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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ  

 

««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»»   

 

Στο Λεωνίδιο, σήμερα την ……………… … 2013, μεταξύ των παρακάτω 

συμβαλλόμενων : 

 

1. Του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού, που 

εδρεύει στο Άστρος Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την 

Πρόεδρο κα Μαρία Αναγνωστοπούλου, και ο οποίος θα αποκαλείται 

στο εξής χάριν συντομίας ως «Κύριος του Έργου»  

2. Της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας 

ΟΤΑ», που εδρεύει στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα 

από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.  Μαρίνη Μπερέτσο, σύμφωνα με το 

υπ’ αριθ. 4/10-5-2011 πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. της Εταιρείας και 

η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας 

«Φορέας Υλοποίησης» 

και έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και 

ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:  

 

1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 

Α/3-12-2007) και ειδικότερα το άρθρο 22 παρ. 3 αυτού όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Την αριθμ. 59/2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 

Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (Κύριος του 

Έργου), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 59/2011 και 

146/2012 αποφάσεων του, για την έγκριση του σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της.  

3. Τo αριθμ. 7/10-10-2012 πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα – Αναπτυξιακής Ανώνυμης 

Εταιρείας ΟΤΑ (Φορέας Υλοποίησης), για την έγκριση του σχεδίου της 

Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση υπογραφής της.  

4. Το με αριθ. πρωτ. 6954/22-4-2010 έγγραφο επιβεβαίωσης της Ε.Δ.Α. 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική 

επάρκεια του Φορέα Υλοποίησης. 

5. Την υπ’ αρ. 446/2011απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας. 

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»», η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας 

«το Έργο». 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της διαχειριστικής 

επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) συγχρηματοδοτούμενων 

έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης εκτέλεσης έργων, προκειμένου να 

επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση 

και διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική του 

επάρκεια τύπου Α ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2007-

2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της διαχειριστικής 

επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει 

επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α’, που απαιτείται για την υλοποίηση του 

Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 

22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς 

όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.   

Με την παρούσα προγραμματική σύμβαση, ο Κύριος του Έργου αναθέτει στον 

Φορέα Υλοποίησης το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών προκειμένου να 

κατασκευασθεί το Έργο και να παραδοθεί σε κατάσταση πλήρους και 

αποτελεσματικής λειτουργίας. Οι ενέργειες αυτές αναλύονται στα ακόλουθα 

υποέργα:  

 

Υποέργο 1: Αποκατάσταση κτηρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας 

στο Λεωνίδιο 

Υποέργο 2: Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης 

ερμηνείας περιβάλλοντος 

 

Αναλυτικότερη περιγραφή του περιεχομένου των παραπάνω υποέργων δίνεται 

στο τεύχος ανάλυσης προϋπολογισμού ανά Υποέργο στο Παράρτημα Ι της 

παρούσης. 
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ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η 

μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης ««ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

BOTANIKOY ΣΤΑΘΜΟΥ»» («το Έργο») από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα 

Υλοποίησης.  

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της 

παρούσας σύμβασης ο Κύριος του Έργου αναθέτει στο Φορέα 

Υλοποίησης να λειτουργήσει ως Δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και να 

εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:  

1) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης. 

2) Σύνταξη του προβλεπόμενου φακέλου και υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 

Κλιματικής Αλλαγής. 

3) Σύνταξη διακηρύξεων και διενέργεια διαδικασιών επιλογής 

αναδόχων και ανάθεσης σύμφωνα με τη εκάστοτε εφαρμοστέα 

νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων. 

4) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων ανάθεσης των υποέργων.  

5) Υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης του έργου από κοινού με τον 

Κύριο του έργου και τους Αναδόχους με ρητή πρόβλεψη ότι οι 

άμεσα αντισυμβαλλόμενοι είναι ο Κύριος του έργου και ο 

Ανάδοχος (ειδική σχέση). 

6) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.  

7) Παρακολούθηση χρηματορροών του Έργου. 

8) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του (στις περιπτώσεις τεχνικών 

έργων έως και την οριστική παραλαβή).  

9) Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Κύριο του Έργου 

με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση. 

Για την εκτέλεση των τεχνικών έργων και την εκπόνηση  των μελετών που 

απαιτούνται για την υλοποίηση του Έργου, ο Φορέας Υλοποίησης, δια 

των αρμόδιων οργάνων και του προσωπικού του, θα ασκεί τα 

καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, 

σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.  
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και 

δικαιώματα: 

2.1. Ο Κύριος του Έργου αναλαμβάνει: 

 Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

 Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και 

μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του για την 

κατάρτιση των υποέργων του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. 

 Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης 

της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.  

 Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος 

τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει, εφόσον κριθεί 

σκόπιμο και πρακτικά δυνατό, σε συγκεκριμένες περιστάσεις στον Φορέα 

Υλοποίησης με την απαραίτητη χρονοαπασχόληση για την υποστήριξη 

της υλοποίησης του Έργου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της 

παρούσας. 

 Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία 

πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που 

επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου. 

 Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής 

χρηματοδότησης του Έργου, καθώς ο Φορέας Υλοποίησης δεν έχει δική 

του ΣΑΕ.  

 Να συμμετέχει ορίζοντας τουλάχιστον ένα μέλος με τον αναπληρωτή του, 

στις επιτροπές διενέργειας και ανάθεσης διαγωνισμών ή άλλων 

διαδικασιών ανάθεσης και στις επιτροπές παρακολούθησης της 

εκτέλεσης των συμβάσεων των Υποέργων 

 Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε 

αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του ή αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο 

φορέα. 

 Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του 

κοινού και την προβολή του Έργου.  

 Να διασφαλίσει την οικονομική διαχείριση και τη διενέργεια των 

πληρωμών προς τον Ανάδοχο, ο οποίος εκδίδει τα προβλεπόμενα από 

τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, δελτία αποστολής κλπ) στο 

όνομα του Κυρίου του Έργου. 

 Να αποστέλλει στον Φορέα Υλοποίησης του Έργου φωτοαντίγραφα των 

ενταλμάτων πληρωμής του Αναδόχου που εκδίδει, για την πληρότητα του 

φακέλου που διατηρεί ο Φορέας Υλοποίησης στο αρχείο του. 
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2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει: 

 Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και θα οριστικοποιηθεί 

με την έγκριση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης. 

 Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα 

και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα 

υλοποίησης του Έργου. 

 Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την 

εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες 

αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

 Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τη σύνταξη του Τεχνικού 

Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και  

για τις τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης 

και τη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.  

 Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της 

απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του 

άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης.  

 Να μεριμνήσει για την έκδοση της οικοδομικής άδειας του κτηρίου που 

θα υλοποιηθεί το Έργο.  

 Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών. 

 Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και 

την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους αναδειχθέντες 

Αναδόχους, σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων και κάθε άλλη 

σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, και να 

καλεί τον Κύριο του Έργου να ορίζει τουλάχιστον ένα μέλος με τον 

αναπληρωτή του στις επιτροπές διενέργειας και ανάθεσης και 

παρακολούθησης εκτέλεσης των συμβάσεων. 

 Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει 

βάσει των σχετικών συμβάσεων. 

 Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου.  

 Να παραλαμβάνει από τους Αναδόχους τα παραστατικά και τα 

προβλεπόμενα από τον ΚΒΣ φορολογικά στοιχεία, που αυτός εκδίδει στο 

όνομα του Κυρίου του έργου, να τηρεί φωτοτυπίες αυτών στο αρχείο 

του, να τα εγγράφει στο λογιστικό του σύστημα σε λογαριασμούς 

τάξεως και στη συνέχεια να αποστέλλει τα πρωτότυπα με ευθύνη του 

στον Κύριο του έργου, ώστε αυτός έγκαιρα να πραγματοποιήσει τις 

σχετικές εγγραφές στα βιβλία του. 
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 Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, 

σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου. 

 Να υπογράψει μαζί με τον Κύριο του έργου και τους Αναδόχους τις 

συμβάσεις ανάθεσης του έργου, στις οποίες ρητά θα προβλέπεται ότι ο 

Κύριος του έργου και οι Ανάδοχοι είναι οι άμεσα συμβεβλημένοι (ειδική 

σχέση ). 

Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο 

Φορέας Υλοποίησης - διαχειριστικά επαρκής Δικαιούχος, έχει καταγράψει όλες 

τις εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του Έργου, οι οποίες αναφέρονται 

στον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος 

εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωσή τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ – ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

3.1 Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της 

προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00€, 

συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & Ο.Ε., των απροβλέπτων, των 

απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. (επιλέξιμο και 

συγχρηματοδοτούμενο από το Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη»). Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη 

γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις 

υποδείξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη». Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει 

συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω 

ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 

3.2. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί για την ολοκλήρωση του Έργου 

πρόσθετη δαπάνη που υπερβαίνει ή δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου επιλέξιμου προϋπολογισμού (σύμφωνα με το Ε.Π. 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»), η δαπάνη αυτή καταβάλλεται εξ 

ολοκλήρου από τον Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνούν επίσης, ότι οι πρόσθετες δαπάνες διοίκησης που θα 

προκληθούν στο Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για την εκτέλεση του 

συγκεκριμένου Έργου, θα βαρύνουν το Δήμο Νότιας Κυνουρίας σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 446/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ρητά 

συμφωνείται ότι Κύριος του Έργου δεν θα φέρει καμία ευθύνη για 

οποιαδήποτε δαπάνη σύμφωνα με το παρόν άρθρο και γενικά για 

οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη. 

3.3 Τα τιμολόγια του Έργου εκδίδονται από τον Ανάδοχο προς τον Κύριο του 

Έργου, ο οποίος προβαίνει στις αντίστοιχες πληρωμές, μετά από τη 

σχετική πιστοποίηση της προόδου του έργου από το Φορέα Υλοποίησης 

και την αποστολή σχετικού εγγράφου από αυτόν προς τον Κύριο του 

Έργου. Οι πληρωμές από τον Κύριο του Έργου προς του Αναδόχους θα 

διενεργούνται σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Συστήματος 

Διαχείρισης (υπ’ αρ. 14053/ΕΥΣ 1749, ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008, όπως έχει 

τροποποιηθεί δυνάμει των ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009 και ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) 
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όπως εκάστοτε θα ισχύει και κάθε άλλη σχετική εφαρμοστέα διάταξη 

σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Λογαριασμού ΕΣΠΑ. Πριν την 

έγκριση της σχετικής δαπάνης και την πληρωμή του σχετικού ποσού από 

την αρμόδια αρχή στον Κύριο του Έργου, η πληρωμή δεν θα οφείλεται 

στον Ανάδοχο και ο Κύριος του Έργου δεν θα καθίσταται υπερήμερος σε 

περίπτωση μη καταβολής της. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να 

συμπεριλάβει την διάταξη αυτή σε όλες τις διακηρύξεις και τις σχετικές 

συμβάσεις που θα υπογράψει με τους Αναδόχους για την υλοποίηση του 

Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία 

υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την 

παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον 

Κύριο του Έργου. 

4.2  H διάρκεια υλοποίησης του Έργου καθορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 

οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες 

γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1  Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης 

συστήνεται πενταμελές όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης», με έδρα το Λεωνίδιο Αρκαδίας.  

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :  

1. έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται 

Πρόεδρος της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του.  

2. έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή 

του. 

3. Έναν εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ με τον αναπληρωτή του.  

4. Έναν εκπρόσωπο της  Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διεύθυνση 

Δημοσίων Έργων) με τον αναπληρωτή του. 

5. Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Νότιας Κυνουρίας με τον 

αναπληρωτή του. 

5.2 Το αργότερο εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση στον καθένα της 

απόφασης ένταξης της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», οι συμβαλλόμενοι φορείς και 

οι άλλοι φορείς που συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή  θα πρέπει να 

ορίσουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής με τους αναπληρωτές τους.  
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5.3 Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο 

συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που 

απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας Προγραμματικής 

Σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της Προγραμματικής 

Σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των 

συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την 

υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης 

της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση 

του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.  

5.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 

Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως, εγγράφως. Στην ημερήσια 

διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση 

και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη 

της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση. 

5.5 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και 

από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της 

σύμβασης, ή ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα κατά περίπτωση, όταν και 

εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό  αυτό 

προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά 

από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και 

εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που 

σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα 

ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής 

Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης. 

5.6 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε έξι μήνες 

και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε 

μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την 

κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα 

από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην 

υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης.  

Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται 

σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. 

5.7 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι 

παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων 

μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

5.8  Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία 

της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.  
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ΑΡΘΡΟ 6 

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του 

νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη 

παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση και να 

αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 εδ. α΄ του ν. 3614/2007 ο 

Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας 

Προγραμματικής Σύμβασης, έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή 

εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις 

ολόκληρον με τον Κύριο του Έργου. 

 

ΑΡΘΡΟ 8  

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ  

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο 

του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως 

τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης. Κατόπιν 

έγγραφης ενημέρωσης του Φορέα Υλοποίησης, ο Κύριος του Έργου έχει 

δικαίωμα να αναλαμβάνει τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή του 

έναντι τρίτων.   

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην 

εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της Παρούσας Σύμβασης και που δεν θα 

επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας 

σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια του 

Ναυπλίου.   
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ΑΡΘΡΟ 10  

ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ1  

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας 

Σύμβασης, είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Κυρίου του 

Έργου στον Φορέα Υλοποίησης αποκλειστικά για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου Έργου και αποκλειστικά σε θέματα που άπτονται των 

επιστημονικών γνώσεων του προσωπικού, εφόσον κριθεί σκόπιμο και 

πρακτικά δυνατό, σε συγκεκριμένες περιστάσεις με την απαραίτητη 

χρονοαπασχόληση. 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η 

υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν 

χωρήσει  υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για 

κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ 

συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα 

Υλοποίησης. 

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα (σχέδια, τεύχη, 

στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και 

τους  προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο 

εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και των συμβάσεων που θα 

υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Έργου, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος 

έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει  και να προβεί σε κάθε 

μορφής εκμετάλλευσή τους ελεύθερα και απεριόριστα, θα είναι 

πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια 

ισχύος της Σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου 

κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά 

και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου 

χωρίς την καταβολή αμοιβής. Ο Φορέας Υλοποίησης υποχρεούται να 

συμπεριλάβει την παρούσα διάταξη και στις συμβάσεις που θα 

υπογράψει με τον εκάστοτε Ανάδοχο για την εκτέλεση των Υποέργων.  

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά 

και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι 

προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη 

γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων 

του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

                                                             

1 Για την περίπτωση που είναι εφικτή η μεταφορά 
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πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση 

του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.  

 

ΑΡΘΡΟ 11  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

12.1 Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας 

προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή 

συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

12.2 Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων 

αντίθετων προς την Προγραμματική Σύμβαση, καθώς και η 

καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η Σύμβαση αυτή από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως 

παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή 

από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα 

συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 

Προγραμματική Σύμβαση. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα 

μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τρία 

πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   Για τον Κύριο του Έργου     Για το Φορέα Υλοποίησης 

 

  Μαρία Αναγνωστοπούλου                                         Μαρίνης Μπερέτσος 

  Πρόεδρος Φορέα Διαχείρισης   Δ/νων Σύμβουλος 

Όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού                     Αναπτυξιακής Πάρνωνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1. Τίτλος Πράξης 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

2. Φορέας πρότασης (Κύριος του Έργου) 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

3. Δικαιούχος (Φορέας Υλοποίησης) 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. 

4. Φορέας Λειτουργίας 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ-ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης  

α. ΓΕΝΙΚΑ 

Το έργο αφορά τη δημιουργία Βοτανικού Σταθμού στο Λεωνίδιο Αρκαδίας για 

σκοπούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, ώστε να αποτελέσει 

κέντρο καταγραφής, προβολής και προστασίας του χλωριδικού και οικολογικού 

πλούτου της προστατευόμενη περιοχής του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

Μουστού και της ευρύτερης περιοχής.  

Το έργο στο σύνολό του αποτελείται από τα δύο (2) ακόλουθα υποέργα: 

 Υποέργο 1: Αποκατάσταση κτηρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου 

Βασκίνας στο Λεωνίδιο  

 Υποέργο 2: Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση 

έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος  

 

β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Υποέργο 1: Αποκατάσταση κτηρίου παλαιού Δημοτικού Σχολείου Βασκίνας 

στο Λεωνίδιο  

Αφορά τις εργασίες που απαιτείται να γίνουν στο κτίριο του πρώην Σχολείου 

Βασκίνας, ώστε να αποκατασταθεί και να αποτελέσει τη βέλτιστη υποδομή για 

την εγκατάσταση του Βοτανικού Σταθμού. 

 

Ο Φορέας Υλοποίησης έχει ήδη προβεί σε εκπόνηση τελικής μελέτης σχετικά με 

την βέλτιστη προτεινόμενη λύση προκειμένου σε αυτό να εγκατασταθεί ο 

Βοτανικός Σταθμός. Λόγω του ειδικού Αρχιτεκτονικού Χαρακτήρα του κτηρίου, 

οι προτεινόμενες επεμβάσεις περιορίστηκαν στις απολύτως αναγκαίες για τη 

συντήρηση του κτηρίου και την βελτίωση της λειτουργικότητάς του, για την 

υποδοχή του Βοτανικού Σταθμού. 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΥΣΗΣ 

Με την προτεινόμενη λύση, δημιουργούνται: 
 

Στον Α’ ΟΡΟΦΟ: 
 

1. ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Πρόκειται για έναν ευρύ χώρο όπου θα δημιουργηθεί η έκθεση με την 

προθήκη δειγμάτων ερμαρίου (όχι επιστημονικής μελέτης). Στον ίδιο χώρο 

θα εγκατασταθούν οι ντουλάπες με τα δείγματα φυτών που υποχρεούται 

να παραδώσει ο Ανάδοχος του προγράμματος παρακολούθησης 

«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» του Φορέα 

Διαχείρισης. Στους περιμετρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου θα 

τοποθετηθούν καλαίσθητες αφίσες με εικόνες σπάνιων φυτών. 
 

2. XΩΡΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ  

Ο χώρος αυτός θα αποτελεί τον χώρο όπου το προσωπικό του Φορέα 

Διαχείρισης θα προετοιμάζει κατάλληλα το χλωριδικό υλικό της 

Προστατευόμενης Περιοχής που θα χρησιμοποιείται σε δράσεις 

ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης των επισκεπτών του Βοτανικού Σταθμού.  

 
 

3. ΧΩΡΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

Στον χώρο αυτό θα μπορούν να γίνονται προβολές βίντεο ενημερωτικού 

περιεχομένου όπως επίσης και παρουσιάσεις από το προσωπικό του 

Φορέα Διαχείρισης με αντικείμενο τη χλωριδική βιοποικιλότητα της 

περιοχής του Πάρνωνα. Παράλληλα θα μπορούν να πραγματοποιούνται 

ενημερωτικές δραστηριότητες για τα παιδιά των σχολείων έτσι ώστε να 

γίνει πιο ευκολονόητη και ενδιαφέρουσα η πληροφορία για τα θέματα του 

χλωριδικού πλούτου.   

 

Στο ΙΣΟΓΕΙΟ: 

1. ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  

Πρόκειται για έναν άνετο χώρο σε τμήμα της καμάρας του Ισογείου που 

θα χρησιμοποιηθεί ως χώρος γραφείων του προσωπικού του Φορέα 

Διαχείρισης. 
 

2. ΧΩΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C.)  

Το κτίριο στην παρούσα φάση δεν διαθέτει χώρους υγιεινής κάτι που 

θεωρείται απαραίτητο για κάθε κτίσμα με επισκεψιμότητα. Προβλέπεται η 

κατασκευή τριών W.C. επισκεπτών και του προσωπικού.  
 

3. ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ  

Ο χώρος αυτός θα μπορεί να λειτουργήσει και σαν ένα μικρό καθιστικό 

όπου θα υπάρχει ενημερωτικό και λοιπό έντυπο υλικό σε σχέση με το 

χλωριδικό πλούτο της περιοχής, για τους επισκέπτες του Κέντρου. 

 

4. ΧΩΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (INFO CENTER) 

Ο χώρος αυτός θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του εξοπλισμού 

πολυμέσων για τη διαδραστική ενημέρωση των επισκεπτών του Σταθμού.  
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5. ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  

Ο μικρός χώρος κάτω από το εξωτερικό κλιμακοστάσιο θα 

χρησιμοποιηθεί σαν γενική αποθήκη για την αποθήκευση απαραίτητου 

εξοπλισμού της λειτουργίας του Βοτανικού Σταθμού όπως οι πρέσες 

αποξήρανσης δειγμάτων, τα γεωλογικά σφυριά, οι εστίες θέρμανσης και 

οι καταψύκτες. 

 

 

Στο ΥΠΟΓΕΙΟ: 

1. ΧΩΡΟΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Το υπόγειο του κτηρίου θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση του 

λεβητοστασίου και των λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων του κτηρίου. 

 

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 

Οι επεμβάσεις στην κτιριακή υποδομή, αφορούν σε γενικές γραμμές τις 

ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
 

 Εσωτερικές τοιχοποιίες 

 Εσωτερικά δάπεδα 

 Κλίμακα 

 Εξώστες 

 Επιχρίσματα 

 Οροφές 

 Εκσκαφές 

 Σκυροδέματα 

 Κουφώματα – Ξυλουργικά 

 Χρώματα, εσωτερικοί – εξωτερικοί τοίχοι 

 Στέγη (έλεγχος υφιστάμενης κατασκευής) 

 Η/Μ Εργασίες (Ηλεκτρολογικά, ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση-

κλιματισμός, πυροπροστασία) 

 Στατική ενίσχυση του κτηρίου 

 Περιβάλλων χώρος 
 

 

 

Υποέργο 2: Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση έκθεσης 

ερμηνείας περιβάλλοντος  

Το Υποέργο αφορά στη δημιουργία (σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και 

εγκατάσταση) έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος με βασικό θέμα την 

παρουσίαση του χλωριδικού πλούτου της προστατευόμενης περιοχής του Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Αντικείμενα του υποέργου είναι:  

 Η εκπόνηση μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης. 

Περιλαμβάνει: τη θεματολογία της έκθεσης και την τεκμηρίωσή της, τη 

ροή της θεματολογίας σε σχέση και με τη ροή των επισκεπτών (η ροή 

των επισκεπτών παρουσιάζεται σε κάτοψη κλίμακας 1:50), τα μέσα που 
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θα χρησιμοποιηθούν για την παρουσίαση της θεματολογίας και ο 

συσχετισμός τους, την περιγραφή των επιμέρους υλικών που θα 

χρησιμοποιηθούν (είδος του υλικού των εκθεματικών επιφανειών, ειδικός 

φωτισμός κ.λπ), τις κατόψεις με προτάσεις τοποθέτησης εκθεμάτων και 

εξοπλισμού (κλιμ. 1:50), τις προτάσεις ενδεικτικών όψεων εκθεματικών 

επιφανειών (κλιμ. 1:20).  

 Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κατασκευή και η εγκατάσταση έκθεσης 

ερμηνείας περιβάλλοντος και ειδικότερα των προθηκών, του εποπτικού 

υλικού και σχολιασμού των εκθεμάτων, των αναπαραστάσεων, των 

διοραμάτων και όλων των μουσειογραφικών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένου του ειδικού φωτισμού. Ο μόνιμος εκθεσιακός 

χώρος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο: 60 τετραγωνικά μέτρα 

εκθεματικών επιφανειών, 120 τεμάχια φωτογραφιών, 5 αναπαραστάσεις, 

2 διοράματα.  

 Η παραγωγή και εγκατάσταση διαδραστικών εφαρμογών για το μόνιμο 

εκθεσιακό χώρο. Περιλαμβάνει: Διαδραστική εφαρμογή σε οθόνη αφής 

και 2 διαδραστικά θέματα (interactive rom’s). 

 Ο σχεδιασμός, η οργάνωση, η κατασκευή και η εγκατάσταση του 

αναγκαίου εξοπλισμού για την Είσοδο - Χώρο Υποδοχής  

 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του Ν. 3614/2007, κατά την 

προγραμματική περίοδο 2007-2013 απαιτείται η επιβεβαίωση της 

διαχειριστικής επάρκειας των φορέων υλοποίησης (Δικαιούχων) 

συγχρηματοδοτούμενων έργων πριν από την ανάληψη της ευθύνης 

εκτέλεσης έργων, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την 

αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση και διαχείριση των 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

Δεδομένου ότι για τον Κύριο του Έργου δεν επιβεβαιώνεται η διαχειριστική 

του επάρκεια τύπου Α ως δικαιούχου για την υλοποίηση του συγκεκριμένου 

Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής 

περιόδου 2007-2013, ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει επιβεβαίωση της 

διαχειριστικής επάρκειάς του για έργα συγχρηματοδοτούμενα από το 

ΕΣΠΑ, που περιλαμβάνει επιβεβαίωση τύπου / κατηγορίας Α’, που 

απαιτείται για την υλοποίηση του Έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη 

προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 

3614/2007, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την 

οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της.   

 

6. Προϋπολογισμός Πράξης 
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Συνολικός προϋπολογισμός 600.000,00€, συμπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. & 

Ο.Ε., των απροβλέπτων, των απολογιστικών, της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. 

Το παραπάνω ποσό επιμερίζεται, ως εξής:  

Υποέργο 1: Αποκατάσταση κτηρίου παλαιού Δημοτικού 

Σχολείου Βασκίνας στο Λεωνίδιο 
600.000,00 

Υποέργο 2: Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και 

εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος 
95.000,00 

 

7. Προθεσμία υλοποίησης Πράξης 

Ο Φορέας Υλοποίησης θα προγραμματίσει χρονικά όλες τις απαιτούμενες 

ενέργειες για την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας 

Ειδικής Υπηρεσίας, ώστε:  

 Η έγκριση εργασιών από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Δυτικής Ελλάδας να έχει εξασφαλιστεί μέχρι 30/06/2013. 

 Η άδεια δόμησης να έχει εκδοθεί μέχρι 31/08/2013.  

 Όλες οι διαδικασίες των Διαγωνισμών ανάθεσης των Υποέργων να έχουν 

ολοκληρωθεί 9 μήνες μετά την απόφαση ένταξης της Πράξης και σε κάθε 

περίπτωση οι σχετικές συμβάσεις να έχουν υπογραφεί μέχρι τις 

31.12.2013.  

 Το Έργο να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και 

τα όσα ορίζει η σχετική πρόσκληση του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 

Ανάπτυξη» 2007-2013 μέχρι 31/12/2015. 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

 

Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας 

Κύριος του 

Έργου 

Φορέας 

Υλοποίησης 

Έγκριση εργασιών από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών Έργων  
 Χ 

Έκδοση οικοδομικής Άδειας  Χ 
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Προγραμματική Σύμβαση Ν.3614/07 Σελ. 13/14 

 

 

 

 

 



 

 

Προγραμματική Σύμβαση Ν.3614/07 Σελ. 14/14 
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συμμετοχή στον εθελοντικό καθαρισμό που υλοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης στα 

πλαίσια της Παγκόσμιας Εκστρατείας Εθελοντικού Καθαρισμού των Ακτών και στα 
πλαίσια δράσεων του Υποέργου 1, υποπακέτο εργασίας 2.4. 

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

30/09/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

- Συμμετοχή στον καθαρισμό ακτών 44 km 

30/09/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 €, Αποζ. Βάση της Αποδ. Καυσίμων 13,00 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: - 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 13,00 € 

 
 
Άστρος, 10/10/2012 

 
 
 

 
 
10/10/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους  υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου στα πλαίσια του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-
2013 στις 01/11/2012 

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

01/11/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

1 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 
του ΦΔΟΠΥΜ 

44 km 

01/11/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: - 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 13,20 € 

 
 
Άστρος, 20/11/2012 

 
 
 

 
 
20/11/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Ν. Κυνουρίας σχετικά με την υλοποίηση του 

Έργου «Δημιουργία Βοτανικού Σταθμού» στα πλαίσια του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-2013 
στις 08/11/2012 

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

08/11/2012 Λεωνίδιο (από 
Τρίπολη)  

1 

 

Συνάντηση εργασίας με το 
Δήμαρχο Ν. Κυνουρίας. 

93 km 

08/11/2012 Τρίπολη (από 
Λεωνίδιο) 

- Επιστροφή 93 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 186 km * 0,15 € = 27,90 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: - 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 27,90 € 

 
 
Άστρος, 20/11/2012 

 
 
 

 
 
20/11/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�


 
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 1 
 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση εργασίας με το Δήμαρχο Ν. Κυνουρίας σχετικά με την υλοποίηση του 

Έργου «Δημιουργία Βοτανικού Σταθμού» στα πλαίσια του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-2013 
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

10/11/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

- 

 

Συνάντηση εργασίας με το 
Δήμαρχο Ν. Κυνουρίας στο 

Λεωνίδιο 

44 km 

10/11/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 67,80  € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 81,00 € 

 
 
Άστρος,20/11/2012 

 
 
 

 
 
20/11/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους  υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου στα πλαίσια του ΕΠ ΠΕΡΑΑ 2007-
2013 στις 12/11/2012 

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

12/11/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

1 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 
του ΦΔΟΠΥΜ 

44 km 

12/11/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: - 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 13,20 € 

 
 
Άστρος, 20/11/2012 

 
 
 

 
 
20/11/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με την Νομικό Σύμβουλο του Φορέα Διαχείρισης & τον εκπρόσωπο 

του ΥΠΕΚΑ για το σχέδιο ΠΔ, που αφορά στο Υποέργο 1, υποπακέτο εργασίας 3.2, 
της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ. 
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

14/11/2012 

 

 

Αθήνα (από 
Τρίπολη) 

 

1 

 

Άφιξη 189 km 

15/11/2012 

 

 

 

Αθήνα 1 Συνάντηση με τη Νομικό Σύμβουλο 
και τον Εκπρόσωπο του ΥΠΕΚΑ. 

- 

16/11/2012 

 

Τρίπολη (από 
Αθήνα) 

- Επιστροφή 189 km 

 
 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: 2,80 € 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 378 km*0,15=56,70 € 
Διόδια: 19,00 € 
Διαμονή: 138,00 € 
Διατροφή: 101,90 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 318,40 € 

 
 
 
 
 
Άστρος, 21/11/2012 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
21/11/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Χρυσομάλλης Χρήστος  
Ιδιότητα Αρχ/νας – Μηχ/κος  
Αιτιολογία Συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔΟΠΥΜ στις 24/10/2012 
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

24/10/2012 Άστρος (από 
Αθήνα) 

- Συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ 163 km 

24/10/2012 Π. Άστρος (από 
Άστρος) 

1 Διανυκτέρευση 4 km 

25/10/2012 

 

Καστάνιτσα (από 
Π. Άστρος) 

- Μετάβαση στην Καστάνιτσα και στο 
Κέντρο Περιβ. Ενημέρ. σχετικά με τη 
νέα τροποποίηση του Τεχν. Δελτίου 

42 km 

25/10/2012 

 

Αθήνα (από 
Καστάνιτσα μέσω 

Τρίπολης) 

- Επιστροφή 267 km 

 
Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 476 km * 0,15 €= 71,40 € 
Διόδια: 11,40 € 
Διαμονή: 50,00 € 
Διατροφή: 60,00 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 192,80 € 

 
Άστρος, 06/11/2012 

 
 

 
06/11/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Χρυσομάλλης Χρήστος  
Ιδιότητα Αρχ/νας – Μηχ/κος  
Αιτιολογία Συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔΟΠΥΜ στις 9/11/2012  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

8/11/2012 Τρίπολη (από 
Αθήνα) 

- Συνάντηση εργασίας με την Πρόεδρο 
του ΦΔ σχετικά με τη νέα Τροποπ. 

του Τεχν. Δελτίου 

207 km 

8/11/2012 Π. Άστρος (από 
Τρίπολη) 

1 Διανυκτέρευση 48 km 

9/11/2012 Άστρος (από Π. 
Άστρος) 

- Συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ 4 km 

9/11/2012 Καστάνιτσα (από 
Άστρος) 

- Μετάβαση στην Καστάνιτσα και στο 
Κέντρο Περιβ. Ενημέρ. σχετικά με τη 
νέα τροποποίηση του Τεχν. Δελτίου 

38 km 

9/11/2012 Αθήνα (από 
Καστάνιτσα μέσω 

Τρίπολης) 

- Επιστροφή 267 km 

 
Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 564 km * 0,15 €= 84,60 € 
Διόδια: 11,40 € 
Διαμονή: 50,00 € 
Διατροφή: 62,40 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 208,40 € 

 
Άστρος, 20/11/2012 

 
 

 
20/11/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�
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