ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 8εο / 2014 ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 22 Ινπιίνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00 π.κ., ζε
αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε 8ε/2014
πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ
ΝΔΣΟΤ –ΒΙΣΧΝΙΓΑ –ΙΜΑΡΙΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 8978 / 15-7-2014 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. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Βεξγίδεο Βέξγνο, εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ
 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.

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. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Παξαιαβή 1εο θαη 2εο Σξηκεληαίαο Αλαθνξάο ζην πιαίζην ηνπ Τπνέξγνπ 3
«Πξνβνιή πξνγξάκκαηνο θαη Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο»,
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα απνθάζηζαλ νκφθσλα
ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο.
2ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξόηαζεο Φ.Γ. γηα έληαμε έξγσλ ζην Πξάζηλν Σακείν 2014.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ελέθξηλαλ νκφθσλα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο απφ ην Φνξέα Γηαρείξηζεο
Γέιηα Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ιζκαξίδαο ζην Πξάζηλν Σακείν γηα ρξεκαηνδφηεζε δξάζεψλ ηνπ
θαηά ην έηνο 2014, απνδέρζεθαλ ηηο θάησζη πξνηάζεηο φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ γηα φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο.
ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΩΝ ΓΡΑΔΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ ΣΑΜΔΗΟ 2014
ΓΡΑΔΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ

Α/Α

1 πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο

1.660,00

2 Έθδνζε εκεξνινγίσλ 2015 (1.000ηκρ.)

1.500,00

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ελεκέξσζεο εηζφδνπ
3 ζην ΔΠ ΑΜΑΘ (6 ηεκάρηα)
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζεκαηηθψλ πηλαθίδσλ ζην
4 ΔΠΑΜΑΘ (13 ηεκάρηα)

2.600,00
5.500,00

5 Πηλαθίδεο πξνεηδνπνίεζεο δηέιεπζεο άγξησλ δψσλ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ελφο (1) ηειεκεηξηθνχ ζηαζκνχ
6 ζηνλ πνηακφ Νέζην
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιαηθφξκσλ αλαπαξαγσγήο
7 νξληζνπαλίδαο
Έμνδα ζπκπιήξσζεο θαηαζθεπαζηηθψλ αηειεηψλ θαη
κεηαθνξάο πιαηθφξκαο αλαπαξαγσγήο πνπ
8 θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 2013

880,00
3.450,00
900,00

450,00

9 Πξνκήζεηα κηαο (1)άδεηαο πξνγξάκκαηνο GIS
10

4.500,00

Πξνκήζεηα θνξδειψλ (lanyards) γηα ηαπηφηεηεο
πξνζσπηθνχ θαη εζεινληέο (2,5εθαζηψλ )100 ηεκάρηα

150,00

Πξνκήζεηα θαπέισλ (1000ηκρ) θαη κπινπδψλ 800ηκρ
11 (400ηκρ ελειίθσλ θαη 400ηκρ παηδηθψλ)

5.800,00

12 Δπηζθεπή βάξθαο, αγνξά κεραλήο, εμνπιηζκφο βάξθαο
Γεκηνπξγία Βνηαλφθεπνπ (100η.κ) ζηνλ αχιεην ρψξν ηνπ
13 Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ

6.000,00
3.000,00

ΤΝΟΛΟ:

36.390,00
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3ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Κήξπμε αλαδόρνπ σο έθπησηνπ ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο εθδήισζεο
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ινγνηύπνπ ηνπ Φ.Γ. θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο
ζηνιέο έλδπζεο πξνζσπηθνύ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ., απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο «ΦΡΑΓΓΟΤΛΙΑ
ΥΡΤΑΦΗ» σο έθπησηεο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο γηα ηελ
«Σνπνζέηεζε ινγνηχπσλ ηνπ Φ.Γ. θαη ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ ζηηο ζηνιέο έλδπζεο πξνζσπηθνχ ηνπ
Φ.Γ.».
4ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε αλάζεζεο θαη έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ινγνηύπνπ ηνπ Φ.Γ.
ζην ξνπρηζκό ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ Φ.Γ., ηνπ νπνίνπ ε πξνκήζεηα έγηλε ζην
πιαίζην ηεο δξάζεο «Πξνκήζεηα ζηνιώλ έλδπζεο πξνζσπηθνύ» κε
ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. 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 «ΑΙΥΜΗ GRAPHICS» κε πξνυπνινγηζκφ 418,20€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Αθνινχζσο ηα κέιε ηνπ Γ.. εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν λα θάλεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο
ελέξγεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο.
5ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε δηαδηθαζηώλ απόδνζεο ζεκάησλ θαη θνζηνιόγεζε ζην πιαίζην ηνπ
έξγνπ «Γεκηνπξγία ήκαλζεο Πνηόηεηαο θαη πλεξγαζίαο κε ην Φ.Γ.» κε
ρξεκαηνδόηεζε από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη εγθξίλνπλ ηνπο Οδεγνχο Έληαμεο ζηε ήκαλζεο
Πνηφηεηαο θαη πλεξγαζίαο φπσο παξνπζηάζηεθαλ απφ ηελ ππεχζπλε ηνπ έξγνπ θαη νη
νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο έληαμεο παξαγσγψλ /επηρεηξήζεσλ θαη ην θνζηνιφγην
ηεο ήκαλζεο πξνθεηκέλνπ απηφ λα δεκνζηνπνηεζεί θαη λα δηαλεκεζεί ζε φζνπο εθθξάδνπλ
ελδηαθέξνλ λα εληαρζνχλ ζηε ήκαλζε.
Παξάιιεια, έδσζαλ εληνιή ζηνλ θ. Μαθξή Υξήζην, νηθνλνκνιφγν ηνπ Φ.Γ., λα πξνρσξήζεη
ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίεο γηα δεκηνπξγία λένπ ινγαξηαζκνχ ζηελ ηξάπεδα ALPHA
BANK ζην πιαίζην ηεο δξάζεο «Γεκηνπξγία ήκαλζεο Πνηφηεηαο θαη πλεξγαζίαο κε ην
Φ.Γ.» θαη ηνλ εμνπζηνδφηεζαλ γηα ην ιφγν απηφ.
6ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνϋπνινγηζκνύ Φ.Γ. έηνπο 2015 θαη ηνλ απνινγηζκό έηνπο 2013.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ζπκθψλεζαλ νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο έθζεζεο πξνυπνινγηζκνχ
ρξήζεο 2015 φπσο θαη ηνλ απνινγηζκφ ηνπ έηνπο 2013, φπσο θαίλεηαη απφ ηνλ πίλαθα 7.:
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ΒΑΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ
ΜΔΓΔΘΖ

EΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΤΥΔΣΗΖ
ΜΔ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΤ ΔΓΛ

Η.ΔΟΓΑ (=1+2+3+4+5+6+7)
1. Πσιήζεηο (=α+β)
α) Πσιήζεηο εκπνξεπκάησλ
Πξντφλησλ, ινηπψλ απνζεκάησλ
θαη άρξεζηνπ πιηθνχ
β) Πσιήζεηο ππεξεζηψλ

70+71+72

2. Δπηρνξεγήζεηο (=γ+δ+ε+ζη)

74

γ) Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ
δ) Δγθεθξηκέλνη Πφξνη ΠΓΔ
(βάζεη ήδε ππνγεγξακκέλσλ
ΑΔ)
ε) Δ.Δ.

74.96

ζη) Λνηπέο

3. Έζνδα παξεπόκελσλ
αζρνιηώλ
4. Έζνδα Κεθαιαίσλ (Σόθνη
Πηζησηηθνί)
5. Ηδηνπαξαγσγή παγίσλ
6. Λνηπά Έζνδα
7. Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα
Έζνδα
ΗΗ.ΔΞΟΓΑ
(=8+9+10+11+12+13+14+15+16
)
8. Ακνηβέο θαη Έμνδα
Πξνζσπηθνύ (=ζη΄+δ+ε)
ζη) Ακνηβέο έκκηζζνπ θαη
εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ
δ) Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη
επηβαξχλζεηο έκκηζζνπ θαη
εκεξνκίζζηνπ πξνζσπηθνχ
ε) Παξεπφκελεο παξνρέο θαη

Απνινγη
ζκόο
2013
469.268

Γηακόξθ
σζε 2014
906.800

ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΗΜΟ
 2015
1.169.800

0

0

0

73

43.00+41.10

463.108

900.000

1.163.000

430.500

900.000

1.128.000

74.98
ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ ΠΛΗΡΧΜΔ
ΑΠO ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΓΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ Α
ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΙΧΝ ΛΟΓΧ
ΔΓΓΤΗΔΧΝ, ΑΝΑΛΗΦΗ
ΓΑΝΔΙΑΚΧΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ
ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Α ΑΠΟ
ΣΟ ΚΡΑΣΟ, ΣΑΜΔΙΑΚΔ
ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΙ ΑΠΟ ΣΟ
ΚΡΑΣΟ,
ΑΤΞΗΔΙ ΜΔΣΟΥΙΚΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ ΠΛΗΝ
ΠΔΡΙΠΣΧΔΧΝ ΠΓΔ

75
76 ΠΛΖΝ 76.04

32.608

35.000

6.159

6.500

1

300

6.500
300

78 ΠΛΖΝ 78.05
82.01 ΚΑΗ ΛΟΗΠΑ ΔΟΓΑ
ΠΟΤ ΓΔΝ
ΣΑΞΗΝΟΜΟΤΝΣΑΗ ΣΗ
ΑΛΛΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ
81.01 (ΠΛΖΝ 81.01.04 ΚΑΗ
81.01.05)
522.523

906.800

1.169.800

60 ΠΛΖΝ 60.05

227.257

357.000

310.000

60.00 ΔΧ 60.01

178.472

280.000

240.000

60.03 ΔΧ 60.04

48.785

77.000

70.000

60,02
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έμνδα πξνζσπηθνχ
9. Ακνηβέο θαη Έμνδα Σξίησλ

61

49.223

371.100

744.800

10. Παξνρέο Σξίησλ
Δθ ησλ νπνίσλ Ηιεθηηθφ Ρεχκα θσηαέξην -ΎδξεπζεΣειεπηθνηλσλίεο
Δθ ησλ νπνίσλ Δλνίθηα

62

16.124

15.000

15.000

6.013

5.000

5.000

Δθ ησλ νπνίσλ Αζθάιηζηξα
Δθ ησλ νπνίσλ Δπηζθεπέο θαη
πληεξήζεηο
11. Φόξνη
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη
θόξνπ εηζνδήκαηνο ρξήζεο)
Δθ ησλ νπνίσλ Φφξνο
Δηζνδήκαηνο Υξήζεο

62.05

3.841

3.500

5.000

62.07

6.270

6.500

5.000

17.581

15.000

15.000

33.746

17.220

70.000

123

230

300

1.696

750

700

176.772

130.500

14.000

96.879

46.000

4.000

-53.255

0

0

62.00 ΔΧ 62.03
62.04

63+88.08+88.09
88.08+88.09

12. Γηάθνξα Έμνδα

60.05+[64 ΠΛΗΝ 64.11 ΚΑΙ
64.12]+82.00+88.06+
+ΠΛΗΡΧΜΔ
ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ [44
ρξέσζε (ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ
44.15) ΜΔΙΟΝ 84 έζνδν
ΜΔΙΟΝ 78.05] KAI 67 θαη
ινηπά έμνδα πνπ δελ έρνπλ
ηαμηλνκεζεί ζε άιιεο
θαηεγνξίεο

Δθ ησλ νπνίσλ Μεηαβηβάζεηο
Δηζνδεκάησλ ζε Σξίηνπο
(δσξεέο, επηρνξεγήζεηο)

64.06 θαη 67

13. Σόθνη θαη ζπλαθή έμνδα

65 ΚΑΙ 16.18

Δθ ησλ νπνίσλ δαπάλεο
πξνκεζεηψλ πιεξσηέεο ζην
θξάηνο επί ησλ δαλείσλ πνπ
έρνπλ ιεθζεί κε ηελ εγγχεζε ηνπ
Διιεληθνχ Γεκνζίνπ
14. Έθηαθηα θαη Αλόξγαλα
Έμνδα
15. Καζαξή Κηήζε Παγίσλ
(νκάδα 1). Ζ δηαθνξά κεηαμύ
αγνξώλ θαη πσιεζέλησλ
παγίσλ θαηά ηε ρξήζε.
Δθ ησλ νπνίσλ έπηπια θαη
ινηπφο εμνπιηζκφο
16. Αγνξέο ρξήζεο (νκάδα 2).
Ζ νκάδα 2 εμνδνπνηείηαη κε
βάζε ηηο αγνξέο θαη όρη ηελ
αξρή ζπζρέηηζεο εζόδνπεμόδνπ ή ηεο αλάισζεο ησλ
απνζεκάησλ.
ΗΟΕΤΓΗΟ (=Η-ΗΗ)

81.00 ΠΛΗΝ 81.00.03 ΚΑΙ
81.00.04
[10-16] (ΑΓΟΡΔΠΧΛΗΔΙ) ΠΛΗΝ 16.18
[14]

[20-28]
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θάησ απφ ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ δεκηνπξγνχλ ηα εμήο δεδνκέλα:
1. Σελ ππ’ αξηζ. 40556/01-10-2004 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ «Έγθξηζε
θαλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα
Νέζηνπ – Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο» (ΦΔΚ 1528/Β’/13-10-2004), φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ ππ’ αξηζ. 38568/09-09-2010 Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ (ΦΔΚ 1541/Β’/159-2010).
2. Σελ ππ’ αξηζ. 13702/01-10-2004 Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ΠΔΥΧΓΔ «Έγθξηζε
θαλνληζκνχ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ –
Βηζησλίδαο - Ιζκαξίδαο» (ΦΔΚ 1528/Β’/13-10-2004) θαη ζπγθεθξηκέλα ην άξζξν 4
«σύμυωνα με το οποίο καταπτίζεται ο πποϋπολογισμόρ ένα μήνα ππιν τη λήξη τος
οικονομικού έτοςρ… το οποίο εγκπίνεται από το ΔΣ».
3. Σν ππ’ αξηζ. 29562/16-06-2014 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ.
4. Η ππ’ αξηζ. 29562/16-06-2014 εγθχθιηνο ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο
5. Σν ππ’ αξηζ. 33285/07-07-2014 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Παξαθνινχζεζεο Δπνπηεπφκελσλ Φνξέσλ.
6. Σν ππ’ αξηζ. 9040/28-07-2014 έγγξαθν ηνπ Φ.Γ.
7. Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα απφ 10/7/2014 κε ηηο πηζηψζεηο πνπ πξνγξακκαηίδεη ε
Γηαρεηξηζηηθή Αξρή λα εηζεγεζεί πξνο ηελ δηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ γηα ηα
έηε 2014,2015.
8. Σν ππ΄αξ. 8970 έγγξαθν ηνπ Φ.Γ. πξνο ηελ Γελ. Γ/λζε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
9. Σν ειεθηξνληθφ κήλπκα 16/7/2014 απφ ηελ Γελ. Γ/λζε νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ.
10. Σν ππ΄ αξ. 3457/18-7-2014 έγγξαθν Γξακκαηέα ηνπ ΤΠΔΚΑ.
11. Σν γεγνλφο φηη ηα έζνδα ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο πξνέξρνληαη απφ επηρνξεγήζεηο
κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πξάμεο
«Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο - Θξάθεο» θσδηθφο έξγνπ ΑΔ 2011Δ07580010 ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θαζψο
θαη απφ επηρνξεγήζεηο ηνπ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΑΜΔΙΟΤ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο «ηήξημε
Φνξέσλ Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ».
12. Σν γεγνλφο φηη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2014 δελ εθηειείηαη νξζά εμαηηίαο ηεο
εμπγίαλζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ
Δπελδχζεσλ κε απνηέιεζκα ηε κε εχξπζκε πινπνίεζε ηνπ.
Καη κε δεδνκέλν φηη, κε ην πνζφ ηεο πξφηαζεο πξνυπνινγηζκνχ, ην νπνίν νξηνζεηήζεθε
ζηελ αλψηαηε ηηκή ηνπ θαηφπηλ εληνιήο απφ ηε δηαρεηξηζηηθή αξρή, δελ θαιχπηεηαη ην πνζφ
πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξάμεο, ν Φ.Γ.
δηαηεξεί ην δηθαίσκα γηα αλαζεψξεζή ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ, κεηά ηελ
εθηέιεζε ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο 2015, θαη πάληα ζε ζρέζε κε ηελ κέρξη ηφηε
πινπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Γειηίνπ. εκαληηθή παξάκεηξνο απνηειεί, ε
επηθείκελε
ηξνπνπνίεζε, ηνπ ελ ιφγσ Σερληθνχ Γειηίνπ ηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξάμεο, κε ηελ
νπνία ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηα πξνο πινπνίεζε έξγα θαη νη αληίζηνηρνη πξνυπνινγηζκνί.
7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα ηελ πώιεζε ηκήκαηνο ηεο ΓΔΖ θαη ηε δεκηνπξγία ηεο «Μηθξήο
ΓΔΖ».
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.. φηη θαηά ην
ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ππήξμαλ δεκνζηεχκαηα γηα ηελ πψιεζε παξαγσγηθψλ κνλάδσλ
ηεο ΓΔΗ. Πηζαλή πψιεζε ησλ πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ ζηνλ πνηακφ Νέζην θαη πην
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ζπγθεθξηκέλα ησλ θξαγκάησλ Θεζαπξνχ θαη Πιαηαλφβξπζεο ζε ηδηψηεο, κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ βηνπνηθηιφηεηα ηνπ ΔΠΑΜΑΘ, ηδηαίηεξα ηεο ηρζπνπαλίδαο.
Καη απηφ γηαηί νη πεξηβαιινληηθνί φξνη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ
πδξνειεθηξηθψλ θξαγκάησλ, πξνυπνζέηνπλ ηε ζπλερή ξνή λεξνχ ζηνλ πνηακφ Νέζην,
ηνπιάρηζηνλ θαηά 6 m3/sec. Απφ ηε κέρξη ηψξα ιεηηνπξγία ηνπ θξάγκαηνο, απφ ην Διιεληθφ
Γεκφζην, θαίλεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο ηθαλνπνηείηαη αλ θαη ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο. ε πεξίπησζε πψιεζεο ησλ θξαγκάησλ ζε ηδηψηεο, δεκηνπξγνχληαη
εξσηήκαηα γηα ην αλ ζα ζπλερηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ πεξηβαιινληηθνχ φξνπ, ζε
ζπλερή βάζε θαη φρη σο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα (κήλαο,
ρξφλνο θιπ).
Δάλ ε δηαδηθαζία πψιεζεο μεθηλήζεη λα πινπνηείηαη ηφηε ν Φ.Γ. ζα ζηείιεη ζρεηηθφ έγγξαθν
πξνο ην ΣΑΙΠΔΓ θαη ηνλ Τπνπξγφ ΠΔΚΑ.
8ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο γηα ην κήλα Αύγνπζην 2014.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα Αχγνπζην 2014, φπσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ.
9ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ.
1) Παξαρώξεζε θαηά ρξήζε γηα 5 έηε έλαληη ηηκήκαηνο, ηκήκαηνο (ηνπ ππ’ αξηζκ. 408)
ηεκαρίνπ 62.290,21 m2 (ΔΓΑ87) κε ζθνπό ηελ αγξνηηθή ρξήζε.
ΑΠΟΦΑΗ
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:
 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.

2) Δηδηθή Οηθνινγηθή Αμηνιόγεζε (ΔΟΑ) γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ «Διεύζεξνο
ηαβιηζκόο κε ζηαβιαπνζήθε 500 πξνβάησλ (10 ΗΕ) Βηνινγηθήο Καηεύζπλζεο».
ΑΠΟΦΑΗ
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.
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3) Παξαρώξεζε θαηά ρξήζε γηα 25 έηε έλαληη ηηκήκαηνο, ηκήκαηνο (ηνπ ππ’ αξηζκ.
410ς) ηεκαρίνπ 1.628,42m2 (ΔΓΑ87) κε ζθνπό ηελ αγξνηηθή ρξήζε.
ΑΠΟΦΑΗ
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:


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

4) Ίδξπζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο 145 πξνβάησλ (3 ΗΕ).
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα απνθάζηζαλ νκφθσλα
ηελ αλαβνιή ηεο ζπδήηεζεο ηνπ αηηήκαηνο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ θαη ηελ εμέηαζε ηνπ ζηελ
επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. αθνχ θξίλεηαη απαξαίηεην ην Γ.. ηνπ Φ.Γ. λα έρεη
ζαθή γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εκεξήζηαο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα ηε ζαλή ςαξηώλ ζηε ιίκλε Βηζησλίδα.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ.. Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, ελεκέξσζε ηα κέιε ηνπ Γ.. φηη θαηά ην
ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ζεκεηψζεθε θαηλφκελν καδηθήο ζαλήο ςαξηψλ ζηε ιίκλε
Βηζησλίδα. Έλα γεγνλφο πνπ έγηλε παλειιελίσο γλσζηφ απφ ηα εζληθά κέζα ελεκέξσζεο.
Ο Φ.Γ. ελεκεξψζεθε γηα ην πεξηζηαηηθφ ηεο ζαλήο ησλ ςαξηψλ απφ ην απφγεπκα ηεο
Παξαζθεπήο 18-07-2014 ελψ ππήξραλ αληίζηνηρα ελδείμεηο θαηλνκέλσλ ζπλζεθψλ αλνμίαο
απφ ην κεζεκέξη ηεο Πέκπηεο 17-07-2014. Άκεζα ζηηο 17-07-2014 ελεκέξσζε ηνλ
ζπληνληζηή ηνπ αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηείηαη κε ηίηιν: ««Πξφγξακκα
Παξαθνινχζεζεο Θαιάζζησλ Σχπσλ Οηθνηφπσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)»
κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ θ. σηήξε Οξθαλίδε, Σαθηηθφ Δξεπλεηή ηνπ ΙΝΑΛΔ, ν νπνίνο
βξίζθνληαλ γηα δεηγκαηνιεςίεο πεδίνπ ζηελ πεξηνρή, ψζηε λα πξνρσξήζεη ζε κεηξήζεηο
δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζηηο ζέζεηο φπνπ ππήξραλ νη ελδείμεηο αλνμίαο απφ ηελ ζπκπεξηθνξά
ησλ ςαξηψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη ζρεηηθέο κεηξήζεηο, ελψ ιήθζεθαλ θαη δείγκαηα λεξνχ
γηα εμεηάζεηο ζην εξγαζηήξην ηνπ ΙΝΑΛΔ.
Η εθδήισζε ηνπ θχξηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καδηθήο ζαλήο ςαξηψλ έγηλε ην βξάδπ ηεο
Παξαζθεπήο ελψ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ςαξηψλ είραλ αλέιζεη ζηελ επηθάλεηα ηηο πξσηλέο
ψξεο ηνπ αββάηνπ 19-07-2014. Ο Αιηεπηηθφο πλεηαηξηζκφο ηεο Βηζησλίδαο, θαηφπηλ
ππνδείμεσλ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο, αλά ζπγθεθξηκέλα
ρξνληθά δηαζηήκαηα, ζπλέιεγε δείγκαηα λεξνχ απφ ην εζνδεπηηθφ ζηφκην ηεο ιίκλεο, ηα
νπνία ζηελ ζπλέρεηα απεζηάιεζαλ ζηελ θα Μαξία Μνπζηάθα, Καζεγήηξηα Βηνινγίαο ΑΠΘ
γηα ηηο απαηηνχκελεο εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο.
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Γηα ην ζέκα πξαγκαηνπνηήζεθε ην κεζεκέξη ηνπ αββάηνπ ζρεηηθή ζχζθεςε ησλ αξκφδησλ
ππεξεζηψλ ζην ιηκεληθφ ηακείν Πφξην Λάγνο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Δθηειεζηηθνχ Γξακκαηέα
ηεο ΠΑΜΘ θ. Κψζηα Καηζηκίγα , ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε Ξάλζεο θ. Φψηε Καξαιίδε, θαζψο
θαη ινηπψλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ηεο ΠΔ Ξάλζεο θαη ηεο ΠΑΜΘ θαη ησλ αζηπλνκηθψλ
αξρψλ.
Δθ κέξνπο ηνπ Φ.Γ. παξνπζηάζηεθαλ ζηηο θαζ’ χιελ αξκφδηεο πεξηθεξεηαθέο θαη θξαηηθέο
ππεξεζίεο ηα δεδνκέλα πνπ δηέζεηε κέρξη ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή, θαζψο θαη νη ελέξγεηεο
ζηηο νπνίεο είρε πξνρσξήζεη αλαθνξηθά κε ηα δείγκαηα λεξνχ πνπ είρε ζπιιέμεη θαη είρε
απνζηείιεη. πγθεθξηκέλα αλαθέξζεθε φηη σο πηζαλφηεξε αηηία δηαθξίλεηαη ε επηθξάηεζε
αλνμηθψλ ζπλζεθψλ ζην λεξφ ηεο ιίκλεο απφ πιήζνο πηζαλψλ παξαγφλησλ, ελψ δελ
κπνξνχζε λα απνθιεηζηεί ε παξνπζία θάπνηαο θπηνηνμηθήο νπζίαο. Δπίζεο ηνλίζηεθε ε
αλάγθε θαζαξηζκνχ ηφζν ηεο ιίκλεο φζν θαη ηεο πεξηνρήο ηνπ ιηκαληνχ απφ ηα λεθξά ςάξηα
θαζψο ε παξνπζία ηνπο θαη ε δηεξγαζία ηεο απνζχλζεζήο ηνπο ζα επηδεηλψζνπλ αθφκε
πεξηζζφηεξν ηηο αλνμηθέο ζπλζήθεο ζηε ιίκλε.
Απφ ηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα πνπ δηαζέηεη ν Φ.Γ., απφ ηηο ζρεηηθέο αλαιχζεηο ησλ δεηγκάησλ
λεξνχ, ρσξίο αθφκε λα έρεη νινθιεξσζεί ην ζχλνιν ησλ αλαιχζεσλ, δηαθξίλεηαη φηη
αλαπηχρζεθε ζην λεξφ ηεο ιίκλεο έλα κνλαδηθφ είδνο θπηνπιαγθηνχ (θπαλνβαθηήξην πνπ
κπνξεί λα απειεπζεξψζεη ηνμίλεο) ζε πνιχ κεγάιε ππθλφηεηα ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθφ
(500-1.000 θνξέο πεξηζζφηεξν). Η απμεκέλε παξνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, νδήγεζε
ζηελ αχμεζε ηεο αιθαιηθφηεηαο (pH) θαη ηε κείσζε ηνπ δηαζέζηκνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ θαηά
ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο. Η κηθξή πνζφηεηα δηαζέζηκνπ νμπγφλνπ, νδήγεζε ζηελ λέθξσζε
ηνπ θπηνπιαγθηνχ (ζε απηφ νθείιεηαη ην θαθέ ρξψκα ηνπ λεξνχ) κε απνηέιεζκα, κε ηελ
απνζχλζεζε απηήο ηεο νξγαληθήο χιεο λα πξνζιεθζεί αθφκε πεξηζζφηεξν νμπγφλν απφ ην
λεξφ ηεο ιίκλεο, επηδεηλψλνληαο ηηο ζπλζήθεο αλνμίαο θαη πξνθαιψληαο ηελ ζαλή ησλ
ςαξηψλ. Απνκέλεη λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θπαλνβαθηήξηνπ έρεη
απειεπζεξψζεη ηνμίλεο πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ ζαλή ησλ ςαξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζε
ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Βηνινγίαο ΑΠΘ, ζα ζηαινχλ δείγκαηα λεξνχ ζην ΔΚΔΦΔ
ΓΗΜΟΚΡΙΣΟ, έηζη ψζηε λα εμαθξηβσζεί αλ θαη πνηεο ηνμίλεο απειεπζεξψζεθαλ ζην
πδάηηλν ζχζηεκα. Γείγκαηα λεθξψλ ςαξηψλ έρνπλ επίζεο ζηαιεί απφ ηελ Κηεληαηξηθή
Τπεξεζία γηα ηε δηεξεχλεζε άιισλ πηζαλψλ παξαγφλησλ πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ ζαλή (πρ.
θπηνθάξκαθα, θιπ).
Η ξαγδαία άλζεζε (algae bloom) ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο θπαλνβαθηήξηνπ ζηε ιίκλε
πηζαλφηαηα νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηελ
ιίκλε ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, απφ ηηο έληνλεο βξνρνπηψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ
εβδνκάδσλ, νη νπνίεο ιφγσ ηεο πεξηφδνπ πνπ ζπλέβεζαλ αιιά θαη ηεο έληαζήο ηνπο,
κεηέθεξαλ ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ιηπάζκαηα απφ ηηο αγξνηηθέο εθηάζεηο πεξηκεηξηθά ηεο
ιίκλεο, αιιά θαη απφ νιφθιεξε ηελ ιεθάλε απνξξνήο ηεο, ζηε ιίκλε. ην θαηλφκελν
ζπλέβαιιε ν εγθηβσηηζκφο ησλ πνηακψλ πνπ εθβάινπλ ζηελ ιίκλε, νη νπνίνη απνηεινχλ
επζπγξακκηζκέλα ξέκαηα πνπ κεηαθέξνπλ κε πνιχ κεγάιε ηαρχηεηα ηα θεξηά πιηθά θαη ηα
ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηελ ιίκλε. ηε θπζηθή ηνπο κνξθή νη πνηακνί έρνπλ καηαλδξηζκνχο θαη
έλα πνιχ κεγάιν κέξνο ησλ θεξηψλ απηψλ πιηθψλ ζπγθξαηνχληαη ζην πεδηλφ ηκήκα θαη δελ
επηβαξχλνπλ ηε ιίκλε.
Σν ηδαληθφηεξν, γηα ηε ιίκλε, ζα ήηαλ ε θαηαζθεπή πεξηκεηξηθνχ θαλαιηνχ ην νπνίν ζα
ζπγθεληξψλεη ξχπνπο θαη ζξεπηηθά. Η χπαξμε θαλαιηνχ ζηε δπηηθή πιεπξά ηεο ιίκλεο δελ
έδσζε ηα πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα γηαηί ην θαλάιη δελ θαηαιήγεη πνπζελά, κε
απνηέιεζκα φηαλ ππεξρεηιίδεη, ηα λεξά ηνπ θαλαιηνχ λα θαηαιήγνπλ πάιη ζηε ιίκλε
Βηζησλίδα.
Ο θ. Καηζηκίγαο δήηεζε θαη πήξε ην ιφγν αλαθεξφκελνο ζηελ παξνπζία πνιιψλ
αησξνχκελσλ ζηα λεξά ηεο ιίκλεο.
Ο Πξφεδξνο απάληεζε πσο ηα πνηάκηα πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ιίκλε θέξλνπλ φια ηα ζηεξεά.
Κξίλεηαη ζθφπηκν λα εληνπηζηνχλ νη εηζξνέο αδψηνπ θαη θσζθφξνπ ζηε ιίκλε θαη γηα ην
ζθνπφ απηφ πξέπεη λα βξεζεί ηξφπνο αλάζεζεο έξγνπ ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε ν νπνίνο κε

9

ηε βνήζεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ΦΓ ζα αλαδεηήζεη ηφζν ηελ πεγή απηψλ ησλ ζξεπηηθψλ
νπζηψλ φζν θαη ηελ θαηαλανκή ηνπο ζηε ιίκλε. Κιείλνληαο ν Πξφεδξνο αλέθεξε πσο
ππάξρεη ν θίλδπλνο, παξφκνην θαηλφκελν κε απηφ ηεο ιίκλεο Βηζησλίδαο λα παξνπζηαζηεί
θαη ζηε ιίκλε Ιζκαξίδα ε νπνία πιήγεθε απφ παξφκνηα θαηλφκελα δχν θνξέο ζην πξφζθαην
παξειζφλ.
2ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε κεηαθίλεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Φ.Γ. θ. Σεξδή Βαζίιε θαη Μηραειίδνπ
Αλαζηαζία ζηελ Αγγιία γηα ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ ζηελ έθζεζε British Birdfair 2014.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα ηε ζπκκεηνρήο ηνπ Φ.Γ. Γέιηα
Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ιζκαξίδαο κε ηνπο Αλαζηαζία Μηραειίδνπ θαη ηνπ Βαζίιεην Σεξδή ζηε
Γηεζλή Έθζεζε Bird bird fair 2014, πνπ δηνξγαλψλεηαη απφ ηελ Birdfair 2014 ζην Rutland ηεο
Αγγιίαο 15-17 Απγνχζηνπ 2014 θαη ηελ έγθξηζε ηεο αληίζηνηρεο δαπάλεο κεηαθίλεζεο. Η
δαπάλε κεηαθηλήζεσλ θαη δηαηξνθήο ζα θαιπθζεί απφ ην Δπξσπατθφ πξφγξακκα
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε» 2007-2013», θαη ηελ πξάμε «Πξνζηαζία θαη
Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ» θαη εηδηθφηεξα ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
«πκκεηνρή ζε εθζέζεηο».
3ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Αληηθαηάζηαζε κειώλ ηνπ Γ ηνπ ΦΓ εμαηηίαο ησλ εθινγώλ 2014 αιιά θαη κειώλ
πνπ απνπζηάδνπλ παξαηεηακέλα από ηα Γηνηθεηηθά πκβνύιηα ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ νκφθσλα φηη, γηα λα ζπλερίζεη λα
ιεηηνπξγεί ην Γ.. ηνπ Φ.Γ. ρσξίο δπζιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη ν Φ.Γ. λα απνζηείιεη ζρεηηθφ
έγγξαθν ζην ΤΠΔΚΑ ελεκεξψλνληαο γηα ηελ θαηάζηαζε παξνπζίαο ησλ ηαθηηθψλ θαη
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ ηνπ Γ.. Σφζν γηα ηα κέιε πνπ αδηθαηνιφγεηα απνπζηάδνπλ απφ
ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. φζν θαη γηα ηα κέιε πνπ αληηθαηαζηάζεθαλ ζην δηνηθεηηθφ
κεραληζκφ ησλ Ο.Σ.Α. πνπ ζπκκεηέρνπλ κε εθπξνζψπνπο ηνπο ζην Γ.. ηνπ Φ.Γ.
πγθεθξηκέλα ηα κέιε πνπ ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ γηα ιφγνπο αδηθαηνιφγεηεο
απνπζίαο απφ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. είλαη:
Δπώλπκν

Όλνκα

Φνξέαο
Δθπξνζώπεζεο

Θέζε ζην Γ..
ηνπ Φ.Γ.

Παζράιε

Παλαγνχια

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο

Σαθηηθφο

Γηαλλνπιάηνο

Αξηζηνκέλεο

Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο

Αλαπιεξσκαηηθφο

Φηιηππέιε

νθία

Απνθεληξσκέλε Γ/ζε
Μαθ. Θξάθεο

Αλαπιεξσκαηηθφο

Βεξβέξεο

Υαξάιακπνο

ΤΠΔΚΑ

Αλαπιεξσκαηηθφο

Γεξξεληξνππ

Υαλο

Οηθνινγηθέο Μ.Κ.Ο.

Σαθηηθφο

Σα κέιε πνπ ρξεηάδεηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ ζην Γ.. ηνπ Φ.Γ. επεηδή αληηθαηαζηάζεθαλ ζηε
δηνηθεηηθή εγεζία ησλ Ο.Σ.Α. πνπ εθπξνζσπνχλ είλαη:
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Δπώλπκν

Όλνκα

Φνξέαο
Δθπξνζώπεζεο

Θέζε ζην Γ..
ηνπ Φ.Γ.

Κππξηαλίδεο

Βαζίιεηνο

ΠΔΓ Α.Μ.Θ.

Σαθηηθφο

Παπαληθνιάνπ

Υξήζηνο

ΠΔΓ Α.Μ.Θ.

Αλαπιεξσκαηηθφο

Υατηίδεο

Γεκήηξηνο

Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. (1)

Σαθηηθφο

Σζνχινπ-Σζαγθαιίδνπ

πξκαηέληα

Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. (1)

Αλαπιεξσκαηηθφο

Καηζηκίγαο

Κσλζηαληίλνο

Πεξηθέξεηα Α.Μ.Θ. (2)

Σαθηηθφο

Μηραειίδεο

άββαο

Γήκνο Νέζηνπ

Σαθηηθφο

Κακπνχξεο

Βαζίιεηνο

Γήκνο Νέζηνπ

Αλαπιεξσκαηηθφο

Καηφπηλ έδσζαλ εληνιή ζην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα
ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ επηβιέπνληνο ππνπξγείνπ
Πεξηβάιινληνο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο γηα ηε δηεπζέηεζε ηνπ ζέκαηνο έγθαηξα έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα ζπλερηζηεί απξφζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Φ.Γ.
4ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε 5εο Σκεκαηηθήο Παξαιαβήο Έθζεζεο Δθηειεζζέλησλ Τπεξεζηώλ
Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Φ.Γ. Γέιηα Νέζηνπ – Βηζησλίδαο – Ηζκαξίδαο, από 112-2013 έσο 31-5-2014.
ΑΠΟΦΑΗ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαιαβήο ηνπ Φ.Γ. γηα ην
δηαγσληζκφ «Αλάζεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ Φνξέα
Γηαρείξηζεο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ,
2. ηελ παξαιαβή ηεο 5εο Έθζεζε Δθηειεζζέλησλ Τπεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο ηνπ
Φνξέα Γηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ «Αλάζεζε Παξνρήο Τπεξεζηψλ Λνγηζηηθήο Τπνζηήξημεο
ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ,
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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