ΑΠΟΦΑΔΙ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΙΣΧΝΙΓΑ–ΙΜΑΡΙΓΑ
ΣΗ 7εο / 2014 ΤΝΔΓΡΙΑΗ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 26Ηνπλίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε
αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 7ε/2014
πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ
ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΩΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 8886 / 20-6-2014 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. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Λαξίζεο νθνθιήο, αλαπι. εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 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 ΓΠΘΓθατηαηδήο 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. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
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ΘΔΜΑΣΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δμακεληαία ελεκέξσζε ηνπ Γ.. γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ θαη ηελ
πξόνδν ησλ επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ
αλάζεζεο ππεξεζηώλ: «Τπνινγηζκόο θαη αμηνιόγεζε ηεο Φέξνπζαο Ιθαλόηεηαο
θαη ηνπ Οηθνινγηθνύ Απνηππώκαηνο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη αλ θαη ππάξρνπλ ζεκαληηθέο δπζθνιίεο
ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, εληνχηνηο, ε πξνζπάζεηα ηνπ αλαδφρνπ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή
αιιά ρξεηάδεηαη εγξήγνξζε πξνθεηκέλνπ ην έξγν λα νινθιεξσζεί ζχκθσλα κε ην
ζπκθσλεζέλ ρξνλνδηάγξακκα. Σν κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ηφληζαλ φηη πεξηκέλνπλ κε
αλππνκνλεζία ηελ παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηνπ έξγνπ, ζηελ επφκελε εμακεληαία
ελεκέξσζε.
2ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο ζην
πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ: «Πξνκήζεηα ζηνιώλ έλδπζεο πξνζσπηθνύ»,
πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ 1νπ πξαθηηθνχ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ
ΦΓ ησλ παξαδνηέσλ ηεο απεπζείαο αλάζεζεο ηνπ έξγνπ «ηνιέο έλδπζεο πξνζσπηθνχ
ηνπ Φ.Γ.»
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαθάησ παξαδνηέσλ ζην πιαίζην ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ σο εμήο:
1. Παληειφλη ζεξηλφ (25 ηεκάρηα).
2. Παληειφλη ρεηκεξηλφ (25 ηεκάρηα).
3. Μπνπθάλ ρεηκεξηλφ (14 ηεκάρηα).
4. Άξβπιν ρεηκεξηλφ (14 ηεκάρηα).
5. Άξβπιν ζεξηλφ (14 ηεκάρηα).
6. Μπινχδα ζεξηλή (25 ηεκάρηα).
7. Μπινχδα ρεηκεξηλή (25 ηεκάρηα).
8. Καπέιν ηχπνπ ηδφθετ ζεξηλφ (14 ηεκάρηα).
9. Υεηκεξηλφο ζθνχθνο (14 ηεκάρηα).
10. Γηιέθν (6 ηεκάρηα).
11. Γηιέθν ρεηκεξηλφ (6 ηεκάρηα).
12. Αδηάβξνρν (14 ηεκάρηα).
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.
3ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Παξνπζίαζε ηνπ παξαγόκελνπ πιηθνύ (κηα ηαηλία 20 ιεπηώλ, δπν ηαηλίεο πνιύ
κηθξήο δηάξθεηαο, ζπνη 30 δεπηεξνιέπησλ θαη ζήθεο κε ηεηξάρξσκν εμώθπιιν θαη
εηηθέηα) ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ: «Παξαγσγή ηειενπηηθνύ πιηθνύ
πξνβνιήο (ληνθηκαληέξ θαη ηαηληώλ πνιύ κηθξήο δηάξθεηαο)», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη
από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
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ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ, απνθάζηζαλ
νκφθσλα λα πξνηείλνπλ ζηνλ αλάδνρν ηηο θάησζη δηνξζψζεηο:

α) γηα ην 20΄ ιεπην βίληεν:
1. Θα πξέπεη λα δνζεί πξνζνρή ζηα πιάλα πνπ έρνπλ έληνλν θσηηζκφ.
Δλδεηθηηθά: ζην 2:36΄ ην πιάλν κε ηα Φνηληθφπηεξα, ζην 14:10’ πάιη θφληξα
θσο.
2. Αληίζηνηρα ππάξρνπλ αξθεηά ρεηκσληάηηθα «κνπληά» πιάλα.
3. ην μεθίλεκα πξέπεη λα αλαθέξεη «Έλαο επίγεηνο παξάδεηζνο δίπια καο (φρη
δίπια ζαο)», θαη ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ
(απηφο είλαη ν επίγεηνο παξάδεηζνο).
4. Τπάξρνπλ πιάλα, κε ειηνβαζίιεκα ή αλαηνιή, πέξα ηνπ ελφο, ηα νπνία θαιφ
ζα είλαη λα πεξηνξηζηνχλ. Δπίζεο, ππάξρνπλ πιάλα πνπ δελ έρνπλ ηίπνηε ην
ηδηαίηεξν λα δείμνπλ, (π.ρ. πιάλν ζην 1:09 θαη 2:24 έσο 2:29 πεξίπνπ). Γεληθά
πιάλα πνπ δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηεο επαλάιεςεο λα κελ ππάξρνπλ.
Πξνηηκφηεξν είλαη λα γίλεη πξνζζήθε θνληηλψλ πιάλσλ κε είδε ρισξίδαο θαη
παλίδαο πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην βίληεν.
5. Τπάξρνπλ πνιιά πιάλα κε ην εθθιεζάθη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζε δηάθνξα
ζεκεία ηεο ηαηλίαο (π.ρ. 4:52 θαη 19:10).
6. ηα θπηηθά είδε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα ινπινχδηα, λα δνζεί πξνζνρή ψζηε
λα είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε εηθφλα ηνπ είδνπο. Δπίζεο, φηαλ γίλεηαη αλαθνξά
κέζσ ηεο αθήγεζεο ζε θάπνην είδνο λα δείρλεη πιάλν ηνπ είδνπο. (π.ρ. ζην
11:14 πεξίπνπ αλαθέξεη ξνδνπειεθάλν θαη έρεη πιάλν αξγπξνπειεθάλνπ).
Γεληθά ηα πιάλα κε ηα θείκελα λα είλαη ζε αληηζηνηρία κε ηηο εηθφλεο, (π.ρ. 3:36
ζηελ εθθψλεζε αλαθέξεηε «ρισξίδα θαη παλίδα» θαη δείρλεη απφ ρισξίδα ηνλ
θξίλν ελψ απφ ηελ παλίδα δελ παξνπζηάδεηαη θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ είδνο.
7. Σν πιάλν κε ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ ζην παξαπνηάκην ηνπ Νέζηνπ,
πξνθάιεζε σξαία αίζζεζε, θαιφ είλαη λα ππάξρεη θαη γηα άιιεο πεξηνρέο.
8. Γελ γίλεηαη αλαθνξά ζηα νλφκαηα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ, ην νπνίν πξέπεη λα
δηνξζσζεί.
9. ην ζεκείν πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζην πξφγξακκα επφπηεπζεο λα πξνζηεζνχλ
πιάλα κε θαηαγξαθέο απφ ελέξγεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην πεδίν. Γηα ηα λεθξά
δψα λα ζπκπεξηιεθζνχλ πιάλα ησλ πηλαθίδσλ πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν Φ.Γ.
γηα ην ζθνπφ απηφ.
10. ε έλα πγξνηνπηθφ ζχζηεκα ζαλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο-Θξάθεο, δελ ππάξρνπλ αξθεηά πιάλα κε ςάξηα ή γεληθά ζέκαηα
αιηείαο. Να πξνζηεζνχλ αλάινγα πιάλα.
11. Οη θνξκνξάλνη ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο πειεθάλνπο θαηά ηελ ηξνθνιεςία ηνπο,
γεγνλφο πνπ ζα ζέιακε λα απνηππψλεηαη ζε αληίζηνηρν πιάλν.
12. Απαξαίηεην είλαη λα γίλεη αλαθνξά, θαηά ηελ αθήγεζε, ζην Γεκφθξηην θαη ηα
αξραία Άβδεξα θαη λα ππάξρεη πιάλν έζησ ηνπ αξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ
Αβδήξσλ.
13. Σα πιάλα κε ηελ νκηιία ηνπ πξνζσπηθνχ ζα πξέπεη λα
δηνξζσζνχλ/επεμεξγαζηνχλ ή θαη λα πεξηνξηζηνχλ.
14. Λείπνπλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα
πξνζηεζνχλ.
15. ην γεληθφ ράξηε, φηαλ γίλεηαη εζηίαζε ζε θάζε πεξηνρή (Νέζην, Βηζησλίδα,
Ηζκαξίδα), ίζσο ζα είλαη θαιχηεξα λα αλνίγεη ην πιάλν θαη ε εηθφλα λα
θαηαιακβάλεη φιε ηελ νζφλε.
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16. Ζ Γεξαθίλα πνπ είλαη ζε πηήζε (ζην πιάλν 12:00) δελ δείρλεη ραξαθηεξηζηηθά
ηνπ είδνπο. Δπηζπκεηή είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο κε πιάλν πνπ είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ ηεο γεξαθίλαο.
17. Οη ελφηεηεο δελ δέλνπλ νκαιά, ππάξρνπλ λεθξά ζεκεία (δηαθνπή ήρνπ θαη
εηθφλαο).
18. Σν πιάλν ζην 19:58 λα αθαηξεζεί θαη σο ην θιείζηκν λα παξακείλεη ην πιάλν
κε ηα θνηληθφπηεξα.
19. Τπάξρνπλ πιάλα κε είδε ζην 5ιεπην βίληεν (π.ρ πεηαινχδα, δξπνθνιάπηεο)
πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζην 20ιεπην βίληεν. Σα πιάλα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην θαξέ κε ηηο θσηνγξαθίεο ίζσο αλ ηνπνζεηεζνχλ
κέζα ζηε ξνή λα αθήζνπλ θαιχηεξε αίζζεζε. Όπσο είλαη φια ζπγθεληξσκέλα
ζε έλα πιάλν κάιινλ πεξλνχλ απαξαηήξεηα.
20. ην ηέινο ησλ πιάλσλ λα ππάξρνπλ ηα ινγφηππα ηνπ Φ.Γ., ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ
θιπ θαη ην κήλπκα ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο, ζχκθσλα κε ηνλ νδεγφ
δεκνζηφηεηαο θαη φρη ζην ηέινο ηεο πξνβνιήο,. (Απηφ ηζρχεη γηα φια ηα είδε
ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ).
21. Σν εηθαζηηθφ ζην εμψθπιιν ηεο θαζεηίλαο θαη επάλσ ζηα DVD (ηα ηξίγσλα
παξαπέκπνπλ ζε ινγφηππν άιινπ Φ.Γ.), ζα επηζπκνχζακε λα αιιαρζεί θαη λα
γίλεη άιιε πξφηαζε πνπ ζα εγθξηζεί πξηλ απφ ηε ρξήζε ηεο.
β) γηα ην 5΄ιεπην γεληθφ βίληεν
1. Σν πξψην πιάλν αλ είλαη δπλαηφ λα επεμεξγαζηεί ή λα αληηθαηαζηαζεί θαζψο
είλαη αξθεηά «κνπληφ» θαη δελ πξνδηαζέηεη ζεηηθά ηνλ ζεαηή.
2. Να πξνζηεζνχλ ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΠ Α.ΜΑ.Θ.
3. Όπνπ ππάξρνπλ πιάλα φκνηα κε ην 20’ιεπην βίληεν θαη δελ είλαη
ραξαθηεξηζηηθέο ζθελέο ησλ εηδψλ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ πξέπεη λα αιιαρζνχλ.
4. Να ππάξρεη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ βίληεν, ζε εκθαλέο ζεκείν, ην Δζληθφ
Πάξθν Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο–Θξάθεο, ψζηε λα κπνξεί ν ζεαηήο λα θαηαλνεί
ηελ πεξηνρή πνπ αθνξά απηφ πνπ πξνβάιιεηαη.
5. Δίλαη επηζπκεηή κηα άιιε πξφηαζε γηα ηε κνπζηθή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο.
γ) γηα ην 5΄ιεπην βίληεν ηνπ εζεινληηζκνχ «ηεξίδσ – πκκεηέρσ»
Να δηακνξθσζεί ην θείκελν κε ηέηνην ηξφπν έηζη ψζηε κεηά απφ κηα ζπλνπηηθή
παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ ηνπ Φ.Γ. λα απνηππψλεηαη ε αμία ηνπ εζεινληηζκνχ ζε
ζρέζε θαη κε ηελ πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο
(αηνκηθή/πξνζσπηθή εκπινθή), ηηο εηδηθφηεξεο δξάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί θάπνηνο
λα ζπκκεηέρεη σο εζεινληήο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ. Σα πιάλα ρξεηάδεηαη λα εκπινπηηζηνχλ
κε πιηθφ, πνπ ζα πξνβάιιεη ηνλ εζεινληηζκφ. Να γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζην πνπ
ζα πξέπεη λα απεπζχλεηαη φπνηνο ελδηαθέξεηαη. Να γίλεη ρξήζε ηνπ ινγνηχπνπ
πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ.. ηνπ Φ.Γ. γηα ηνλ εζεινληηζκφ ζην ΔΠΑΜΑΘ.
δ) γηα ην ζπνηάθη ησλ 30΄΄ δεπηεξνιέπησλ
Θα πξέπεη λα δηακνξθσζεί κηα άιιε πξφηαζε. Σν επηζπκεηφ είλαη ν ζεαηήο κέζα
ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα λα εληππσζηαζηεί απφ ηελ πεξηνρή θαη λα ζειήζεη λα ηελ
επηζθεθηεί. Παξάιιεια φκσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη εθθψλεζε θαη θάπνην κήλπκα
ψζηε λα γίλεηαη αληηιεπηφ γηα πνηα πεξηνρή αλαθέξεηαη.
Ο αλάδνρνο αλέθεξε φηη νη παξαηεξήζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ήηαλ σθέιηκεο θαη ζηελ
θαηεχζπλζε απηή ζα θηλεζεί έηζη ψζηε λα πξνθχςεη έλα αμηφινγν θαη απνδεθηφ απνηέιεζκα
γηα φινπο.
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4ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ Φ.Γ. πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ελδπλάκσζε ηεο
εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο αηόκσλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ησλ κέρξη ηψξα ελεξγεηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ.
2. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα ζπλερίζεη ηηο ελέξγεηεο
δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ πνιηηψλ γηα ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο ηνπ Φ.Γ.
5ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα ηε δεκηνπξγία πισηνύ ηεξκαηηθνύ ζηαζκνύ πγξνπνηεκέλνπ αεξίνπ
(LNG) ζηελ πεξηνρή ηνπ θόιπνπ ηεο Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε νκφθσλα φηη γηα φινπο
ηνπο ιφγνπο θαη ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο πνπ αλέθεξε αλαιπηηθά ν θ. Γθατληαηδήο θαη ν Γξ.
Κνπηξάθεο θαη απφ ηνπο νπνίνπο πξνθχπηεη φηη ε θαηαζθεπή ηνπ Σεξκαηηθνχ ηαζκνχ
Τγξνπνηεκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ Αηγαίνπ (AEGEANLNG) ζηνλ Κφιπν ηεο Καβάιαο,
εγθαηάζηαζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ Έθζεζε Οξηνζέηεζεο Αληηθεηκέλνπ (SCOPING
REPORT) θαη ε νπνία ρσξνζεηείηαη πνιχ θνληά ζηα φξηα ζηνπ ΔΠΑΜΑΘ θαη κε ηνλ ηξφπν
πνπ πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ, εγθπκνλεί ζνβαξνχο δπλεηηθνχο θηλδχλνπο γηα ην
πδάηηλν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηφζν ηεο παξάθηηαο δψλεο, φζν θαη ησλ Λ/Θ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ, κηαο
επαίζζεηεο πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο ε νπνία πξνζηαηεχεηαη κάιηζηα απφ ηελ εζληθή θαη
δηεζλή λνκνζεζία γηα ηα ηδηαίηεξα θαη κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηνηρεία ηεο, θαζψο θαη
γηα ηνλ επαίζζεην ραξαθηήξα ηεο.
Δπίζεο ν ΦΓ ζπληάζζεηαη ζηνλ αγψλα θαη ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο γηα
ηελ απνηξνπή ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ κε ηελ ζπκκεηνρή εθπξνζψπσλ
ηνπ ζην ζπιιαιεηήξην ηεο 3/7/14 ζηελ Καβάια κε εθπξνζψπνπο ηνπ.
6ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα δξαζηεξηόηεηεο αλαςπρήο κε Αεηνζαλίδα «kitesurf» ζηηο Λ/Θ θαη
ηηο Λίκλεο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε νκφθσλα λα γίλεη
δεθηή ε ζρεηηθή εηζήγεζε θαη κε ην ζπγθεθξηκέλν ζθεπηηθφ θαη γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο
ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ λα κελ επηηξέπεηαη ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
kitesurf εληφο ησλ Ληκλψλ θαη ησλ Ληκλνζαιαζζψλ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ θαη ζπγθεθξηκέλα εληφο
ησλ δσλψλ Α1, Α2 θαη Α3 (Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο) πνπ νξίδνληαη κε ηελ ζρεηηθή
ΚΤΑ νξηζκνχ ηνπ ΔΠΑΜΑΘ.
Δπίζεο απνθάζηζαλ λα ζπληαρζεί θαη λα απνζηαιεί ζρεηηθή επηζηνιή ζηηο αξκφδηεο
ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηελ έθδνζε ζρεηηθήο απαγνξεπηηθήο
δηάηαμεο άζθεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ kitesurf ζηηο πεξηνρέο απηέο θαζψο θαη ζηηο
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο εθηέιεζεο ηεο ζρεηηθήο απηήο δηάηαμεο.
7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο γηα ην κήλα Ινύιην 2014.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Ηνχιην 2014, φπσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ.

5

8ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ.
1) πκπιεξσκαηηθέο αληηπξνζρσηηθέο εθζθαθέο ζηα εζνδεπηηθά ζηόκηα ηεο
ιηκλνζάιαζζαο Λαγνύ κε βάζε ηελ εγθξηζείζα ΜΠΔ πεξηνδηθώλ έξγσλ
ζπληήξεζεο ππνδνκώλ θπζηθνύ ηρζπνηξνθείνπ Βηζησλίδαο – Λαγνύ.
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
θείκελεο λνκνζεζίαο, ηα κέιε ηνπ Γ. ηνπ ΦΓ, πνπ είραλ δηθαίσκα ςήθνπ, απνθάζηζαλ
νκφθσλα ηελ έθθξαζε ζεηηθήο γλψκεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ έξγσλ
πνπ πξνηείλνληαη βάζε ηεο εγθξηζείζαο ΜΠΔ πεξηνδηθψλ έξγσλ ζπληήξεζεο ππνδνκψλ
θπζηθνχ ηρζπνηξνθείνπ Βηζησλίδαο – Λαγνχ θαη ηεο ζρεηηθήο ΑΔΠΟ, κε ηηο εμήο πξφζζεηεο
πξνυπνζέζεηο:


Οη ζπκπιεξσκαηηθέο αληηπξνζρσηηθέο εθζθαθέο ηνπ δπηηθνχ εζνδεπηηθνχ ζηνκίνπ
ηνπ Λαγνχ λα κελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηα 5.000m3 αλά έηνο.



Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εθζθαθέο γηα ηελ δηάλνημε ηνπ λφηηνπ εζνδεπηηθνχ ζηνκίνπ ηνπ
Λαγνχ λα κελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 2.000m3 θαη νη αληηπξνζρσηηθέο εθζθαθέο γηα
ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ λα κελ είλαη πεξηζζφηεξεο απφ 2.000m3 αλά
έηνο.



Καη’ εμαίξεζε, κπνξεί λα επηηξαπεί ε ππέξβαζε ησλ νξίσλ ησλ αληηπξνζρσηηθψλ
εθζθαθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλσηέξσ ζεκεία ζε εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο φπνπ
απνδεδεηγκέλα νη θαηξηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχλ αθξαία θαηλφκελα ζην
ιηκλνζαιάζζην νηθνζχζηεκα κε ζπλέπεηα εθηεηακέλεο πξνζρψζεηο πνπ νδεγνχλ ζε
απνδεδεηγκέλε αδπλακία ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θπζηθψλ ηρζπνηξνθείσλ. ηηο
πεξηπηψζεηο απηέο ζα ππνβάιινληαη ζρεηηθέο εθζέζεηο ζην Σκήκα Πεξηβαιινληηθνχ
θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο–Θξάθεο θαη
ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο θαη ζα δεηείηαη
δηελέξγεηα άκεζνπ επηηφπηνπ έιεγρνπ γηα ηελ δηαπίζησζε αλάγθεο πινπνίεζεο
αληηπξνζρσηηθψλ εθζθαθψλ κεγαιχηεξεο ηεο επηηξεπφκελεο έθηαζεο θαη φγθνπ.
Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή δελ ζα είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ
εθζθαθψλ εάλ δελ έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο αλαθνξηθά κε ηελ ηερληθή
σξηκφηεηα (πινπνίεζε ζρεηηθψλ έξγσλ – κειεηψλ) ησλ ρψξσλ απφζεζεο λα
ππνδερζνχλ ηα πξντφληα εθζθαθήο.



Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εθζθαθέο ησλ εζνδεπηηθψλ ζηνκίσλ δχλαληαη λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ κε κεραληθφ εθζθαθέα θαη ε πξνζσξηλή απφζεζε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο λα είλαη δπλαηφλ λα ελαπνηίζεληαη παξαπιεχξσο απηψλ γηα δηάζηεκα φρη
κεγαιχηεξν ησλ 6 κελψλ γηα ηελ απνζηξάγγηζή ηνπο πξηλ ηελ κεηαθνξά θαη ηελ
ελαπφζεζή ηνπο ζηηο ηερλεηέο λεζίδεο πνπ πξνηείλνληαη.



Ζ απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ηνπ δπηηθνχ ζηνκίνπ ηνπ Λαγνχ δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηερλεηή λεζίδα λφηηα ηεο Βηζησλίδαο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην Γ.3.1 ηεο εγθεθξηκέλεο ΑΔΠΟ (ππ.
αξ. 36509/993/17-6-2013).



Να εμεηαζηεί θαηά πξνηεξαηφηεηα ε εμέηαζε ηεο δπλαηφηεηαο απφζεζεο ησλ
πξντφλησλ εθζθαθήο ηνπ λφηηνπ ζηνκίνπ ηνπ Λαγνχ (δηάλνημεο θαη εηήζηεο
αληηπξνζρσηηθέο) ζην δπηηθφ αλάρσκα ηεο Λ/Θ ηνπ Λαγνχ (ζέζε 5), κεηαμχ ηεο Λ/Θ
θαη ηεο ζάιαζζαο, ψζηε αθελφο λα ππάξμεη αηζζεηηθή απνθαηάζηαζε ηνπ
ππάξρνληνο αλαρψκαηνο απφ νγθφιηζνπο, αιιά θαη λα εληζρπζεί ε πξνζηαηεπηηθή ηνπ
ιεηηνπξγία. Ζ απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα
αθνινπζεζεί απφ ηελ επηθάιπςή ηνπο κε πθαληφ γεσχθαζκα κε ινχπεο (ζειηέο) -
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φκνηα κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξνζηαζία ησλ πξαλψλ - φπνπ πνιχ
γξήγνξα ζα αλαπηπρζεί βιάζηεζε ε νπνία ζα ζπγθξαηήζεη ηα βπζνθνξήκαηα επί ηνπ
αλαρψκαηνο θαη ζα εκπνδίζεη ηελ παξάζπξζή ηνπο απφ ηνπο θπκαηηζκνχο. Γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο απφζεζεο είλαη απαξαίηεην λα έρεη ζπληαρζεί ζρεηηθή ηερληθή
κειέηε πνπ ζα πεξηγξάθεη ηηο πνζφηεηεο πνπ δχλαηαη λα ελαπνηεζνχλ, ηελ
δηαδηθαζία ηεο απφζεζεο, ηηο δηαζηάζεηο θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ψζηε
λα εληζρπζεί ην αλάρσκα ή ηκήκα απηνχ. Δθφζνλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή εγθεθξηκέλε
κειέηε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία δελ είλαη δπλαηή ε απφζεζε ησλ πξντφλησλ
εθζθαθήο ζηελ ζέζε απηή.


Ζ απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ηνπ λφηηνπ ζηνκίνπ ηνπ Λαγνχ δχλαηαη λα
πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηερλεηή λεζίδα πνπ πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ
παξνχζα ηερληθή έθζεζε λφηηα ηεο Λ/Θ ηνπ Λαγνχ κε δηαζηάζεηο 350m Υ κέζν
πιάηνο 20m Υ χςνο 1,2-1,5m απφ ηελ επηθάλεηα ηεο Λ/Θ. Ζ λεζίδα απηή ζα πξέπεη
λα θαηαζθεπαζηεί θαη αλαινγία ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ
πξνδηαγξαθψλ πνπ νξίδνληαη ζην θεθάιαην Γ.3.1 ηεο εγθεθξηκέλεο ΑΔΠΟ (ππ. αξ.
36509/993/17-6-2013) γηα ηελ ηερλεηή λεζίδα λφηηα ηεο Βηζησλίδαο.



Καη’ εμαίξεζε επηηξέπεηαη νη ηερλεηέο λεζίδεο λα θαηαζθεπάδνληαη ηκεκαηηθά κε
κνξθή θπςειψλ - θπηηάξσλ απηψλ γηα ηελ ππνδνρή ησλ παξαγφκελσλ πιηθψλ
εθζθαθήο αθινπζψληαο φκσο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θάζε θχηηαξνπ ηεο δηαδηθαζίαο,
ησλ πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην Γ.3.1
ηεο εγθεθξηκέλεο ΑΔΠΟ. Γελ είλαη δπλαηή ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ εθζθαθψλ θάζε
ζηνκίνπ πξηλ ηελ θαηαζθεπή ή ηελ έλαξμε ηεο θαηαζθεπήο ηεο αληίζηνηρεο ηερλεηήο
λεζίδαο ή ηνπ θπηηάξνπ απηήο πνπ ε ρσξεηηθφηεηά ηνπ απνδεδεηγκέλα λα επαξθεί γηα
ηελ ππνδνρή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ εθζθαθήο.



Ζ ελίζρπζε ησλ πξαλψλ ηνπ αγξνηηθνχ δξφκνπ ζηελ παξφρζηα δηαδξνκή απφ θαη
πξνο ην λφηην ζηφκην ηεο Λ/Θ ηνπ Λαγνχ, λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ ειάρηζηε
δπλαηή απφζεζε ραιηθηψλ ψζηε λα βειηησζεί θαη λα απνθαηαζηαζεί ε βαηφηεηα ηεο
ππάξρνπζαο αγξνηηθήο νδνχ.



Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπξνθξαγκψλ ηνπ κεγάινπ εθρεηιηζηήξα ζηε ιίκλε Βηζησλίδα
δίπια ζηε ζέζε θάια Γξηβαδηψλ κε αληίζηνηρνπο ζχγρξνλνπο θξαγκνχο (κε
πδξαπιηθή θίλεζε), λα πξαγκαηνπνηεζεί κφλν θαηφπηλ ζρεηηθήο εγθεθξηκέλεο ηερληθήο
θαη πδξαπιηθήο κειέηεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία. Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε
λα ηξνπνπνηεζεί ην πςφκεηξν εθρείιηζεο ησλ πδάησλ ηεο Βηζησλίδαο απφ
πιεκκπξηθά θαηλφκελα. Ζ ρξήζε ησλ ζπξνθξαγκψλ (άλνηγκα) λα είλαη δπλαηή κφλν
θαηά ηελ εθδήισζε έληνλσλ πιεκκπξηθψλ θαηλφκελσλ θαη κφλν γηα ηελ ηαρχηεξε
έμνδν γιπθψλ λεξψλ απφ πιεκκπξηθά θαηλφκελα, πνπ νδεγνχλ ζε ηαρεία αχμεζε ηεο
ζηάζκεο ηεο ιίκλεο, ζηελ ζάιαζζα. Γελ επηηξέπεηαη ζε θακία πεξίπησζε νη
ζπξνθξαγκνί λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εζφδεπζε ηρζχσλ ή γηα ηελ είζνδν
ζαιαζζηλνχ λεξνχ ζηελ ιίκλε. Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απνηειεί ε
ζρεηηθή έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ απφ ηελ Γ/λζε
πδάησλ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο.



Όια ηα έξγα θαη νη εξγαζίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθηφο ηεο πεξηφδνπ
αλαπαξαγσγήο ησλ εηδψλ ηεο νξληζνπαλίδαο θαη ζπγθεθξηκέλα εθηφο ηεο πεξηφδνπ
απφ αξρέο Απξηιίνπ κέρξη ηέιε Ηνπιίνπ θάζε έηνπο.

εκεηψλεηαη φηη πέξαλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε ζεκεία θαη ζηνπο φξνπο ηεο
ππ. αξ. 36509/993/17-6-2013 (ΑΓΑ: ΒΔΕ30-ΞΡΞ) ΑΔΠΟ πνπ αλαθέξνληαη θαη
αλαπηχζζνληαη αλαιπηηθά παξαπάλσ θαη πνπ ελ κέξεη δχλαηαη λα αληηηίζεληαη ζηνπο φξνπο
ηεο ΑΔΠΟ φια ηα ππφινηπα ζηνηρεία θαη φξνη απηήο πξέπεη λα εμαθνινπζήζνπλ λα ηζρχνπλ,
φπσο πεξηιακβάλνληαη ζηελ ΑΔΠΟ.
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2) Αλέγεξζε αγξνηηθήο απνζήθεο ζηελ ζέζε "Αλαδαζκόο Ιάζκνπ - ΜσζατθνύΓαιήλεο" από ηελ θα Καηξαληδή Όιγα ηνπ Αλησλίνπ.
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 γλσκνδνηήζνπλ ζεηηθά γηα
ηελ αλέγεξζε ηεο απνζήθεο εκβαδνχ 15m2 ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην
ηεκάρην έθηαζεο 2.328 m2 ηδηνθηεζίαο ηεο θαο. Όιγαο Καηξαληδή ηνπ Αλησλίνπ κε ηηο εμήο
πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


Να ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ηζρχνπζαο πνιενδνκηθήο λνκνζεζίαο, αλαθνξηθά
κε ηηο παξεθθιίζεηο φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο.



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



Να κελ είλαη δπλαηή ε αιιαγή ρξήζεο ηεο 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.
3) Δγθαηάζηαζε ζαιηγθαξνηξνθείνπ αλνηθηνύ βηνινγηθνύ θύθινπ 350.000
ζαιηγθαξηώλ, ζε ηκήκα έθηαζεο 4.251,81 m2 ηνπ κε αξ.99 αγξνηεκαρίνπ ηνπ θ.
αθαιάθε Γεώξγηνπ.

ΑΠΟΦΑΖ
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 ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε γηα
ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζαιηγθαξνηξνθείνπ κε ηηο εμήο πξφζζεηεο πξνυπνζέζεηο:


Σν είδνο ζαιηγθαξηνχ πνπ ζα εθηξαθεί λα κελ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην Helix Aspersa
(εδψδηκν είδνο) θαη ζε θακία πεξίπησζε λα κελ εηζαρζεί μεληθφ είδνο ζηελ πεξηνρή.



Να είλαη πηζηνπνηεκέλν ην είδνο πνπ ζα εηζάγεηαη γηα εθηξνθή θαη αλαπαξαγσγή.



Θα πξέπεη ν θνξέαο ηνπ έξγνπ λα πξνβαίλεη ζε θαζεκεξηλή επίβιεςε ηνπ ρψξνπ γηα ηελ
απνθπγή δηαθπγήο ησλ ζαιηγθαξηψλ.



Σα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά δίρηπα λα ηνπνζεηεζνχλ κε ηέηνην ηξφπν θαη λα
ζπληεξνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ θνξέα ηνπ έξγνπ, ψζηε λα κελ είλαη δπλαηή ε εηζαγσγή
εληφο ηεο εγθαηάζηαζεο εηδψλ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηεο νξληζνπαλίδαο, ηα νπνία δελ
ζα κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ κε απνηέιεζκα ηελ ζαλάησζή ηνπο.



πληζηάηαη ε δηαηξνθή ησλ ζαιηγθαξηψλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαιιηεξγνχκελα θπηηθά
είδε ηεο πεξηνρήο.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ
1ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλσκνδόηεζε επί ηεο παξαρώξεζεο θαηά ρξήζε, έλαληη ηηκήκαηνο, ηκήκαηνο ηνπ
ππ’ αξηζκ. 946 ηεκαρίνπ 12.057,44 m2 (ΔΓΑ87) ηνπ Αγξνθηήκαηνο αλαδαζκνύ
Κπςέιεο – Δμνρήο 1981-1986, ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ ηεο ΠΔ Ξάλζεο, ζηνλ Φαζά
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Κσλ/λν ηνπ Ισάλλε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 2β ηνπ Ν.4061/2012 όπσο
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, κε ζθνπό ηελ αγξνηηθή ρξήζε (κεδηθή 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.

2ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα ηελ εθδήισζε απνλνκήο βξαβείσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ
δηαγσληζκνύ δσγξαθηθήο πνπ δηνξγάλσζε ν Φ.Γ. ηνπ ΔΠΑΜΑΘ ζην πιαίζην
ενξηαζκνύ ηεο Παγθόζκηαο Ηκέξαο Πεξηβάιινληνο, κε ζέκα: «Η κεηαλάζηεπζε
ησλ πνπιηώλ θαη ησλ ςαξηώλ».
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. εμέθξαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο γηα ηελ εθδήισζε πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ ζρνιηθνχ δηαγσληζκνχ δσγξαθηθήο κε ζέκα: «Ζ
κεηαλάζηεπζε ησλ πνπιηψλ θαη ησλ ςαξηψλ» πνπ δηνξγάλσζε ν Φ.Γ. γηα καζεηέο Δ θαη η
ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ αξηζκφ δσγξαθηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, θαζψο
επίζεο, θαη ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ έιαβε ρψξα. Ο δηαγσληζκφο έθεξε ζίγνπξα πην
θνληά ηελ καζεηηθή θαη εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα κε ην ΦΓ, πξάγκα απαξαίηεην γηα ηε
δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο λένπο ηδηαίηεξα ηεο πεξηνρήο επζχλεο ηνπ
ΔΠΑΜΑΘ. Αμίδεη ν ΦΓ λα επραξηζηήζεη ηνπο ρνξεγνχο ησλ βξαβείσλ «Βηβιηνπσιείν
Παξαζρίδε» θαη ηελ εηαηξεία «ZOOM ART» απφ ηελ Ξάλζε πνπ άκεζα αληαπνθξίζεθαλ ζην
θάιεζκα ηνπ Φ.Γ. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο αμίδνπλ θαη ζηελ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ
δσγξαθηψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ: ν θ. Μηραειίδεο άββαο κέινο ηνπ Γ ηνπ ΦΓ, ν θ Ησάλλεο
Μελεζίδεο, Εσγξάθνο – πξψελ Ννζνθνκεηαθφο Ηαηξφο ηνπ Γ.Ν. Ξάλζεο θαη ν θ, Κξπσλάο
εξγθελιίδεο, Εσγξάθνο – Δπηκειεηήο Γεκνηηθήο Βηβιηνζήθεο Ξάλζεο. Κιείλνληαο ν
Πξφεδξνο εμέθξαζε ηελ αηζηνδνμία ηνπ φηη ζην κέιινλ παξφκνηεο ελέξγεηεο ζα έρνπλ αθφκε
κεγαιχηεξε επηηπρία θαη θάιεζε φια ηα κέιε ηνπ Γ ηνπ ΦΓ λα ζπλδξάκνπλ δπλακηθά ζε
απηφ. Δπίζεο, απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απνζηείιεη επραξηζηήξην έγγξαθν πξνο ηε Γεκνηηθή
Πηλαθνζήθε γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο αίζνπζαο.

Επειδή δεν ςπήπσαν άλλα θέμαηα, ο Ππόεδπορ ηος Δ.Σ. κήπςξε ηη λήξη ηηρ ζςνεδπίαζηρ.
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