ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Στο Άστρος σήμερα, Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 02:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Άστρους, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας
Μαρίας Αναγνωστοπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ενημέρωση για έγκριση συμβάσεων παρακολούθησης και ΤΔΠΠ από το
ΕΠΠΕΡΑΑ.
Θέμα 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ανοιχτού Διαγωνισμού με θέμα:
«Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης».
Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης.
Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2013.
Θέμα 5: Έγκριση μετακινήσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ ΟΠΥΜ.
Θέμα 6: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «Συλλογή
Μεταφορά Επεξεργασία & Διάθεση Λυμάτων Λεωνιδίου» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας στη θέση:
“Άνω Τσουμιάς” της Δ.Κ. Λεωνιδίου.
Θέματα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 7: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE A.E με κωδικό θέσης “Ύψωμα
Κύργια-KOSMAS/X-1405727”, καθώς και του απαιτούμενου δρόμου πρόσβασης στο σημείο που
έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση του σταθμού, στη κοινότητα Κοσμά του Δήμου Νότιας
Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Θέμα 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εξειδίκευση των όρων και παραδοτέων του αναδόχου της υπηρεσίας
«Εμπειρογνώμονα»
Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παραχώρηση χρήσης παροπλισμένου Η/Υ του Φορέα στο Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Άστρους
Θέμα 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός νέου υπόλογου - διαχειριστού του έργου 2010ΣΕ07580089 της ΣΑΕ
075/8, έγκριση μεταφοράς υπόλοιπου ποσού στο όνομα του νέου Υπολόγου και εξουσιοδότηση της
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Προέδρου του ΔΣ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη των ποσών των
εκταμιεύσεων
Θέμα 11 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν
παρόντες 6:
Παρόντες
Τακτικοί
1. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
2. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)
3. Σωτηρίου Γεώργιος
4. Ρουμελιώτης Γεώργιος

Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Σιμάδη Παναγιώτα
Μπούσμπουρας Δημήτριος
Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ)
Τσουκάτος Στυλιανός
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος
Γαλάνης Βασίλειος
Ατσάλας Ιωάννης

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γιακουμή Ελένη
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος
Λαλουδάκης Δημήτριος
Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία
Ανεζύρης Νικόλαος
Καχριμάνης Σταύρος
Μητσάκης Σταύρος
Σούρσος Παναγιώτης
Δασκαλάκου Ευαγγελία

Αναπληρωματικοί
1. Λεοντίδης Τάκης
2. Βουλουμάνος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού: ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, η κα Δημητρακοπούλου Αγγελική, η κα
Δήμα Αγγελική, ο κ. Μπόγλης Αργύριος και ο κ. Αναστόπουλος Δήμος.
Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κ.
Χρήστος Χρυσομάλλης, αναπληρώνει την Πρόεδρο του ΔΣ σε όλα τα καθήκοντά της λόγω
απουσίας της στη σημερινή συνεδρίαση. Ο Αντιπρόεδρος του ΔΣ αφού διαπίστωσε απαρτία των
μελών του ΔΣ, κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 3 ΕΠΠΕΡΡΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου του
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
Αρ. Απόφασης 88/2013: Εγκρίνουν το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού για το
εκτελεσθέν έργο του προσωπικού μηνός Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2013 (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Αύγουστο &
Σεπτέμβριο του 2013
Αρ. Απόφασης 89/2013: Την έγκριση των Πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης
παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τους μήνες Αύγουστο &
Σεπτέμβριο 2013 (βλ. Παράρτημα).

Θέμα 5: Έγκριση μετακινήσεων των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ ΟΠΥΜ.
Αρ. Απόφασης 90/2013: Την έγκριση των μετακινήσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 04/04/2013 έως και 12/09/2013 και
αποζημιώθηκαν, έχοντας ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων του Φορέα Διαχείρισης και του
προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ (βλ. Παράρτημα).
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Θέμα 6: Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
«Συλλογή Μεταφορά Επεξεργασία & Διάθεση Λυμάτων Λεωνιδίου» του Δήμου Νότιας
Κυνουρίας στη θέση: “Άνω Τσουμιάς” της Δ.Κ. Λεωνιδίου.
Αρ. Απόφασης 91/2013: Εισηγούνται θετικά για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή Μεταφορά
Επεξεργασία & Διάθεση Λυμάτων Λεωνιδίου», με τους ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς
όρους (Π.Ο.):
1. Όλη η εγκατάσταση θα είναι σύμφωνη με την μελέτη που υποβλήθηκε στις διάφορες
υπηρεσίες για την έκδοση της σχετικής θετικής γνωμάτευσης της.
2. Οι επεμβάσεις που θα γίνουν για την τοποθέτηση των αγωγών να περιοριστούν στις
απόλυτες αναγκαίες.
3. Τα κατάλληλα υλικά εκσκαφών (μετά τον απαραίτητο διαχωρισμό και απαλλαγμένα από
απορρίμματα ή λοιπά ξένα σώματα) θα επαναχρησιμοποιούνται για την αποκατάσταση
τυχόν γεωμορφολογικών αλλοιώσεων ή της βλάστησης όπου χρειαστεί.
4. Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα,
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού.
5. Τυχόν προσωρινές εγκαταστάσεις, απορρίμματα, εργαλεία, μηχανήματα, πλεονάζοντα
υλικά, προσωρινές εγκαταστάσεις μηχανημάτων, που προέκυψαν από την κατασκευή του
έργου, να απομακρυνθούν πλήρως και να διαχειριστούν σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, ανά είδος αποβλήτου.
6. Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των
προβλεπομένων στη μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση
των περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της
εργολαβίας.
7. Απαγορεύεται η καύση εντός του έργου κάθε μορφής άχρηστου ή μη υλικού.
8. Εφόσον μεταφέρονται χύδην υλικά (άμμος, χαλίκια, μπάζα κλπ), οι καρότσες των φορτηγών
θα είναι σκεπασμένες με ειδικό κάλυμμα.
9. Να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μέσω της τήρησης των
κανονισμών που προβλέπονται από τις ελέγχουσες Αρχές.
10. Ο κύριος του έργου φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων
που θα εγκριθούν έστω και αν μέρος των εργασιών κατασκευής και λειτουργίας του έργου
γίνει από οιονδήποτε τρίτο και οφείλει την διευκόλυνση των αρμόδιων Υπηρεσιών σε
περιπτώσεις ελέγχων.
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11. Πριν την έναρξη κατασκευής του έργου να ειδοποιηθεί εγγράφως η Αρχαιολογική
Υπηρεσία. Οι εργασίες κατασκευής του έργου θα γίνονται υπό την εποπτεία της αρμόδιας
Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με τις οδηγίες της.
12. Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα σχετικά με την αδειοδότηση του παρόντος έργου.»
13. Να γίνει περιμετρική φύτευση στο χώρο εγκατάστασης της (ΕΕΛ) Εγκατάστασης
Επεξεργασίας Λυμάτων με φυτά της ευρύτερης περιοχής, για τη μείωση της οπτικής
ρύπανσης.
14. Να αναρτηθεί στην περίφραξη της ΕΕΛ ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα στην οποία να
αναγράφεται ότι η περιοχή όπου λαμβάνει χώρο το έργο είναι εντός του Ευρωπαϊκού
Δικτύου NATURA 2000.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 7: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της τροποποίησης απόφασης έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας COSMOTE A.E
με κωδικό θέσης “Ύψωμα Κύργια-KOSMAS/X-1405727”, καθώς και του απαιτούμενου
δρόμου πρόσβασης στο σημείο που έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση του σταθμού, στη
κοινότητα Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Αρ. Απόφασης 92/2013: Εισηγούνται θετικά για την υλοποίηση του έργου «Τροποποίηση
απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας
COSMOTE A.E με κωδικό θέσης “Ύψωμα Κύργια-KOSMAS/X-1405727”, καθώς και του
απαιτούμενου δρόμου πρόσβασης στο σημείο που έχει επιλεγεί για την εγκατάσταση του σταθμού,
στη κοινότητα Κοσμά του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» με τους
ακόλουθους (γενικούς) περιβαλλοντικούς όρους (Π.Ο.):




Οι επεμβάσεις να περιοριστούν στις απολύτως αναγκαίες για την κατασκευή των
προβλεπομένων στη μελέτη (ΜΠΕ) τεχνικών έργων και να προβλεφτεί η αποκατάσταση
των περιοχών επέμβασης (βλάστηση - γεωμορφολογικές αλλοιώσεις) μετά το πέρας της
εργολαβίας.
Δεν θα εναποτεθούν ανεξέλεγκτα (ελάχιστη όχληση) τα υλικά εκσκαφών σε ρέματα,
υδάτινους αποδέκτες και σε ζώνες με φυσική βλάστηση και θα ληφθεί κάθε απαραίτητο
μέτρο για την αποτροπή παράσυρσης του αποτιθέμενου υλικού.
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Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυρασφάλειας της
εγκατάστασης.
Ο απορριπτόμενος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, όταν ολοκληρώσουν τον χρόνο
ζωής τους ή λόγω βλάβης να δίνονται για ανακύκλωση.
Να τοποθετηθεί πληροφορικά/προειδοποιητική πινακίδα, ώστε να αποκλειστεί το
ενδεχόμενο προσπέλασης του κοινού στη εγκατάσταση και ιδιαίτερα αναρρίχησης επί του
ιστού.
Οι ακάλυπτοι χώροι να μην χρησιμοποιούνται για απόθεση μηχανημάτων, υλικών
συντήρησης, καυσίμων κ.λπ.
Να κοπούν όσο το δυνατόν λιγότερα δέντρα και αν υπάρχει δυνατότητα τα μικρότερα
δέντρα να βγουν με σωστό τρόπο (μαζί με το εδαφικό τους υλικό) και να φυτευτούν ξανά
στη ευρύτερη περιοχή.»
Να τηρηθούν οι διατάξεις που προβλέπονται σύμφωνα με το Ν.3208/24-12-2003 «Περί
προστασίας των Δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με
την υπ. αριθ. 2466/09-06-2010 πράξη χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Σπάρτης της έκτασης
εμβαδού 500,00 τμ που βρίσκεται στη θέση «Κύργια» ως Δάσος, η επέμβαση για τη διάνοιξη
του δρόμου να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και την επίβλεψη του Δασαρχείου Σπάρτης.

Θέμα 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εξειδίκευση των όρων και παραδοτέων του αναδόχου της υπηρεσίας
«Εμπειρογνώμονα».
Αρ. Απόφασης 93/2013: Εγκρίνουν τους όρους και τα παραδοτέα της υπηρεσίας
«Εμπειρογνώμονα» όπως συμφωνήθηκαν στη συνάντηση με τον Ανάδοχο και είναι οι εξής:
1. Επικαιροποίηση του Σχεδίου Διαχείρισης χωρίς αλλαγή δομής ή προδιαγραφών:
* Εισαγωγή της δράσης “οριστικοποίηση και προώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος
Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα Μουστού”. Με βάση την ΚΥΑ υπ' αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-92010) και τροποποίηση αυτής (ΦΕΚ 160/ΑΑΠΘ/16-6-2011 και ΦΕΚ 126/ΑΑΠ/15.4.2013) και το σχέδιο
Προεδρικού Διατάγματος που έχει ήδη εκπονηθεί από το Φορέα Διαχείρισης θα διαμορφωθεί
πρόταση οριστικοποίησης και προώθησης του σχεδίου ΠΔ.
* Με βάση τα αναλυτικά χαρτογραφικά δεδομένα θα διαμορφωθεί ο χάρτης οριοθέτησης ο οποίος
θα αποτυπώνει την επέκταση του Πάρκου συμπεριλαμβάνοντας κατά περίπτωση τις περιοχές
Natura: Α) GR2540001 “Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι,
Κουλοχέρα & περιοχή Μονεμβασίας” (Ειδική Ζώνη Διατήρησης), Β) GR2520005 “Μονή Ελόνας και
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Χαράδρα Λεωνιδίου” (Ειδική Ζώνη Διατήρησης) και Γ) GR2540007 “Όρη Ανατολικής Λακωνίας”
(Ζώνη Ειδικής Προστασίας). Θα εξεταστεί ιδιαιτέρως το site με κωδικό GR2540007 διότι αυτή Ζώνη
Ειδικής Προστασίας αποτελείται 3 διαφορετικά τμήματα.
* Η αναθέτουσα αρχή θα υποδείξει στον ανάδοχο τα έργα που θα προστεθούν/αφαιρεθούν στο
επικαιροποιημένο ΣΔ.
* Ο ανάδοχος θα προσαρμόσει το ΣΔ συμπεριλαμβάνοντας τα νέα δημογραφικά δεδομένα
σύμφωνα σύμφωνα με το Νόμο 3852/2010 “Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης”.
* Η αναθέτουσα αρχή θα δώσει στον ανάδοχο τους επικαιροποιημένους πίνακες με τα είδη
χλωρίδας και πανίδας της περιοχής, οι οποίοι θα ενσωματωθούν στο επικαιροποιημένο Σχέδιο
Διαχείρισης. Τυχόν νέα προτεινόμενα μέτρα διαχείρισης ειδών και οικοτόπων, θέση
προτεραιοτήτων διαχείρισης κ.α. εισάγονται από την ΟΙΚΟΜ αποκλειστικά με ευθύνη και σύνταξη
από τον ΦΔ.
2. Σύνταξη κανονισμού λειτουργίας ΠΠ και ενσωμάτωσής της στο Σχέδιο Διαχείρισης.
* Θα καταγραφούν τα σημεία της ΚΥΑ υπ' αριθμ. 33999 και του σχεδίου ΠΔ (που έχει συνταχθεί
από το ΦΔ) που κάνουν αναφορά για εξειδίκευση των όρων και περιορισμών στον Κανονισμό
Διοίκησης και Λειτουργίας. Εφόσον υπογραμμιστούν
τα σημεία αυτά, θα ακολουθήσει συνεργασία του αναδόχου και της αναθέτουσας αρχής με σκοπό
την αποσαφήνισή τους και την ενσωμάτωσή τους στο επικαιροποιημένο ΣΔ.
Καλείστε να επικυρώσετε τους όρους και παραδοτέα της υπηρεσίας «Εμπειρογνώμονα» ώστε να
ξεκινήσει η εργασία του.»

Θέμα 9 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παραχώρηση χρήσης παροπλισμένου Η/Υ του Φορέα στο Πυροσβεστικό
Κλιμάκιο Άστρους
Αρ. Απόφασης 94/2013: Παραχωρούν τη χρήση ενός σταθερού Η/Υ και μιας οθόνης από το Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άστρους.»
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Θέμα 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός νέου υπόλογου - διαχειριστού του έργου 2010ΣΕ07580089 της
ΣΑΕ 075/8, έγκριση μεταφοράς υπόλοιπου ποσού στο όνομα του νέου Υπολόγου και
εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
είσπραξη των ποσών των εκταμιεύσεων.
Αρ. Απόφασης 95/2013: 1) Εγκρίνουν το υπόλοιπο του ποσού των χρημάτων της τελευταίας
εκταμίευσης ύψους 57.700,09 €, για το οποίο ήταν Υπόλογος ο Φορέας Διαχείρισης και το οποίο
βρίσκεται στο λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος (Κατάστημα Τρίπολης), να μεταφερθεί στην
υπόλογο – διαχειριστή του έργου 2010ΣΕ07580089 της ΣΑΕ 075/8, κα Χατζηλάκου Διονυσία του
Κωνσταντίνου. 2) Εξουσιοδοτούν την Πρόεδρο του ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία να προβεί σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα χρειαστούν για την είσπραξη των ποσών των εκταμιεύσεων,
του παλιού ποσού των 57.700,09 € που θα μεταφερθεί και του ποσού της νέας εκταμίευσης των
57.450,00 € (εξουσιοδότηση της Υπεύθυνης του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών κα Δήμα Ι.
Αγγελική από την Πρόεδρο του ΔΣ για την παραλαβή των επιταγών).

Θέμα 11 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Νοεμβρίου –
Δεκεμβρίου 2013
Αρ. Απόφασης 96/2013: Εγκρίνουν το αίτημα χρηματοδότησης για την περίοδο Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2013, το οποίο και επισυνάπτεται συνοπτικά παρακάτω.
Τίτλος δαπάνης

Εκταμίευση
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Λογιστική υποστήριξη

2.050,00 €

Για την πληρωμή του Αναδόχου για το Β΄
Εξάμηνο του 2013

Υπηρεσίες καθαριότητας

1.348,90 €

Αφορά την πληρωμή του Αναδόχου για τους
μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2013
674,45€/μήνα)

Νομικός σύμβουλος

4.236,12 €

Για την πληρωμή του Αναδόχου για το Β΄
Εξάμηνο του 2013

Καταγραφή και παρακολούθηση
των ειδών ερπετών και αμφιβίων

6.396,00 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Καταγραφή και παρακολούθηση
των ειδών ψαριών

7.000,00 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Καταγραφή και αξιολόγηση των
ειδών μανιταριών

3.750,00 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)
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Καταγραφή και παρακολούθηση
των ειδών χειροπτέρων

8.330,05 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Καταγραφή και παρακολούθηση
των ειδών χλωρίδας

13.423,50 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Καταγραφή και παρακολούθηση
των τύπων οικοτόπων

12.220,00 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Καταγραφή και παρακολούθηση
των ειδών θηλαστικών

9.359,81 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Καταγραφή και παρακολούθηση
των ειδών ασπόνδυλων

12.000,00 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Καταγραφή και παρακολούθηση
των ειδών πτηνών

10.922,40 €

Για την πληρωμή του αναδόχου για την Α' φάση
των υπηρεσιών (διάρκειας 2 μηνών)

Τεχνική βοήθεια εμπειρογνώμονα
για την αναθεώρηση του Σχ.
Διαχείρισης & τη σύνταξη του
Κανονισμού Λειτουργίας της ΠΠ

3.562,50 €

Ενημερωτικές πινακίδες και πίνακες

14.944,50 €

Υλοποίηση προγράμματος
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Αναλώσιμα - Γραφική ύλη Εκτυπώσεις

Για την πληρωμή του Αναδόχου για το Β΄
Εξάμηνο του 2013
Για την πληρωμή του Αναδόχου για το τελικό
στάδιο της Σύμβασης

500,00 €

-

1.500,00 €

-

Καύσιμα

2.000,00 €

-

Ταξίδια

1.000,00 €

-

Αγορές βιβλίων

2.000,00 €

-

200,00 €

-

Έξοδα Διοικητικού Συμβουλίου

2.000,00 €

-

Τηλεπικοινωνίες (ΟΤΕ, κινητή
τηλεφωνία κ.λπ.)

1.000,00 €

-

500,00 €

-

500,00 €

-

2.000,00 €

-

600,00 €

-

4.500,00 €

-

Διάφορα έξοδα

500,00 €

-

Ρεύμα

150,00 €

-

36.990,17 €

-

Υλικά καθαριότητας

Ταχυδρομικά έξοδα
Εξοπλισμός βυτίου πυρόσβεσης και
οχημάτων (μάνικες, κ.λπ.)
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
και Κέντρων Ενημέρωσης
Φόροι - Τέλη μεταφορικών μέσων
Ασφάλιστρα

Μισθοδοσίες προσωπικού

ΣΥΝΟΛΟ

165.483,95 €
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O ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Χρυσομάλλης Χρήστος

Τακτικά μέλη
Μαχαίρας Παναγιώτης
Βουλουμάνος Παναγιώτης
Σωτηρίου Γεώργιος

Ρουμελιώτης Γεώργιος

Αναπληρωματικά μέλη
Λεοντίδης Τάκης
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