαθηεξηζκό «Αγξνηεκάρηα εθηόο Αλαδαζκνύ»
(ηκήκα 110 ηεκαρίνπ κε ραξαθηεξηζκό «Υέξζν Ακκώδε ΑΑΚ Αβάηνπ εθ
δηαρωξηζκνύ)» ηνπ αγξνθηήκαηνο Ναϊόκπαζε (Δύιαιν) (Τπέξ ΑΑΚ Αβάηνπ &
Γεθάξρνπ Α.Γ. έηνπο 1959).
ΑΠΟΦΑΖ
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 ηνπο εμήο φξνπο:
 Ζ 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.



Δληφο ησλ νξίσλ ηεο παξαρσξεζείζαο έθηαζεο 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
300m) δελ έρνπλ πθάικπξν λεξφ θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν, δειαδή ε αγσγηκφηεηα
ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα δελ μεπεξλά ηα 1000 mS/cm ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ε
αληίζεηε πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο δελ δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αλφξπμε λέαο
γεψηξεζεο.

6) 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), ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζκ. 688
ηεκαρίνπ εκβαδνύ 853,86 η.κ. κε ραξαθηεξηζκό «Αγξνηεκάρηα εθηόο Αλαδαζκνύ»
(ηκήκα 110 ηεκαρίνπ κε ραξαθηεξηζκό «Υέξζν Ακκώδε ΑΑΚ Αβάηνπ εθ
δηαρωξηζκνύ)» ηνπ αγξνθηήκαηνο Ναϊόκπαζε (Δύιαιν) (Τπέξ ΑΑΚ Αβάηνπ &
Γεθάξρνπ Α.Γ. έηνπο 1959).
ΑΠΟΦΑΖ
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 ηνπο εμήο φξνπο:
 Ζ 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.

10



Γηαηήξεζε ησλ θπηνθξαρηψλ φπνπ πθίζηαληαη ζηα φξηα ησλ αγξνηεκαρίσλ.



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



Δληφο ησλ νξίσλ ηεο παξαρσξεζείζαο έθηαζεο 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 300m) δελ έρνπλ πθάικπξν λεξφ θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή
πεξίνδν, δειαδή ε αγσγηκφηεηα ηνπ ππφγεηνπ πδξνθνξέα δελ μεπεξλά ηα
1000mS/cm ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. ε αληίζεηε πεξίπησζε ν ελδηαθεξφκελνο
δελ δχλαηαη λα πξνρσξήζεη ζε αλφξπμε λέαο γεψηξεζεο.

7) Γλωκνδόηεζε επί ηεο 5εηήο παξαρώξεζεο θαηά ρξήζε κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο,
έλαληη ηηκήκαηνο κεηά από δεκνπξαζία, γηα δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξωηνγελή ηνκέα
ζύκθωλα κε ην άξζξν 4 §2β ηνπ Ν. 4061/22-03-2012 (γεωξγηθέο θαιιηέξγεηεο),
ηκήκαηνο ηνπ ππ’ αξηζκ. 432 ηεκαρίνπ εκβαδνύ 3.319,10 η.κ. κε ραξαθηεξηζκό «Αγξόο
Κνηλόρξεζην» ηνπ αλαδαζκνύ αγξνθηήκαηνο Πνιπζίηνπ έηνπο 2003 – 2006.
ΑΠΟΦΑΖ
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 ηνπο εμήο φξνπο:
 Ζ 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 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε νηθηνζεινύο απνρώξεζεο ηνπ ππαιιήινπ Βαζίιε Καηζνύιε, Γ.Δ.
Δπόπηε - μελαγνύ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απνδερζνχλ ηελ αίηεζε νηθεηνζεινχο
παξαίηεζεο ηνπ θ. Καηζνχιε Βαζίιε θαη έδσζαλ εληνιή ζηνλ Πξφεδξν θαη ην πξνζσπηθφ
ηνπ Φ.Γ. γηα λα δξνκνινγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο:
1. γηα ηελ πιήξσζεο ηεο θελήο ζέζεο, βάζεη ησλ ηζρπφλησλ πηλάθσλ θαηάηαμεο θαη ηνπ
εγγξάθνπ 20383/29-9-2014 ηνπ ΑΔΠ,
2. ηελ επηζηξνθή ησλ εηδψλ έλδπζεο/ππφδεζεο απφ ηνλ θ. Καηζνχιε πξνο ην Φ.Γ.
φπσο άιισζηε έρεη δεισζεί θαη ζηε ζρεηηθή Τπεχζπλε Γήισζε πνπ είρε ππνγξάςεη
ν ππάιιεινο πνπ απνρψξεζε θαη πεξηγξάθεθαλ αλσηέξσ.
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2ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε ηεο δηαδηθαζίαο θιήξωζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ηωλ ζπιινγηθώλ
νξγάλωλ (αλαλέωζε κειώλ) ηνπ Φ.Γ. γηα ηε δηεμαγωγή δηαγωληζκώλ, αλάζεζε,
αμηνιόγεζε θιπ., βάζεη ηνπ 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 ηε
δηεμαγσγή αμηνιφγεζεο, παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ηνπ Φ.Γ. Γέιηα
Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο σο εμήο:
1. Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αλάζεζεο – Γηαρείξηζεο πκβάζεσλ:
Πξνεδξεχσλ: Υαηδεεπαγγέινπ-Πηάθεο Ναπνιέσλ.
Μέιε: Παηεηζίλε Δπηέξπε, Υαληδάξαο Αιέμαλδξνο.
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