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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 25/11/2016 και ώρα 12:30 μ.μ. στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ.
Μήλιου Δημητρίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης «Έγκριση Διάθεσης Λυμάτων για το Ελαιοτριβείο
ιδιοκτησίας του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λεωνιδίου, που λειτουργεί με επιχειρηματία την εταιρεία
Γεώργιος & Θεόδωρος Ευσταθίου Ο.Ε. στην τοποθεσία εγκατάστασης των λιμνών οξείδωσης στη θέση
«Πεδεδένδρι» - Τ.Δ. Πελετών – οικισμός Αμυγδαλιάς, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου
«Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου».
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες
καθαριότητας» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016.
ΘΕΜΑ 4: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες
καθαριότητας» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Υπηρεσιών Νομικής
Υποστήριξης περιόδου Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2016.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες Λογιστικής
Υποστήριξης» για το έτος 2016.
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση Εντολής-Απόφασης Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: Μεταφορά εγκαταστάσεων Κέντρου Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου Αρκαδίας στον Άγιο Ιωάννη
Αρκαδίας.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για την
εύρυθμη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση εσωτερικής αναμόρφωσης ΠΥ έτους 2016.
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 10 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν
παρόντες έξι (6) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος:
Παρόντες

Απόντες

Τακτικοί
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ)
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)
4. Μακρυσοπούλου Χριστίνα
5. Μαντάς Παναγιώτης
6. Τσουκάτος Στυλιανός
Αναπληρωματικοί
1. Μπακούρης Γεώργιος

1.
2.
3.
4.

Ρουμελιώτης Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Σωτηρίου Γεώργιος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

1. Αναγνωστοπούλου Μαρία
2. Ανεζύρης Νικόλαος
3. Βουλουμάνος Παναγιώτης
4. Γιακουμή Ελένη
5. Δασκαλάκου Ευαγγελία
6. Καχριμάνης Σταύρος
7. Λυσίκατος Χαράλαμπος
8. Μητσάκης Σταύρος
9. Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
10. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και
υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος.
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού κ. Δημήτριος Μήλιος,
αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.
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Θ Ε Μ Α Τ Α Η Μ Ε ΡΗ Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
ΘΕΜΑ 1: Γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης «Έγκριση Διάθεσης Λυμάτων για το
Ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λεωνιδίου, που λειτουργεί με
επιχειρηματία την εταιρεία Γεώργιος & Θεόδωρος Ευσταθίου Ο.Ε. στην τοποθεσία
εγκατάστασης των λιμνών οξείδωσης στη θέση «Πεδεδένδρι» - Τ.Δ. Πελετών – οικισμός
Αμυγδαλιάς, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας.
Αρ. Απόφασης 7.1/2016: την θετική (με όρους) γνωμοδότηση από τον Φορέα Διαχείρισης όρους
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, για την υλοποίηση του συνόλου του έργου «Έγκριση Διάθεσης
Λυμάτων για το Ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας του Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λεωνιδίου, που
λειτουργεί με επιχειρηματία την εταιρεία Γεώργιος & Θεόδωρος Ευσταθίου Ο.Ε. στην τοποθεσία
εγκατάστασης των λιμνών οξείδωσης στη θέση «Πεδεδένδρι» - Τ.Δ. Πελετών – οικισμός Αμυγδαλιάς,
του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, βάσει της γνωμοδότησης 1. του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το
Παράρτημα, με τους παρακάτω όρους:
1. Να τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και τη μη
πρόκληση ενοχλήσεων στους περιοίκους σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1180/1981,
του Ν. 1650/86, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το Ν.3010/02 (ΦΕΚ 91Α’/02).
2. Ο υπεύθυνος της ανωτέρω επιχείρησης να φροντίζει για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση
της δεξαμενής εξάτμισης – οξείδωσης των υγρών αποβλήτων και να συμμορφώνεται
πλήρως με τις υποδείξεις των αρμοδίων.
3. Ο υπεύθυνος της ανωτέρω επιχείρησης να είναι υποχρεωμένος για τον καθαρισμό της
δεξαμενής εξάτμισης – οξείδωσης μετά από κάθε ελαιοκομική περίοδο και να επιβλέπει
για τυχόν υπερχείλιση των υγρών αποβλήτων.
4. Η επεξεργασία και η διάθεση των υγρών αποβλήτων της ανωτέρω επιχείρησης στη δεξαμενή
εξάτμισης – οξείδωσης δεν απαλλάσσει αυτήν από την ευθύνη δημιουργίας κινδύνων για
τη Δημόσια Υγεία, από μολύνσεις, ανάπτυξη εντόμων, δυσοσμιών, οχλήσεων ή
αντιαισθητικών καταστάσεων, την αλλοίωση των φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών
των υδάτων ανάλογα με την προβλεπόμενη χρήση αυτών.
5. Να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα σχετικά με την αδειοδότηση του παρόντος έργου.
6. Να εξεταστεί από τους ενδιαφερόμενους η δυνατότητα μετεγκατάστασης του ελαιοτριβείου
εκτός ορίων του οικισμού Λεωνιδίου.

Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης «Έγκριση Διάθεσης Λυμάτων για το Ελαιοτριβείο ιδιοκτησίας του
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Λεωνιδίου, στην τοποθεσία εγκατάστασης των λιμνών οξείδωσης στη θέση «Πεδεδένδρι» Τ.Δ. Πελετών – οικισμός Αμυγδαλιάς, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
1
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ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της
Περιφέρειας Πελοποννήσου».
Αρ. Απόφασης 7.2/2016: την θετική γνωμοδότηση 2 από τον Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα
και υγροτόπου Μουστού, για την υλοποίηση των έργων και των δράσεων της πρότασης
αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού, βάσει της γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης και
των συμπληρωματικών στοιχείων, σύμφωνα με το Παράρτημα, με τους παρακάτω όρους:
1. Την έγκριση της ΣΜΠΕ με όλες τις παρατηρήσεις – συμπληρώσεις της 4/2016 απόφασης ΔΣ
του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.
i.
Η ΣΜΠΕ θα πρέπει να διορθωθεί – επικαιροποιηθεί ώστε να συμβαδίζει στο
σύνολό της αλλά κυρίως στα έργα που προτείνονται με τον προτεινόμενο ΠΕΣΔΑ
Περ. Πελ/νησου όπως αυτός έχει προκύψει – επικαιροποιηθεί έως σήμερα.
ii.
Η ΣΜΠΕ μονοσήμαντα στα κείμενά της θα πρέπει να ορίζει τα νέα έργα με πλήρη
διαστασιολόγηση, τα έργα προσωρινής - μεταβατικής διαχείρισης (βλ.
προσάρτημα ΠΕΣΔΑ) λαμβάνοντας υπ’ όψη και τη βούληση των ΟΤΑ, τα έργα που
μπορούν να συνεχιστούν στο μέλλον (βλ. σχ. 1 της απόφασης 3/2016 του ΦΟΔΣΑ).
iii.
Η ΣΜΠΕ, ως προς τα έργα που προτείνει στα επιλεγμένα σενάρια, θα πρέπει να
τεκμαίρεται η εναρμόνισή τους με τη στοχοθεσία του ΕΣΔΑ ως προς το ισοζύγιο
διαχείρισης (είσοδος, διαχείριση, ανάκτηση) και το ποσοστό που καταλήγει προς
ταφή.
iv.
Στη ΣΜΠΕ θα πρέπει να υπάρξει ρητή αναφορά στις προβλέψεις της ομόφωνης
απόφασης 3/2016 του ΦοΔΣΑ Περ. Πελ/νησου ως αρμοδίου για τη διαχείριση των
Α.Σ.Α. στην Περ. Πελ/νησου.
v.
Η ΣΜΠΕ θα πρέπει να εκτιμά όλες τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με βάση αυτό το
σχεδιασμό όπως αναλύθηκε παραπάνω και να εκτιμά τη βέλτιστη λύση ή να
προτείνει μέτρα αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τα οποία
απουσιάζουν.
2. Ειδικά για την περίπτωση της Βόρειας Κυνουρίας, όπου βρίσκεται εντός της περιοχής
αρμοδιότητας του ΦΔ μονάδα προσωρινής διαχείρισης που διαθέτει εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας, να προσθέσουμε ότι Βάση του σχεδίου ΠΕΣΔΑ, έχει
τις προϋποθέσεις να λειτουργήσει ως έχει στην περίοδο οριστικής διαχείρισης.
3. Λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία “να απαιτείται σύνταξη εδικής οικολογικής
αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) για τα έργα και δραστηριότητες που χωροθετούνται εντός περιοχών
του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000 όλης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου.”

Η γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου «Περιφερειακό Σχέδιο
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

2
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ΘΕΜΑ 3: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου
«Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016.
Αρ. Απόφασης 7.3/2016: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής 3, του παραδοτέου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση
της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε, για τους μήνες
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 750,00€ (επτακοσίων πενήντα
ευρώ) με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 4: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου
«Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.
Αρ. Απόφασης 7.4/2016: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής 4, του παραδοτέου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) την έγκριση
της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε, για τους μήνες
Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 750,00€ (επτακοσίων πενήντα ευρώ)
με Φ.Π.Α., γ) να μην πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου πριν την λήξη της σύμβασης (ήτοι
31.12.2016), σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 5: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Υπηρεσιών
Νομικής Υποστήριξης περιόδου Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2016.
Αρ. Απόφασης 7.5/2016: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
παρεχόμενων υπηρεσιών 5 και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του συνεργάτη, Αλεξία Ι.
Βαρότσου, για το διάστημα 01.09.2016 έως 22.11.2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 750,00€
(επτακοσίων πενήντα ευρώ) με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το υπ’ αριθμ. 888/01.11.2016 Πρωτόκολλο μερικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
3

Το υπ’ αριθμ.969/23.11.2016 Πρωτόκολλο μερικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).

4

5

Το υπ’ αριθμ. 960/22.11.2016 Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής και η υπ’ αριθμ. 959/22.11.2016 Έκθεση Τελεσθεισών Υπηρεσιών, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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ΘΕΜΑ 6: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου
«Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το έτος 2016.
Αρ. Απόφασης 7.6/2016: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 6.
των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου Κωνσταντίνου και β)
την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το 2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό
3.500,00 € με Φ.Π.Α., γ) να μην πραγματοποιηθεί η πληρωμή του Αναδόχου πριν την λήξη της
σύμβασης (ήτοι 31.12.2016), σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.
Αρ. Απόφασης 7.7/2016: την έγκριση των ημερολογίων κίνησης των μελών του ΔΣ - τόσο κατά
περίπτωση μετακίνησης όσο και στο σύνολό τους, αναφορικά με τη σκοπιμότητα και τα επιμέρους
στοιχεία τους - οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την επίτευξη των στόχων του Φορέα Διαχείρισης,
σύμφωνα με το Παράρτημα 7.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση Εντολής-Απόφασης Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.
Αρ. Απόφασης 7.8/2016: την επικύρωση των εντολών – αποφάσεων μετακινήσεων μελών του ΔΣ,
κατά το χρονικό διάστημα από 24.09.2016 έως 15.11.2016 οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την
επίτευξη των στόχων του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα 8.

Θ Ε Μ Α Τ Α Ε ΚΤ ΟΣ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
ΘΕΜΑ 1: Μεταφορά εγκαταστάσεων Κέντρου Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου Αρκαδίας στον
Άγιο Ιωάννη Αρκαδίας
Αρ. Απόφασης 7.9/2016: τη σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. για την πραγματοποίηση του αιτήματος του
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας αναφορικά με την μεταφορά εγκαταστάσεων του Κέντρου
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης από το κτήριο της κοινότητας του Αγίου Πέτρου στο οποίο
στεγάζεται, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της τοπικής κοινότητας Αγίου Ιωάννη, στην θέση «Κουτρί»,
δεδομένου ότι ο νέος χώρος θα παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης για την απρόσκοπτη
Το υπ’ αριθμ. 958/22.11.2016 Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
6

Τα Ημερολόγια Μετακίνησης για τις ανάγκες του Φ.Δ. μελών Δ.Σ., περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

7

Η Εντολή-Απόφαση Μετακίνησης για τις ανάγκες του Φ.Δ. μελών Δ.Σ., περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

8
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

συνέχιση του έργου περιβαλλοντικής ενημέρωσης του κοινού, το οποίο μέχρι τώρα επιτελείται στο
εν λόγω Κέντρο, σύμφωνα με την εισήγηση.
ΘΕΜΑ 2: Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής προμηθειών και
υπηρεσιών για την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης
Αρ. Απόφασης 7.10/2016: α) την έγκριση των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
των προμηθειών και υπηρεσιών 9 και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή των προμηθευτών
και αναδόχων, η οποία ανέρχεται στο ποσό 5.478,29 € με Φ.Π.Α. (πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
εβδομήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών) με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση εσωτερικής αναμόρφωσης ΠΥ έτους 2016.
Αρ. Απόφασης 7.11/2016:
την Πινάκων
των
έγκριση 5&7 10, όπου φαίνεται η εσωτερική
αναμόρφωση του ΠΥ 2016, σύμφωνα με το Παράρτημα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Μήλιος Δημήτριος

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μακρυσοπούλου Χριστίνα
Μαντάς Παναγιώτης
Τσουκάτος Στυλιανός
Αναπληρωματικά μέλη
Μπακούρης Γεώργιος

Τα υπ’ αριθμ. 821/04.10.2016, 965/23.11.2016, 873/25.10.2016, 865/24.10.2016, 720/25.08.2016, 811/28.09.2016,
819/29.09.2016, 875/24.10.2016, 938/16.11.2016, 944/17.11.2016, 966/23.11.2016, 967/23.11.2016 Πρωτόκολλα ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
9

Οι Πίνακες 5&7 του ΠΥ του ΦΔ έτους 2015, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
10
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