ΑΠΟΦΑΔΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΔΛΣΑ ΝΔΣΟΤ-–ΒΗΣΩΝΗΓΑ–ΗΜΑΡΗΓΑ
ΣΖ 9εο / 2014 ΤΝΔΓΡΗΑΖ

ην Πφξην Λάγνο Ν. Ξάλζεο, ζήκεξα 28 Απγνχζηνπ 2014, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 11:00
π.κ., ζε αίζνπζα ηνπ Κέληξνπ Πιεξνθφξεζεο Λίκλεο Βηζησλίδαο, πξαγκαηνπνηήζεθε ε
9ε/2014 πλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ (Γ..) ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (Φ.Γ.) ΓΔΛΣΑ
ΝΔΣΟΤ –ΒΗΣΩΝΗΓΑ –ΗΜΑΡΗΓΑ, θαηφπηλ ηεο κε αξ. πξση. 9094 / 19-8-2014 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. Κακπάο Γεψξγηνο, εθπξφζσπνο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο Θξάθεο.
 θ. Υατηίδεο Γεκήηξηνο, 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.:
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. Μηραειίδεο άββαο, εθπξφζσπνο Γήκνπ Νέζηνπ.
 θ. Καηζηκίγαο Κσλ/λνο, εθπξφζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο ΑΜΘ.
 θ. Κππξηαλίδεο Βαζίιεηνο, εθπξφζσπνο ησλ Π.Δ.Γ. ΑΜΘ
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ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε Πξαθηηθνύ ηεο Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο 4εο Σκεκαηηθήο
Παξαιαβήο (ζεκαηηθέο αθίζεο, αθίζα εζεινληηζκνύ θαη δίπηπρν θπιιάδην
παξνπζίαζεο Φ.Γ.) ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ «ρεδίαζε θαη
παξαγσγή 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 ηελ
ηέηαξηε ηκεκαηηθή παξαιαβή παξαδνηέσλ ζην πιαίζην ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ
ηνπ έξγνπ «ρεδίαζε, παξαγσγή ελεκεξσηηθνχ πιηθνχ θαη πιηθνχ δεκνζηφηεηαο» πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2. ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ:
i. Γίπηπρα θπιιάδηα παξνπζίαζεο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο απνηεινχκελα απφ:
31.000 ηεκ ζηα Διιεληθά (εθ ησλ νπνίσλ 1.000 ηεκ δσξεάλ), 11.000 ηεκ ζηα
Αγγιηθά (εθ ησλ νπνίσλ 1.000 ηεκ δσξεάλ) θαη 11.000 ηεκ ζηα Γεξκαληθά (εθ ησλ
νπνίσλ 1.000 ηεκ δσξεάλ).
ii. Θεκαηηθέο αθίζεο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο,
ζπλνιηθά 20.000 ηεκ ζε 7 δηαθνξεηηθά ζέκαηα (Βηζησλίδα: 5.000 ηεκ ζηα
Διιεληθά θαη 1.000 ηεκ ζηα Αγγιηθά, Ηζκαξίδα: 5.000 ηεκ ζηα Διιεληθά θαη 1.000
ηεκ ζηα Αγγιηθά, Γέιηα Νέζηνπ: 5.000 ηεκ ζηα Διιεληθά θαη 1.000 ηεκ ζηα
Αγγιηθά, Δζεινληηζκφο: 2.000 ηεκ ζηα Διιεληθά.
3. λα εμνπζηνδνηήζνπλ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ Φ.Γ. λα θάλνπλ
φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηέηαξηε ηκεκαηηθή πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ,
βάζεη ησλ φζσλ πξνβιέπνληαη ζηελ ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε θαη αλάινγα θαη κε ηε
ξνή ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
2ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Οξηζκόο επηηξνπήο ειέγρνπ αηηήζεσλ ζην πιαίζην απόδνζεο ήκαλζεο
Πνηόηεηαο εληόο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ, πνπ νινθιεξώζεθε κέζσ ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Έρνληαο ππφςε ηα πξναλαθεξφκελα, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ
νκφθσλα ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο ηνπ Πξνέδξνπ, νξίδνληαο κέιε ηεο επηηξνπήο
αμηνιφγεζεο γηα ηνλ έιεγρν αηηήζεσλ ζην πιαίζην απφδνζεο «ήκαλζεο Πνηφηεηαο θαη
πλεξγαζίαο κε ην Φ.Γ.», ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξάμεο
κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Α.Μ.Θ. ηνπο:
1. Δπηέξπε Παηεηζίλε (ππάιιεινο Φ.Γ.), Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
2. Παζραιηψ Ειαηίλε (ππάιιεινο Φ.Γ.), κέινο
3. Ναπνιέσλ Πηάθεο-Υαηδεεπαγγέινπ (ππάιιεινο Φ.Γ.), κέινο.
3ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε αλάζεζεο θαη δαπάλεο γηα ηε ζηεγαλνπνίεζε ηεο ζηέγεο ζην Κέληξν
Πιεξνθόξεζεο Γέιηα Νέζηνπ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
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1. ηελ έγθξηζε ηεο πξφηαζεο γηα ηελ απεπζείαο αλάζεζε: «ηεγαλνπνίεζε ζηέγεο ζην
Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ», πνπ ζα θαιπθζεί απφ ηα έζνδα ηνπ Φ.Γ.
2. ηελ έγθξηζε δαπάλεο γηα ηελ «ηεγαλνπνίεζε ζηέγεο ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Γέιηα
Νέζηνπ» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 2.460,00€.
3. ηελ αλάζεζε ηεο «ηεγαλνπνίεζε ζηέγεο ζην Κέληξν Πιεξνθφξεζεο Γέιηα Νέζηνπ»,
ζηελ εηαηξεία «ΚΟΝΣΟΣΟΛΖ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ» κε πξνυπνινγηζκφ 2.706,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ.
Αθνινχζσο ηα κέιε ηνπ Γ.. εμνπζηνδφηεζαλ ηνλ Πξφεδξν λα θάλεη φιεο ηηο πξνβιεπφκελεο
ελέξγεηεο.
4ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε νξηδόληηαο πξόηαζεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Φ.Γ. Πξεζπώλ γηα
ρξεκαηνδόηεζε από ην Πξάζηλν Σακείν 2014.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. αθνχ άθνπζαλ ηνλ Πξφεδξν, απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απνδερζνχλ ηελ
πξφηαζεο ζπλεξγαζίαο γηα ζπλεξγαζία ζε νξηδφληηεο δξάζεηο, απφ ην Φ.Γ. Δζληθνχ Γξπκνχ
Πξεζπψλ, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πειεθάλσλ, ζην πιαίζην ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ 2014 θαη
ηνπ Μέηξνπ 2 «Οξηδφληηεο δξάζεηο γηα ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο» θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο
δξάζεηο πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:
ΤΝΑΝΣΖΖ ΔΡΓΑΗΑ
 Η ζπλάληεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ Ινύλην ηνπ 2015, κεηά ηελ εηήζηα θαηαγξαθή
πειεθάλωλ κε ζθνπό λα ζπδεηεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηωλ θαηαγξαθώλ θαη ε πνξεία
ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαθνινύζεζεο πειεθάλωλ ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
ηωλ ΦΔ.
 Θα ζπκκεηέρνπλ δύν ζηειέρε από θάζε Φνξέα Δηαρείξηζεο.
 Θα θαιπθζνύλ ηα έμνδα ηεο ζπλάληεζεο γηα όινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο (κεηαθίλεζε,
δηακνλή θαη δηαηξνθή).
 Ο ηόπνο ηεο ζπλάληεζεο ζα θαζνξηζηεί, κεηά από ζπλελλόεζε κεηαμύ όιωλ ηωλ ΦΔ.
Πξνυπνινγηζκφο: 3.000.00€
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2 ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ
Θα παξέρεη ππεξεζίεο ωο εμωηεξηθώο ζπλεξγάηεο. Τα θαζήθνληα ηνπ ζα είλαη ηα εμήο:
 Σπγγξαθή θαη επηκέιεηα θεηκέλωλ ηνπ θπιιαδίνπ
 Επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ παθέηνπ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο
Πξνυπνινγηζκφο: 3.000.00€
3 ΦΤΛΛΑΓΗΟ
Σεκάρηα: 45.000 ζπλνιηθά (3.000 γηα θάζε ΦΓ, ΔΠΠ θαη ΔΟΔ θαη 3.000 γηα λα ζηαινχλ ζε
θνξείο, ΜΚΟ, ΦΓΠΠ, ζρνιεία θιπ). Απφ απηά 14.000 ζηα αγγιηθά θαη 31.000 ειιεληθά.
Θα απεπζχλεηαη ζηνπο επηζθέπηεο ησλ Κέληξσλ Δλεκέξσζεο, ζε ζρνιεία, ΚΠΔ, Τπεξεζίεο
θαη Φνξείο.
Πεξηερφκελν: 20 ζειίδεο εζσηεξηθά θαη 4 ζειίδεο εμψθπιια-εζψθπιια (ζπλνιηθά 24 ζειίδεο:
2 εμψθπιια, 2 ζειίδεο πειεθάλνη, 2 ζειίδεο ζπλεξγαζία ΦΓ θαη θαηαγξαθέο πειεθάλσλ, 12
ζειίδεο γηα πεξηνρέο κε ΦΓ, 5 ζειίδεο γηα πεξηνρέο ρσξίο ΦΓ, 1 ζειίδα πιεξνθνξίεο θαη
ζήκαηα ΦΓ, ΔΠΠ θαη ΔΟΔ)
Γηαζηάζεηο: 10,5Υ20
Δθηχπσζε: ηεηξαρξσκία
Υαξηί: 170 γξ εζσηεξηθά θαη εμψθπιια
Βηβιηνδεζία: Καξθίηζα
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Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ζα είλαη 4 κήλεο.
Δξγαζίεο:
 Δεκηνπξγηθόο ζxεδηαζκόο θαη ζειηδνπνίεζε, πξνζαξκνγή ηεο δεύηεξεο γιώζζαο,
νξγάλωζε θαη επηκέιεηα παξαγωγήο.
 Παξαγωγή εληύπνπ
Πξνυπνινγηζκφο: 11.000.00€ (δελ πεξηιακβάλεη ζπγγξαθή θεηκέλσλ)
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ΠΑΚΔΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Σεκάρηα: 16 (12 ΦΓ, 1 ΔΠΠ, 1 ΔΟΔ + 2 γηα πεξίπησζε αλάγθεο)
Θα απεπζχλεηαη ζε παηδηά ειηθίαο 7-12 εηψλ
Θα ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο απφ ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο αιιά ζα κπνξνχλ λα ην δαλεηζηνχλ
ΚΠΔ ή ππεχζπλνη Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ζρνιεία
Σν παθέην ζα πεξηιακβάλεη:
 Video
10 ιεπηφ video κε παξνπζίαζε ησλ ΦΓ θαη ησλ πεξηνρψλ ηνπο, ησλ πειεθάλσλ θαη
ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ΦΓ κε πιάλα απφ ηηο πεξηνρέο θαη ζπλεληεχμεηο ησλ
εκπιεθφκελσλ. Ζ παξνπζίαζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ γηα ηελ
πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αιιά θαη γηα ελεκεξσηηθέο δηαιέμεηο
ζε ζρνιεία θιπ
 Παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
πλνιηθά 20 δξαζηεξηφηεηεο: 15 δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα
πινπνηεζνχλ εληφο ησλ θέληξσλ ελεκέξσζεο θαη 5 δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ ζην πεδίν/εμσηεξηθφ ρψξν. Σα θχιια δξαζηεξηνηήησλ ζα
δνζνχλ ζε εδηθφ ηεχρνο ηνπιάρηζηνλ 20 ζειίδσλ (κία ζειίδα/δξαζηεξηφηεηα)
εζσηεξηθά θαη 4 ζειίδσλ εμψθπιια - εζψθπιια. ε δηάζηαζε Α4 θαη ζε ραξηί:
εζσηεξηθά-εμσηεξηθά 170 γξακκάξηα. Δπίζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ
γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πρ παδι, καθέηεο θαηαζθεπψλ θα
 Οδεγφ.
Θα πεξηιακβάλεη νδεγίεο θαη παηδαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ
πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο
θαη
ηελ
πινπνίεζε
ησλ
παηδαγσγηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
 CD κε ην πιηθφ.
Θα πεξηιακβάλεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ην ζχλνιν ησλ εθδφζεσλ ηνπ παθέηνπ
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.
 Δηδηθφ θνπηί-βαιίηζα.
Σν παθέην πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζα ηνπνζεηεζεί ζε εδηθφ θνπηί-βαιίηζα,
αλζεθηηθφ θαη εχθνιν ζηε κεηαθνξά.
Ζ δηάξθεηα πινπνίεζεο ζα είλαη 6 κήλεο.
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο νξηδφληηαο πξφηαζεο ζα είλαη 35.000,00 € θαη ρξφλνο
πινπνίεζεο ηα δχν (2) ρξφληα.
5ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε ρξόλνπ νινθιήξσζεο ζύκβαζεο ζην πιαίζην
ηνπ έξγνπ «Δθηίκεζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο αύμεζεο ησλ πιεζπζκνύ ησλ
θνξκνξάλσλ (Phalacrocorax carbo) ζηελ ηρζπνπαλίδα ησλ ιηκλνζαιαζζώλ ηνπ
Δζληθνύ Πάξθνπ» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ:
«Δθηίκεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ησλ θνξκνξάλσλ (Phalacrocorax
carbo) ζηελ ηρζπνπαλίδα ησλ ιηκλνζαιαζζψλ ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ», ηηο αηηηάζεηο ηνπ
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αλαδφρνπ ηνπ έξγνπ γηα ηνπο αλαγθαίνπο ιφγνπο γηα ηελ παξάηαζε νινθιήξσζήο ηνπ,
θαζψο θαη ην φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ θαη έρνληαο πάληνηε σο
γλψκνλα ηελ αξηηφηεξε νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ, απνδέρζεθαλ ην αίηεκα παξάηαζεο
νινθιήξσζήο ηνπ. Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ηνπ έξγνπ, γίλεηαη σο εμήο:
 Α θάζε : παξαδνηέα 30 Απγνχζηνπ 2013.
 Β θάζε : παξαδνηέα 31 Ηνπιίνπ 2014.
 Γ θάζε : παξαδνηέα 30 Ηνπλίνπ 2015.
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ηφζν
ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θαη ζηελ ππνγεγξακκέλε
ζχκβαζε.
6ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο ππνέξγνπ 11 «Απνηύπσζε ραξαθηεξηζηηθώλ
ππζκέλα, πνηόηεηαο λεξνύ θαη βεζληθώλ καθξνθπηηθώλ θνηλσληώλ θαη
δεκηνπξγία πδξνινγηθώλ κνληέισλ γηα ηηο θπξηόηεξεο Λ/Θ» πνπ
ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ απνδνρή ηεο Γηαηχπσζεο γλψκεο ηνπ ΤΠΔΚΑ φπσο ιεπηνκεξψο αλαθέξεηε ζην
ππ’ αξ. πξ. νηθ.129299/06-08-2014 ηνπ ΤΠΔΚΑ κε ζέκα ¨Γηαηχπσζε γλψκεο γηα ηε
δεκνπξάηεζε ηνπ Τπνέξγνπ [11] «Απνηχπσζε Υαξαθηεξηζηηθψλ Ππζκέλα, Πνηφηεηα
Νεξνχ θαη Βεζληθψλ Μαθξνθπηηθψλ Κνηλσληψλ θαη Γεκηνπξγία Τδξνινγηθψλ Μνληέισλ
γηα ηηο Κπξηφηεξεο Λ/Θ» ηεο Πξάμεο [311544] «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζεο ηεο
Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο»¨.
2. ηελ έγθξηζε ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο ηνπ ππνέξγνπ 11 : «Απνηχπσζε Υαξαθηεξηζηηθψλ
Ππζκέλα, Πνηφηεηαο Νεξνχ θαη Βεζληθψλ Μαθξνθπηηθψλ Κνηλσληψλ θαη Γεκηνπξγία
Τδξνινγηθψλ Μνληέισλ γηα ηηο Κπξηφηεξεο Λ/Θ», ζπλνιηθνχ πνζνχ πξνζθνξάο
188.286,86€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε πξαθηηθνύ απνζθξάγηζεο, νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ, ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιόγεζεο ζην πιαίζην ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ ηνπ ππνέξγνπ 10 «Έξεπλα
θαη πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππό εμαθάληζε ελδεκηθώλ εηδώλ ηεο
Ηρζπνπαλίδαο ησλ ιηκλώλ Βηζησλίδαο θαη Μεηξηθνύ (Alosa vistonica & Alburnus
vistonicus)», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα:
1. ηελ επηθχξσζε ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκψλ θαη Αλάζεζεο
πκβάζεσλ ηνπ Φ.Γ. γηα ηνλ πξφρεηξν δηαγσληζκφ «Έξεπλα θαη πξνηάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ ππφ εμαθάληζε ελδεκηθψλ εηδψλ ηεο Ηρζπνπαλίδαο ησλ ιηκλψλ
Βηζησλίδαο θαη Μεηξηθνχ (Alosa vistonica & Alburnus vistonicus)»,
2. ηελ πξνζσξηλή θαηαθχξσζε 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)» ζηνλ πξνζθέξνληα
ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ (Α.Π.Θ.) – ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ
ΚΟΝΓΤΛΗΩΝ
ΔΡΔΤΝΑ
(Δ.Λ.Κ.Δ.)
κε
πξνυπνινγηζκφ
62.000,00€
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ.
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8ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Παξάηαζε ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζην πιαίζην ηεο αλαθνίλσζεο
ΟΥ1 2013 κε αξ. πξση. 7076/28-8-2013 γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ κέζσ ηεο
εληαγκέλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξάμεο κε ηίηιν «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο
Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ ΔΠΑΜΑΘ».
ΑΠΟΦΑΖ
ην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ, ηα κέιε απνθάζηζαλ νκφθσλα ηελ παξάηαζε :
1. Σεο απφ 1-10-2013 ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θ. Ναπνιέσλ Πηάθε-Υαηδεεπαγγέινπ,
έσο 31/12/2015.
2. Σεο απφ 1-10-2013 ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θαο Δπηέξπεο Παηεηζίλε, έσο
31/12/2015.
3. Σεο απφ 1-10-2013 ππνγξαθείζαο ζχκβαζεο θαο Δπαλζίαο Υαξηδνπιάθε, έσο
31/12/2015.
Σν παξαπάλσ πξνζσπηθφ ζα εθηειεί θάζε εξγαζία πνπ ηνπ αλαηίζεηαη, αλάινγα κε ηελ
εηδίθεπζε θαη ηελ εκπεηξία ηνπ, γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Γέιηα
Νέζηνπ Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο ζην πιαίζην ηεο εληαγκέλεο ζην ΔΠΠΔΡΑΑ πξάμεο. Ζ
κηζζνδνζία ηνπ ζα θαιχπηεηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη
απφ ηε λνκνζεζία θαη έρνπλ εληαρζεί ζην εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίν.
Δπίζεο, κε ηα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνδέρζεθαλ ηελ νηθεηνζειή παξαίηεζε ηεο θαο
Καζζηαλήο Μελαζίδνπ πνπ ππέβαιε ζην Φ.Γ. κε ηελ αξ. πξση. 9124/28-8-2014 αίηεζή ηεο.
9ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Γλσκνδνηήζεηο επί κειεηώλ.
1) Γλσκνδόηεζε επί αηηήκαηνο γηα ηελ ίδξπζε θηελνηξνθηθήο κνλάδαο θαηεγνξίαο
3 ζύκθσλα κε ηνλ Ν. 4056/2012, δπλακηθόηεηαο 145 αηγνπξνβάησλ (3 ΗΕ) ηνπ
Οηθνλνκίδε Γεσξγίνπ ηνπ Κσλ/λνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Γξαβνύλαο ηνπ Γήκνπ
Νέζηνπ, ηεο Π.Δ. 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 ηελ ζεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο πξφηαζεο κε ηηο εμήο πξφζζεηεο
πεξηβαιινληηθέο δεζκεχζεηο:


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 ηεξεί ν ελδηαθεξφκελνο ηα παξαζηαηηθά δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζε
αδεηνδνηεκέλν βπηηνθφξν φρεκα ην νπνίν λα ηα δηαζέηεη ζε λφκηκνπο ρψξνπο
δηάζεζεο αληίζηνηρσλ πγξψλ απνβιήησλ.



Σφζν γηα ηελ αξκνληθή έληαμε ηεο εγθαηάζηαζεο ζην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ
δεκηνπξγία επλντθφηεξσλ ζπλζεθψλ ζηαπιηζκνχ ησλ δψσλ ε θαηαζθεπή ησλ
θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ ρξήζε ιακαξίλαο,
εθηφο θαη αλ απηή, ιφγν ηνπ πιηθνχ ή ηνπ ρξψκαηφο ηεο, απνδεδεηγκέλα
ελαξκνλίδεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη δελ πξνθαιεί δπζκελείο ζπλζήθεο
ζηαπιηζκνχ ησλ δψσλ.
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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.
2) Γλσκνδόηεζε επί αηηήκαηνο ηνπ Σζακνπξηδή Κσλ/λνπ γηα ηελ «Αλόξπμε
αξδεπηηθήο γεώηξεζεο» ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Γεθάξρνπ ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ
ηεο Π.Δ. Ξάλζεο.

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 έγθξηζε ηεο πξφηαζεο κε
ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο:


Σε ζεηηθή γλψκε ηεο αξκφδηαο απφ ηνλ Νφκν ππεξεζίαο αδεηνδφηεζεο γηα ηελ ρξήζε
λεξνχ.



Ζ ρξήζε ηνπ λεξνχ λα πεξηιακβάλεη κφλν ηελ άξδεπζε ηνπ κε αξηζκφ ΚΑΔΚ
370103803038 αγξνηεκαρίνπ ζπλνιηθήο έθηαζεο 23,25 ζηξ. ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ
ζηελ αγξνηηθή πεξηνρή Γεθάξρνπ ηνπ Γήκνπ Σνπείξνπ ηεο ΠΔ Ξάλζεο.



Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ είλαη ην κέγηζην 10.480m3 εηεζίσο.



Ζ άξδεπζε δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηηο κεζεκβξηλέο ψξεο (κεηαμχ 12:00 θαη 17:00) γηα
λα απνθεχγνληαη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο.




Ζ άξδεπζε ηεο θαιιηέξγεηαο λα γίλεηαη κφλν κε ζηάγδελ άξδεπζε (ζηαγνλίδηα).
Ο ελδηαθεξφκελνο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ηηο εγθαηαζηάζεηο άληιεζεο θαη άξδεπζεο ζε
θαηάζηαζε ηέηνηα, ψζηε λα πξνιακβάλεηαη ή λα απνθεχγεηαη θάζε απψιεηα θαη λα
επηδηνξζψλεη ακέζσο θάζε βιάβε, ηδηαίηεξα φηαλ επηθέξεη απψιεηεο λεξνχ.



Σελ απνζηνιή ζηνλ Φ.Γ.



o

ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (KWh) ηεο γεψηξεζεο (θσηνηππία
ινγαξηαζκνχ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ΓΔΖ)

o

ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο γεψηξεζεο


ηζρχο (hp ή KW)



κέγηζηε αληιεηηθή ηθαλφηεηα (m3/hr ιεηηνπξγίαο)

Σελ θνηλνπνίεζε ζηνλ Φ.Γ. ηφζν ησλ ηζηνξηθψλ φζν θαη ησλ κειινληηθψλ κεηξήζεσλ
ή/θαη ρεκηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ λεξνχ.

ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ
1ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Παξνπζίαζε ηνπ βειηησκέλνπ 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.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ παξαγφκελνπ πιηθνχ, απνθάζηζαλ
νκφθσλα :
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1. λα απνδερζνχλ ηηο πξνηάζεηο γηα :
ηελ ηαηλία 20 ιεπηψλ
ηελ ηαηλία ηνπ 5΄ιεπηνπ γεληθνχ βίληεν,
ηελ ηαηλία ηνπ 5΄ιεπηνπ βίληεν γηα ηνλ εζεινληηζκφ «ηεξίδσ - πκκεηέρσ».
ην δηαθεκηζηηθφ ζπνη 30 δεπηεξνιέπησλ
2. λα δψζνπλ εληνιή ζηνλ αλάδνρν λα πξνρσξήζεη ζχκθσλα κε ηα βειηησκέλα θαη ζηελ
απφδνζή απηψλ ζηα αγγιηθά θαη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ
πξνβιεπφκελνπ πιηθνχ ηεο ζρεηηθήο πξνθήξπμεο.
2ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ. ζην θεζηηβάι «Καιιηξξόε».
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»,
πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ. ζε δξάζεηο ελεκέξσζεο – επαηζζεηνπνίεζεο.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο Γ.. έδσζε ην ιφγν ζηελ ππάιιειν ηνπ Φ.Γ. θα Καζζηαλή
Μελαζίδνπ, ε νπνία ελεκέξσζε πσο ν Φ.Γ. δέρηεθε πξφηαζε-πξφζθιεζε απφ
εθπξνζψπνπο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ πιιφγνπ Υξπζνρσξίνπ λα ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειψζεηο πνπ
νξγαλψλεη ν ζχιινγνο κε ηελ νλνκαζία «Φεζηηβάι Καιιηξξφε».
Ζ θα Καζζηαλή Μελαζίδνπ ζπλέρηζε αλαθέξνληαο φηη ν Πνιηηηζηηθφο χιινγνο Υξπζνρσξίνπ
πξαγκαηνπνηεί θάζε ρξφλν ζηα πιαίζηα ηνπ «Φεζηηβάι Καιιηξξφε», πνδειαηνδξνκία. Φέηνο
ππάξρεη ε ζθέςε θαη ε πξφηαζε πξνο ην Φ.Γ., ε εθδήισζε απηή λα πιαηζησζεί κε δξάζεηο
πνπ ζα αλαδείμνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ελήιηθεο θαη παηδηά, ηελ νηθνινγηθή αμία ηεο
πεξηνρήο. Μεηά απφ ζπλάληεζε θαη ηε ζπδήηεζε κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Πνιηηηζηηθνχ
πιιφγνπ, πξνηάζεθε, απφ ην Φ.Γ., σο ελδεδεηγκέλε δηαδξνκή, ην Γπηηθφ Αλάρσκα ηνπ
Νέζηνπ ελψ παξάιιεια νη δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε πινπνηήζεη ν Φ.Γ., ζα ήηαλ: ε
ελεκέξσζε ζην πεδίν, ε πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ παηρληδηψλ θαη ν ζπκβνιηθφο
θαζαξηζκφο ζην ρψξν ηεξκαηηζκνχ («Μέγα Γάζνο» – Κέληξν Τπνδνρήο Δπηζθεπηψλ
Νέζηνπ).

3ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε πξνγξάκκαηνο επόπηεπζεο-θύιαμεο γηα ην κήλα επηέκβξην 2014.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ην πξφγξακκα πεξηπνιηψλ επφπηεπζεο ηνπ
Φ.Γ. γηα ην κήλα επηέκβξην 2014, φπσο παξνπζηάζηεθε αλσηέξσ.

4ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δπηθύξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θιήξσζεο γηα ηε ζπγθξόηεζε ησλ ζπιινγηθώλ
νξγάλσλ (αλαλέσζε κειώλ) ηνπ Φ.Γ. γηα ηε δηεμαγσγή δηαγσληζκώλ, 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
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δηεμαγσγή αμηνιφγεζεο, παξαιαβήο πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ ηνπ Φ.Γ. Γέιηα
Νέζηνπ-Βηζησλίδαο-Ηζκαξίδαο σο εμήο:
1. Δπηηξνπήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο Έξγνπ:
Πξνεδξεχσλ: Κακπάο Γεψξγηνο
Μέιε: Μπεξκπεξίδεο Θεφδσξνο, Ναπνιέσλ Πηάθεο Υαηδεεπαγγέινπ
5ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δλεκέξσζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ. ζηε Γηεζλή Έθζεζε British Birdfair 2014.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Φ.Γ. Γξ. Μάλνο Κνπηξάθεο, αλέθεξε ζην Γ.. φηη ν Φ.Γ. ζπκκεηείρε γηα
πξψηε θνξά ζηε Γηεζλή Έθζεζε British Birdfair 2014 πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Rutland
ηεο Αγγιίαο. Αληηθείκελν ηεο έθζεζεο είλαη ε πξνβνιή δξάζεσλ νξληζνπαλίδαο ζε
πγξνηνπηθέο πεξηνρέο θαη ε νξληζνπαξαηήξεζε. Σν Φ.Γ. εθπξνζψπεζαλ νη ππάιιεινη ηνπ
ΦΓ θα Αλαζηαζία Μηραειίδνπ θαη θ. Βαζίιεηνο Σεξδήο, επφπηεο/μελαγνί ηνπ Φ.Γ.
ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο Γ.. έδσζε ην ιφγν ζηνλ ππάιιειν ηνπ Φ.Γ. θ Σεξδή Βαζίιε, ν
νπνίνο ελεκέξσζε ην Γ.. ηνπ Φ.Γ.
Ο θ Σεξδήο Βαζίιεο ζπλέρηζε αλαθέξνληαο φηη, πξφθεηηαη γηα κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο
εθζέζεηο γηα νξληζνπαξαηεξεηέο παγθνζκίσο, ε νπνία δηεμάγεηαη ζε εηήζηα βάζε απφ ην
1989. Ζ έθζεζε δηνξγαλψζεθε ζην Rutland Water Nature Reserve, έλαλ κηθξφ πγξφηνπν ηεο
Μεγάιεο Βξεηαλίαο θαη δηήξθεζε ηξεηο εκέξεο, απφ ηηο 15 έσο ηηο 17 Απγνχζηνπ. Ο αξηζκφο
ησλ επηζθεπηψλ θέηνο μεπέξαζε ηα 22.000 άηνκα, πνπ ζπλέξξεπζαλ απφ θάζε γσληά ηνπ
πιαλήηε γηα λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηηο πεξηνρέο αλά ηελ πθήιην νη νπνίεο θεκίδνληαη
γηα ηελ πινχζηα νξληζνπαλίδα ηνπο, αιιά θαη γηα λα γλσξίζνπλ φιεο ηηο θαηλνχξηεο
ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ ηελ αθνξνχλ.
Δδψ θαη 25 ρξφληα, ε έθζεζε Birdfair πεξηθιείεη φιν ην θάζκα ησλ πξντφλησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ νξληζνπαξαηήξεζε (εμεηδηθεπκέλα γξαθεία ηνπξηζκνχ, εηαηξείεο
θσηνγξαθηθψλ θαη νπηηθψλ εηδψλ, Μ.Κ.Ο. θιπ) ελψ παξάιιεια αλαιακβάλεη δξάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ πηελψλ πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν. Ζ ζπκβνιή ηεο έθζεζεο ζηε δηαηήξεζε
ηνπ πιεζπζκνχ πηελψλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην επίπεδν
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξζηλήο
έθζεζεο ζπγθεληξψζεθαλ £270.000, νη νπνίεο δφζεθαλ ζηελ BirdLife International.
Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Γέιηα Νέζηνπ Βηζησλίδαο Ηζκαξίδαο ζπκκεηέρνληαο γηα πξψηε θνξά
ζηελ έθζεζε κε θνηλφ πεξίπηεξν κε ηνπο Φνξείο Γηαρείξηζεο Γέιηα Έβξνπ θαη Γάζνπο
Γαδηάο, πέηπρε ηνλ ζθνπφ ηνπ, δειαδή, λα αλαδείμεη ην Δζληθφ Πάξθν Αλαηνιηθήο
Μαθεδνλίαο – Θξάθεο ζε απηφ ηνλ ηφζν κεγάιν αξηζκφ επαηζζεηνπνηεκέλσλ αλζξψπσλ.
Δπίζεο, ε ζπκκεηνρή ηνπ Φ.Γ. ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί απνθηήζεθε εκπεηξία θαη γλψζε γηα ηελ
ελδερφκελε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ έθζεζε θαη ηηο επφκελεο ρξνληέο ή ζε άιιεο εθζέζεηο, ίδηνπ ή
παξφκνηνπ είδνπο.
6ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Οινθιήξσζε αξδεπηηθώλ δηθηύσλ δπηηθήο Πεδηάδαο Νέζηνπ Ννκνύ Καβάιαο.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ελέθξηλαλ νκφθσλα ηελ απνζηνιή εθ κέξνπο ηνπ ΦΓ ηεο αλσηέξσ
ζρεηηθήο επηζηνιήο, κε ηελ νπνία ζα δηαβηβάδεη φηη ελεκέξσζε θαη πιηθφ δηαζέηεη, πξνο ηελ
Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο κε θνηλνπνίεζή ηεο ζε φιεο ηηο κέρξη ηψξα
εκπιεθφκελεο κε ην ζέκα ππεξεζίεο. Δπίζεο απνθάζηζαλ νκφθσλα ην αλσηέξσ θείκελν ηεο
επηζηνιήο λα ηξνπνπνηεζεί – ζπκπιεξσζεί ζρεηηθά αλάινγα κε εμειίμεηο ζηελ ππφζεζε κεηά
απφ απαληήζεηο ησλ ππεξεζηψλ πνπ εθθξεκνχλ.
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7ν Θέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο
Έγθξηζε δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο απνρσξνύληνο ππαιιήινπ κέζσ ΑΔΠ ζην
πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Σερληθνύ Γειηίνπ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην
ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. απνθάζηζαλ νκφθσλα λα απνζηαιεί ζρεηηθφ έγγξαθν πξνο ην
ΑΔΠ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε δηαδηθαζία αληηθαηάζηαζεο ηνπ απνρσξνχληνο
ππαιιήινπ, κε έλα άηνκν θαη ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ηεο εηδηθφηεηαο ελφο (1) Π.Δ.
Πεξηβαιινληνιφγνπ.
Ζ θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ζα γίλεηαη απφ ην εγθεθξηκέλν Σερληθφ Γειηίνπ ηνπ Φ.Γ. ζην
πιαίζην ηεο πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαηήξεζε ηεο Βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ
Α.Μ.Θ.», πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
8ν Θέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο
Δμέηαζε αηηήκαηνο γηα παξάηαζε εκεξνκελίαο παξάδνζεο ελδηάκεζεο έθζεζεο Β'
θάζεο γηα ην έξγν «Πξόγξακκα Παξαθνινύζεζεο Οξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή
ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» πνπ ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠΠΔΡΑΑ.
ΑΠΟΦΑΖ
Σα κέιε ηνπ Γ.. ηνπ Φ.Γ. ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν απφ ηελ
νινθιήξσζε εξγαζηψλ πεδίνπ θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο εξγαζίεο
πεδίνπ πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηελ ελδηάκεζε έθζεζε Β΄ θάζεο ηνπ έξγνπ «Πξφγξακκα
Παξαθνινχζεζεο Οξληζνπαλίδαο ζηελ πεξηνρή ηνπ ΔΠΑΜΑΘ (2012-2015)» θαη ηνλ
εκπινπηηζκφ γλψζεσλ πνπ κπνξνχλ απνθνκίζνπλ νη εξγαδφκελνη ζην Φ.Γ., ην φηη δελ
ηξνπνπνηείηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ, απνδέρζεθαλ ην αίηεκα
παξάηαζεο ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο ηεο Β΄ θάζεο. Ζ ηειηθή κνξθή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο
ηνπ έξγνπ, γίλεηαη σο εμήο:




Α θάζε : παξαδνηέα 28 Φεβξνπαξίνπ 2013.
Β θάζε : παξαδνηέα 28 Φεβξνπαξίνπ 2014.
o Δλδηάκεζε έθζεζε 10 Οθησβξίνπ 2014.
Γ θάζε : παξαδνηέα 30 επηεκβξίνπ 2015.
o Δλδηάκεζε έθζεζε 31 Ηνπλίνπ 2015

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ φιεο νη ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ηφζν
ζην ηεχρνο ηεο πξνθήξπμεο, ζηελ Σερληθή Πξνζθνξά ηνπ θαη ζηε ππνγεγξακκέλε ζχκβαζε.
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