ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΧΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 6εο / 2014 ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 29 Μαΐνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε
αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 6ε/2014
πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ
ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΧΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 8734/22-5-2014 έγγξαθεο
πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., Γξ. Μάλνπ Κνπηξάθε.

Παξόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, Βηνιφγνο-Ηρζπνιφγνο, Σαθηηθφο Δξεπλεηήο ΔΘΗΑΓΔ-ΗΝΑΛΔ,
Πξφεδξνο Γ..
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο Τπ. Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Μπαιάζεο ηέιηνο, εθπξφζσπνο ησλ παξαγσγηθψλ θνξέσλ.
 θ. Γεξκαληδίδεο Νηθφιανο, αλαπι. εθπξφζσπνο Με Κπβεξλεηηθψλ Οηθνινγηθψλ
Οξγαλψζεσλ.

Απόληεο
ηα κέιε ηνπ Γ..:
 θ. Παζράιε Παλαγνχια, εθπξφζσπνο Τπ. Οηθνλνκίαο Αληαγσληζηηθφηεηαο & Ναπηηιίαο.
 θ. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Οηθνλφκνπ Αζαλάζηνο, εθπξφζσπνο ΤΠΔΚΑ.
 θ. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
ν

1 Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ηεο Α΄
θάζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ αλάζεζεο ππεξεζηώλ:
«Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο Οξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (20122015)», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ησλ
παξαδνηέσλ ηεο Α΄ θάζεο γηα ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα
Παξαθνινχζεζεο Οξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)»
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαθάησ παξαδνηέσλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ σο εμήο:
 Καηάινγνο ησλ εηδψλ γηα ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ εξγαζίεο πεδίνπ κε ζρεηηθή
εηζεγεηηθή έθζεζε.
 Έθζεζε θαη βάζε δεδνκέλσλ κε ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.
 Πξφηαζε θαζνξηζκνχ πιέγκαηνο (grid) αλαθνξάο γηα θάζε είδνο ζηε βάζε ζρεηηθήο
ηεθκεξησκέλεο έθζεζεο-εηζήγεζεο.
 Γεσγξαθηθή απνηχπσζε ζε χζηεκα Γεσγξαθηθψλ Πιεξνθνξηψλ ηεο δπλεηηθήο
εμάπισζεο θάζε είδνπο θαη ζρεηηθή ηεθκεξησκέλε έθζεζε- εηζήγεζε.
 Σεθκεξησκέλε πξφηαζε πξνγξακκαηηζκνχ εξγαζηψλ πεδίνπ.
 Πξσηφθνιια αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ πνπ ζα
εθαξκνζηνχλ θαηά ηηο επηζθέςεηο ζην πεδίν.
 Πξνζρέδην αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πεδίνπ φπσο πξνγξακκαηίζηεθαλ λα
ζπιιερζνχλ κε βάζε ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δεηγκαηνιεςίαο.
 Πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ.
 Φσηνγξαθηθφ / βηληενζθνπεκέλν πιηθφ.
 ρέδην δξάζεο δαθηπιηψζεσλ ησλ επηιεγκέλσλ εηδψλ.
κε ηελ επηθχιαμε φκσο 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.
2ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ζην
πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ: «Πξνκήζεηα
νρήκαηνο (9/ζέζην 4Υ4)
επνπηείαο θαη αλάδεημεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
3. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο γηα ηνλ πξφρεηξν
δηαγσληζκφ «Πξνκήζεηα
νρήκαηνο (9/ζέζην 4Υ4) επνπηείαο θαη αλάδεημεο ηνπ
ΔΠΑΜΑΘ»
4. ηελ παξαιαβή ελφο 9ζέζηνπ 4Υ4 νρήκαηνο κε ηα ζρεηηθά πξνβιεπφκελα απφ ηελ
πξνθήξπμε ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ:
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 ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Κηλεηήξα, Αλαξηήζεσλ, πζηήκαηνο Μεηάδνζεο,
Γηεχζπλζεο. (Κπβηζκφο, αξηζκφο θπιίλδξσλ, ηππνδχλακε, ξνπή, θαχζηκν (Diesel),
θίλεζε 4Υ4, ρσξεηηθφηεηα ξεδεξβνπάξ, θιάζε νρήκαηνο, θαηαλαιψζεηο, θηβψηην
ηαρπηήησλ θιπ),
 ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ - Ζιεθηξηθέο Δπθνιίεο – ηνηρεία Άλεζεο /
Αζθάιεηαο (Αεξφζαθνη, φξγαλα, θιηκαηηζκφο, ειεθηξηθφο εμνπιηζκφο θιπ),
 ηα ραξαθηεξηζηηθά αζθάιεηαο –πξνζηαζίαο – παξειθφκελα (αληηθιεπηηθφ ζχζηεκα,
ζπζηήκαηα πέδεζεο, εθεδξηθφ ηξνρφ, γξχιν, ππξνζβεζηήξα, θαξκαθείν, ζράξα
νξνθήο θνηζαδφξνο θιπ),
 ηα ζηνηρεία επειημίαο ηνπ νρήκαηνο (δηαζηάζεηο, δπλαηφηεηεο νδηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θιπ),
 ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (ρξσκαηηζκφο, απηνθφιιεηα, δάληεο, θιπ),
 ινηπά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηελ παξάδνζή ηνπο, ηελ θπθινθνξία ηνπο, ηελ
ζπληήξεζε θαη ηελ εγγχεζή ηνπο.
5. 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.
3ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε αιιαγήο πνζνύ πιεξωκήο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ :
«Πξνκήζεηα νρήκαηνο (9/ζέζην 4Υ4) επνπηείαο θαη αλάδεημεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ», πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απνδερζνχλ ηελ αιιαγή ηνπ πνζνχ
πιεξσκήο ζην πιαίζην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ: «Πξνκήζεηα νρήκαηνο (9/ζέζην 4Υ4)
επνπηείαο θαη αλάδεημεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ», ζην πνζφ ησλ 49.871,42€. Αθνινχζσο
εμνπζηνδφηεζαλ 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
Έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ αζθάιηζε ελόο 9/ζέζηνπ (4Υ4) πεηξειαηνθίλεηνπ
νρήκαηνο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο ησλ 1.871,00€ εηεζίσο
γηα ηε κεηθηή αζθάιηζε ηνπ 9ζέζηνπ νρήκαηνο απφ ηελ εηαηξία «Τδξφγεηνο» θαη λα
αλαζέζνπλ ζηνλ Πξφεδξνο θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο.
5ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε αλάζεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ινγνηύπωλ ηνπ Φ.Γ.
θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζην ξνπρηζκό ηνπ πξνζωπηθνύ ηνπ Φ.Γ., ηνπ νπνίνπ ε
πξνκήζεηα έγηλε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Πξνκήζεηα ζηνιώλ έλδπζεο
πξνζωπηθνύ» κε ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε: «Σνπνζέηεζε ινγνηχπσλ ηνπ
Φ.Γ. θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο ζηνιέο έλδπζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ.», θαζψο ζην
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ξνπρηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα θαίλνληαη ηα δηαθξηηηθά ηφζν ηνπ Φ.Γ. φζν
θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο απφ ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε ε πξνκήζεηά ηνπο θαη
ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, κέζσ ηεο πινπνηνχκελεο πξάμεο κε ηίηιν «Πξνζηαζία
θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ», πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηνλ θσδηθφ
ησλ απξφβιεπησλ εμφδσλ ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, γηα
ηνπο ιφγνπο πνπ αλαιχζεθαλ απφ ηνλ Πξφεδξν θαηά ηελ εηζήγεζή ηνπ.
2. ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ «Σνπνζέηεζε ινγνηχπσλ ηνπ Φ.Γ. θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
ζηηο ζηνιέο έλδπζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ.» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 350,00€.
3. ηελ αλάζεζε ηεο «Σνπνζέηεζεο ινγνηχπσλ ηνπ Φ.Γ. θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο ζηνιέο
έλδπζεο πξνζσπηθνχ ηνπ Φ.Γ», πνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηεο εληαγκέλεο
πξάμεο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, ζηελ εηαηξεία «ΦΑΓΓΟΤΛΗΑ
ΥΡΤΑΦΖ» κε
πξνυπνινγηζκφ 350,55€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Αθνινχζσο ηα κέιε ηνπ Γ.. εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν λα θάλεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο
ελέξγεηεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαιαβήο ηνπ ξνπρηζκνχ απφ ην Φ.Γ..
6ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο (δηθαηνινγεηηθά θαη ηερληθή
πξνζθνξά) 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)», πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. Σελ επηθχξσζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηνπ ΦΓ 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)».
2. Παξάιιεια, ιακβάλνληαο ππφςε ην κε αξ. πξση. 17917/14-4-2014 έγγξαθν ηεο
Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, πεξί «Αλαζηνιήο (ιφγσ κλεκνληαθήο
ππνρξέσζεο) έληαμεο έξγσλ θαη ππνγξαθή ζπκβάζεσλ εθηφο εμαηξεηηθψλ
πεξηπηψζεσλ πνπ ζα ζπκθσλνχληαη κε ηελ Δ.Δ. θαη’ εθαξκνγή ηεο εγθπθιίνπ
«Οδεγίεο Γηαρείξηζεο γηα ηα έηε 2013-2015 & Πξνεηνηκαζία θιεηζίκαηνο/
αλαζεψξεζε 2013 ησλ Δ.Π. ηνπ ΔΠΑ» ηνπ ΤΠΑΑΝ». Καζψο επίζεο, θαη ησλ
εγγξάθσλ κε αξ. πξ. 21198/6-5-2014 απφ ηελ Δηδηθή Τπεξεζία πληνληζκνχ ηεο
Δθαξκνγήο ησλ Δ.Π. θαη ηνπ αξ. πξ. 126111/27-5-2014 απφ ηελ Μνλάδα Β΄
(Παξαθνινχζεζεο & Γηαρείξηζεο), κε ηα νπνία δεηείηαη ή άκεζε αλαζηνιή έθδνζεο
απνθάζεσλ πξνεγθξίζεσλ δεκνπξάηεζεο θαη ζπκβάζεσλ, λα δψζνπλ εληνιή ζηελ
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο λα ζπλερίζεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ
νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ελ ιφγσ
πξνθήξπμεο, κφλν κεηά ηελ χπαξμε λεφηεξεο ελεκέξσζεο απφ ηελ αξκφδηα
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή γηα ηελ άξζε ηεο αλαζηνιήο θαη ηελ παξνρή εθ λένπ δπλαηφηεηαο
ιήςεσλ απνθάζεσλ θαηαθχξσζεο θαη ππνγξαθήο ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ
Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Πεξηβάιινλ & Αεηθφξνο Αλάπηπμε» ηνπ Άμνλα
Πξνηεξαηφηεηαο 9 «Πξνζηαζία Φπζηθνχ Πεξηβάιινληνο θαη Βηνπνηθηιφηεηαο».
7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ηξνπνπνίεζεο νκάδαο έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ:
«Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο Αζπνλδύιωλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (20122015)», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ην φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε θαηαιεθηηθή
εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, δελ ηξνπνπνηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ θαη δελ
επεξεάδεηαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπ, απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. λα απνδερζνχλ ην αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ Έλσζεο ησλ «Ν. Γνχλαξε – Κ. Κφληνπ, Φ.
Φαζνχια – Ν. Μάληδηνπ, Γ. Λνπβηηάθε» γηα ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ «Πξφγξακκα
Παξαθνινχζεζεο Αζπνλδχισλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)»,
2. ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ «Πξφγξακκα
Παξαθνινχζεζεο Αζπνλδχισλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» ηεο
Έλσζεο ησλ «Ν. Γνχλαξε – Κ. Κφληνπ, Φ. Φαζνχια – Ν. Μάληδηνπ, Γ. Λνπβηηάθε»
σο εμήο:
 αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Υξήζηνπ Καξαρξήζηνπ, MSc Γαζνιφγν απφ ηνλ θ. Γεκήηξην
Παπαδεκεηξάθε, MSc Γαζνιφγν θαη
 αληηθαηάζηαζε ηνπ θ. Γεψξγηνπ Σδίξνπ, MSc Γεσπφλν απφ ηνλ θ. Ησαθείκ Βαζηιεηάδε,
MSc Γαζνιφγν.
8ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο 3εο
Σκεκαηηθήο Παξαιαβήο (pins θαη επεηεηαθή αθίζα) ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ
δηαγωληζκνύ: «ρεδίαζε, παξαγωγή ελεκεξωηηθνύ πιηθνύ θαη πιηθνύ
δεκνζηόηεηαο», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ 3νπ πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ
ΦΓ γηα ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ ηνπ έξγνπ «ρεδίαζε, παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ
θαη πιηθνχ δεκνζηφηεηαο»
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαθάησ παξαδνηέσλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ σο εμήο:
 Μεηαιιηθέο θαξθίηζεο –pins κε ζηεξέσζε πεηαινχδαο (500 ηεκ).
 Δπεηεηαθέο αθίζεο (5 ηεκ). πλνιηθή παξαιαβή κέρξη ηψξα 15 ηεκάρηα απφ 200.
4. 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.
9ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο γηα ην κήλα Ηνύλην 2014.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Ηνχλην 2014, φπσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ.
10)

Γλωκνδνηήζεηο επί κειεηώλ.
1) Γλωκνδόηεζε επί ηεο παξαρώξεζεο ρξήζεο έωο 3 έηε αθηλήηνπ πνπ
κηζζώλνληαλ κε ηελ 95/75 Π.Τ. ζύκθωλα κε ην άξζξν 36 παξ. 13 ηνπ Ν. 4061/2012
όπωο απηό πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 168 παξ. 2β ηνπ Ν.4099/2012 θαη όπωο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 37 παξ. 14γ ηνπ Ν. 4235/2014, ηκήκαηνο ηνπ ππ’
αξηζκ. 802β ηεκαρίνπ 6.999,94 m2 (ΔΓΑ87) ηεο ζπκπιεξωκαηηθήο δηαλνκήο ηνπ
Αγξνθηήκαηνο Δξαζκίνπ, έηνπο 1984, ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ ηεο ΠΔ Ξάλζεο, ζηελ
Παλά Φωηεηλή ηνπ ηεξγίνπ, κε ζθνπό ηελ γεωξγηθή ρξήζε.
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ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
φηη επηηξέπεηαη ε αγξνηηθή ρξήζε - γεσξγία ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 2, δειαδή:
 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.

2) Γλωκνδόηεζε επί ηεο παξαρώξεζεο θαηά ρξήζε, έλαληη ηηκήκαηνο, ηκήκαηνο
ηνπ ππ’ αξηζκ. 56 ηεκαρίνπ 2.768,43 m2 (ΔΓΑ87) ηεο ζπκπιεξωκαηηθήο δηαλνκήο
ηνπ Αγξνθηήκαηνο Π. Οιβίνπ, έηνπο 1962, ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ ηεο ΠΔ Ξάλζεο,
ζηνλ Υαηδόπνπιν πύξν ηνπ Κωλ/λνπ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2β ηνπ
Ν.4061/2012 όπωο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 37 παξ. 2β ηνπ Ν. 4235/2014, κε
ζθνπό ηελ αγξνηηθή ρξήζε (πνιπεηή δελδξώδε θαιιηέξγεηα).
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
φηη επηηξέπεηαη ε αγξνηηθή ρξήζε - γεσξγία ζηελ ζπγθεθξηκέλε έθηαζε κε ηηο εμήο
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην αλσηέξσ ζεκείν 2, δειαδή:
 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.

3) Γλωκνδόηεζε επί ηεο παξαρώξεζεο θαηά ρξήζε, έλαληη ηηκήκαηνο ρωξίο
δεκνπξαζία, ηκήκαηνο ηνπ ππ. αξ 432 ηεκαρίνπ έθηαζεο 4.004,03 m2 (ΔΓΑ 87)
ηνπ Αλαδαζκνύ Αγξνθηήκαηνο Πνιπζίηνπ ηνπ Γήκνπ Αβδήξωλ ηεο ΠΔ Ξάλζεο,
ζηελ Μνπκίλ Ογινύ Μειηρά ηνπ Σδεκήι γηα ηελ αλέγεξζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο
4 ΗΕ, ζύκθωλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2α ηνπ Ν.4061/2012 θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο –
ζπκπιεξώζεηο απηνύ.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
λα ζπλεγνξήζνπλ ζηελ παξαρψξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθηαζεο γηα αλέγεξζε
θηελνηξνθηθήο κνλάδαο, δπλακηθφηεηαο (4 ΗΕ) κε ηηο εμήο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


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).
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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.
4) Γλωκνδόηεζε επί αηηήκαηνο ηνπ Γηνβαλή Αζαλαζίνπ ηνπ Ηωάλλε γηα ηελ
ηαθηνπνίεζε απζαηξέηνπ ζύκθωλα κε ηνλ Ν. 4178, πνπ αθνξά θηελνηξνθηθή
κνλάδα δπλακηθόηεηαο 80 ηζνδπλάκωλ δώωλ (βνπζηάζην) ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή
ειίλνπ ηνπ Γήκνπ Αβδήξωλ ηεο ΠΔ Ξάλζεο.

ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα
λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά ζηελ ππαγσγή ησλ απζαηξέησλ ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο ζηνλ
Ν. 4178/2013 κε ηηο εμήο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


Να αθνινπζεζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Ν. 4056/2012 θαη ζηελ ππ. αξ. 1464/67426/13-062012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ) εξκελεπηηθή εγθχθιηφ ηνπ.



Να ππνβιεζεί ε εηδηθή νηθνινγηθή αμηνιφγεζε (ΔΟΑ) ηνπ ζεκείνπ 4 ηνπ θεθαιαίνπ Γ ηεο
ππ. αξ. 1464/67426/13-06-2012 (ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ) εξκελεπηηθήο εγθπθιίνπ ηνπ Ν.
4056/2012 ζηελ αξκφδηα ππεξεζία πεξηβάιινληνο θαη ην πφξηζκα ηεο ΔΟΑ λα είλαη
ζεηηθφ. ’ απηήλ ζα πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ν ηξφπνο δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο
ησλ απνβιήησλ – ιπκάησλ ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο.



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.
5) Δηζήγεζε γλωκνδόηεζεο επί ηεο Μειέηεο Πεξηβαιινληηθώλ Δπηπηώζεωλ (ΜΠΔ)
ηνπ έξγνπ «Νέα ράξαμε ηεο 6εο επαξρηαθήο. νδνύ ζην ηκήκα Αεξνδξόκην Κεξακωηή» ζηελ Π.Δ Καβάιαο, από ηελ Γ/λζε Σερληθώλ Έξγωλ ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Καβάιαο.

ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα εηζεγεζνχλ ηελ έγθξηζε ηεο
πξφηαζεο κε ηελ ηήξεζε επαθξηβψο ησλ φξσλ πνπ πξνηείλνληαη αλαιπηηθά ζην ΚΔΦ. 7 θαη
ζπλνπηηθά ζην ΚΔΦ 8 ηεο παξνχζαο ΜΠΔ, αιιά θαη ζηελ Δηδηθή Οηθνινγηθή θαη κε ηηο εμήο
πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


Ζ θχηεπζε φισλ ησλ πξαλψλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ακέζσο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ
κε ελδεκηθά είδε ηεο πεξηνρήο, ζηα νπνία λα πεξηιακβάλνληαη θαη ζακλψδε θαη
δελδξψδε.
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Με ηελ έλαξμε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ λα νξηζηεί ν αξκφδηνο θνξέαο πνπ ζα είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Παξαθνινχζεζεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ
Δπηπηψζεσλ. Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηνχληαη λα
θνηλνπνηνχληαη θαη ζηνλ ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο θαζψο απνηεινχλ
πνιχηηκά ζηνηρεία γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο.



Πξηλ αξρίζνπλ νη θαηαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα δηεμαρζνχλ εξγαζίεο πεδίνπ
ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε παξνπζία νηθνηφπσλ πξνηεξαηφηεηαο θαη λα
απνηξαπνχλ ηπρφλ δξαζηεξηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ επηπηψζεηο ζηελ
θαηαλνκή θαη ηελ θαηάζηαζε δηαηήξεζήο ηνπο, εθφζνλ ε παξνπζία ηνπο επαιεζεπηεί.
ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί άκεζα ν ΦΓ. Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα
επνπηεχνληαη απφ εηδηθνχο ζηελ νηθνινγία επηζηήκνλεο.



Πξηλ ηελ έλαξμε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ λα δηεμαρζεί έξεπλα πεδίνπ θαηά κήθνο
ηεο δηέιεπζεο ηεο λέαο νδνχ γηα ηνλ έιεγρν πηζαλήο παξνπζίαο ζεκαληηθψλ
θσιεαδφλησλ εηδψλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δηαζθαιηζηεί φηη θάζε ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο
πεξηνρήο κειέηεο ζα εληνπηζηεί πξηλ ηελ θαηαζθεπή (π.ρ. ιαγνχκηα βηδξψλ, θσιηέο
εξπεηψλ). ηελ πεξίπησζε πνπ εληνπηζηνχλ απνδείμεηο παξνπζίαο ζεκαληηθψλ εηδψλ
πξέπεη λα ελεκεξσζεί άκεζα ν ΦΓ. Οη εξγαζίεο ζα πξέπεη λα επνπηεχνληαη απφ εηδηθνχο
επηζηήκνλεο.
 Οη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ λα μεθηλήζνπλ πξηλ απφ ηελ πεξίνδν
θσιενπνίεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ εηδψλ νξληζνπαλίδαο ηεο πεξηνρήο (αξρέο
Απξηιίνπ), ψζηε λα κελ ππάξρεη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ελφριεζε θαη εθδίσμε
θσιεαδφλησλ εηδψλ, θάηη πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο
πεξηφδνπ.
ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

1ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε θαηαηεζεηκέλνπ ξαδηνθωληθνύ θαη ηειενπηηθνύ ζπνη από ηνλ αλάδνρν
«ORANGE» ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Α.Δ.» ηνπ ππνέξγνπ 3:
«Πξνβνιή Πξνγξάκκαηνο θαη ΦΓ Γέιηα Νέζηνπ – Βηζηωλίδαο – Ηζκαξίδαο» πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. αθνχ έιαβαλ γλψζε ησλ θαηαηεζεηκέλνπ ξαδηνθσληθνχ θαη
ηειενπηηθνχ ζπνη θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απνδερζνχλ
ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θαη λα εγθξίλνπλ ην ελ ιφγσ θαηαηεζεηκέλν ξαδηνθσληθφ
θαη ηειενπηηθφ ζπνη απφ ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ «Πξνβνιή Πξνγξάκκαηνο θαη ΦΓ Γέιηα
Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο», «ORANGE» ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ
Α.Δ.», κε θνηλφ ηίηιν «Έλαο επίγεηνο παξάδεηζνο, δίπια καο!».
Ο Φ.Γ. δηαηεξεί πάληνηε ηελ επηθχιαμε ην αληίζηνηρν ζπνη (ξαδηνθσληθφ, ηειενπηηθφ) λα
είλαη δπλαηφ λα αιιαρζεί ή ηξνπνπνηεζεί, εάλ απηφ ρξεηαζηεί θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζηα
Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, απφ ηνλ αλάδνρν.
2ν Θέκα εκεξήζηαο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλωκνδόηεζε επί αηηήκαηνο ηνπ Βνιηζίδε Αζαλαζίνπ ηνπ Ηωάλλε γηα ηελ
αλέγεξζε αγξνηηθήο απνζήθεο, ζην αγξνηεκάρην κε αξηζκό 1384 έθηαζεο 2002,00
m2 πνπ βξίζθεηαη εθηόο ζρεδίνπ ζην αγξόθηεκα Ηκέξνπ ηεο Π.Δ Ρνδόπεο.
ΑΠΟΦΑΖ
Λακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, θαη φηη εθφζνλ ε πεξηνρή δελ δηέπεηαη απφ άιιεο
απαγνξεπηηθέο ή πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο θαη ην έξγν πιεξεί ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο θείκελεο
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λνκνζεζίαο,, ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά γηα
ηελ αλέγεξζε ηεο απνζήθεο εκβαδνχ 39m2 ζην ηεκάρην κε αξ. 1384 έθηαζεο 2002,00 m2 κε
ηηο εμήο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


Ζ απνζήθε λα ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηελ απνζήθεπζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη
αγξνηηθψλ εξγαιείσλ. Απαγνξεχεηαη ε απνζήθεπζε επηθίλδπλσλ πιηθψλ θαη νπζηψλ.



Να κελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ρξήζεο ηεο αγξνηηθή απνζήθεο.



Πξηλ ηελ έθδνζε ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο απαηηείηαη ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζε ηεο αξκφδηαο
Δπηηξνπήο Πνιενδνκηθνχ θαη Αξρηηεθηνληθνχ Διέγρνπ (ΔΠΑΔ), ψζηε λα δηαπηζησζεί ε
ζπκβαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
πεξηνρήο.



Να πξαγκαηνπνηεζεί κε επζχλε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ πεξηκεηξηθή δελδξνθχηεπζε κε
ελδεκηθά δελδξψδε θαη ζακλψδε είδε ηεο πεξηνρήο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζαξκνγή ηνπ
νηθήκαηνο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζην ηνπίν.

3ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξωζε γηα ηελ εθδήιωζε ηνπ Φ.Γ. ζην θξάγκα Σνμνηώλ ζην πιαίζην
ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Μεηαλάζηεπζεο Φαξηώλ.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, αλέθεξε ζην Γ φηη ν Φ.Γ. πξαγκαηνπνίεζε
εθδήισζε κε ηε ζπκκεηνρή ζρνιείσλ ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηηο Π.Δ. Ξάλζεο
θαη Καβάιαο. θνπφο ηεο δξάζεο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ. ζηνλ ενξηαζκφ ηεο
Παγθφζκηαο Ζκέξαο Μεηαλάζηεπζεο Φαξηψλ πνπ έρεη νξηζηεί γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν γηα ηηο
24/6 θαη ε αλάδεημε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ ζπλαληνχλ ηα ςάξηα θαηά ηηο
κεηαλαζηεχζεηο ηνπο. Ζ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε ζηελ πεξηνρή θαηάληε ηνπ θξάγκαηνο
Σνμνηψλ ηελ Πέκπηε 22 Μαΐνπ. Ζ ηνπνζεζία επηιέρζεθε αθξηβψο επεηδή ηα θξάγκαηα
ζπληζηνχλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα πνπ θξάζνπλ ηνλ δξφκν ησλ ςαξηψλ.
ηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ ην 2ν Γεκνηηθφ ρνιείν Ξάλζεο κε 35 καζεηέο θαη ην 12ν
Γεκνηηθφ ρνιείν Καβάιαο κε 25 καζεηέο θαη ηνπο ζπλνδνχο ηνπο. Υαηξεηηζκφ απεχζπλε γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ ΗΝΑΛΔ ν πξφεδξνο ηνπ θ. Καιηαληψηεο θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΦΓ ΝέζηνπΒηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο. ηνπο καζεηέο έγηλε επίδεημε
δεηγκαηνιεςίαο ςαξηψλ κε ηελ κέζνδν ηεο ειεθηξαιηείαο απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ
πξνζσπηθφ ηνπ ΗΝΑΛΔ, θαηά ηελ νπνία ζπιιακβάλνληαη ςάξηα γηα κειέηε θαη ζηελ ζπλέρεηα
απειεπζεξψλνληαη δσληαλά ζην πνηάκη. Αθνινχζεζε επίδεημε θαηαγξαθήο κεηξήζεσλ
αβηνηηθψλ παξακέηξσλ λεξνχ κε ηελ βνήζεηα θαηάιιεισλ επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο. Σεο εθδήισζεο είρε πξνεγεζεί
πξνπαξαζθεπαζηηθή επίζθεςε ζηα ζρνιεία απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. φπνπ θαη
παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα γηα ηελ θαιχηεξε
πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ. Πεξηβαιινληηθά-εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα επίζεο έιαβαλ ρψξα θαη
ε εθδήισζε έθιεηζε κε ηελ αλάγλσζε απφ καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ ηεο Ξάλζεο ελφο
ςεθίζκαηνο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα δεκηνπξγία κηαο «ζθάιαο αλφδνπ» γηα λα βνεζεζνχλ ηα
ςάξηα λα ππεξβνχλ ην εκπφδην πνπ ζπληζηά ην θξάγκα ησλ Σνμνηψλ γηα ηηο κεηαθηλήζεηο
ηνπο.
4ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξωζε γηα ηελ πινπνίεζε ηερληθώλ έξγωλ θαηαζθεπήο δηωξύγωλ ηνπ
αξδεπηηθνύ δηθηύνπ δπηηθήο Πεδηάδαο Νέζηνπ Ννκνύ Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν ην ζέκα πνπ
έρεη πξνθχςεη θαη λα ζπγθεληξσζνχλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, ηφζν γηα ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνο πινπνίεζε ηκεκάησλ ηνπ έξγνπ, αιιά θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο
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πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ή πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ
ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαζψο κε ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ
δηαθξίλεηαη φηη δεκηνπξγνχληαη πξνθαλή θαη αλεπαλφξζσηα πξνβιήκαηα ζηνλ ραξαθηήξα
ηεο επαίζζεηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ θαη λα ελεκεξσζνχλ νη
πξντζηάκελεο αξρέο ηνπ ΦΓ.
5ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο,
παξαδνηέωλ ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο Β΄ θάζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ
αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο Υεξζαίωλ Σύπωλ
Οηθνηόπωλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)», 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 «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ρεξζαίσλ ηχπσλ
νηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο ηεο Β’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ
«Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ρεξζαίσλ ηχπσλ νηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015», κε ηελ επηζήκαλζε φηη κε ηελ παξνχζα έθζεζε δελ
δηαθξίλεηαη ζεκαληηθή πξφνδνο ηνπ αλαδφρνπ ζηελ πινπνίεζε ηεο Β΄ Φάζεο ηνπ
έξγνπ θαη απαηηείηαη επίζπεπζε ησλ ελεξγεηψλ - εξγαζηψλ ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ
έγθαηξε νινθιήξσζε ηεο πινπνίεζεο ηεο Β΄ θάζεο ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ ηζρχνληνο
ρξνλνδηαγξάκκαηφο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηα παξαδνηέα
ηεο Β΄ θάζεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ’ αξηζκφ6089/03-12-2012 πξνθήξπμή ηνπ.
Καζψο επίζεο, ν αλάδνρνο λα δηαηεξήζεη ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν 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.
6ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξωζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο,
παξαδνηέωλ Α΄ θάζεο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγωληζκνύ αλάζεζεο ππεξεζηώλ:
«Πξόγξακκα παξαθνινύζεζεο ηρζπνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ
(2012-2015)», 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 «Πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηρζπνπαληδαο
ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ηεο Α’ θάζεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα
παξαθνινχζεζεο ηρζπνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015», κε ηελ
επηθχιαμε φκσο 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
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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.
Δπεηδή δελ ππήξραλ άιια ζέκαηα, ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηε ιήμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
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