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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 26/6/2015 και ώρα 12:00 μμ 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. 
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  
  
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ    

ΘΕΜΑ 1 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης, για το 
μήνα Μάιο του έτους 2015. 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση της 
ενταγμένης στο Υποέργο 1 Προμήθειας «Επιπρόσθετος ηλεκτρονικός εξοπλισμός».  

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής έργων. 

3.1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Γ’ Φάσης του έργου «Παραγωγή ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων».  

3.2 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Β’ Φάσης του έργου «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων». 

3.3 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του Αναδόχου 
του έργου «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας». 

3.4 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Μάιο 2015.  

3.5 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
χλωρίδας».  

3.6 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών». 

3.7 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
πουλιών». 

3.8 ΥΠΟΕΡΓΟ 7 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
ερπετών -αμφιβίων». 

3.9 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
ψαριών». 
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3.10 ΥΠΟΕΡΓΟ 10 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του παραδοτέου της Τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
χειροπτέρων». 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης υλοποίησης της Γ’ Φάσης του Υποέργου 8 «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών ψαριών». 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ – Διοργάνωση του αγώνα υπεραπόστασης στον Πάρνωνα με τίτλο «Κρόνιον 
Πέρασμα 2015». 

ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση των υλοποιηθέντων σεμιναρίων σε εθελοντές του Φ.Δ., καθώς και του 
προγραμματισμού για τα επόμενα δύο σεμινάρια, της ενταγμένης στο Υποέργο 1 Υπηρεσίας με ιδία 
μέσα: «Προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας και διοργάνωση σεμιναρίων για τους 
εγγεγραμμένους εθελοντές του Φορέα Διαχείρισης».  

ΘΕΜΑ 7 ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση εγκριτικών εντολών του Προέδρου ΔΣ του Φ.Δ. κατόπιν 
εξουσιοδότησής του με τις υπ’ αριθ. 3.19, 3.22 & 3.25/2015 αποφάσεις της 3ης/13.5.2015 συνεδρίασης. 

ΘΕΜΑ 8 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2015. 

ΘΕΜΑ 9 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ – Ενημέρωση για την έγκριση σύστασης κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ 
των εταιριών «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» και «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ» για την υλοποίηση του έργου 
«Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του 
Πάρνωνα» του Υποέργου 13. 

ΘΕΜΑ 11 - Εξουσιοδότηση της Υπευθύνου του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, για δημιουργία και 
χρήση μίας προηγμένης  ηλεκτρονικής υπογραφής, για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης. 

ΘΕΜΑ 12 - Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ», της εταιρείας ΟΤΕ A.E. με κωδικό θέσης “ΧΑΝΙ ΚΑΝΑΤΑ Α/Δ-0040159”, στη κοινότητα 
Μελιγού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

  
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
ΘΕΜΑ 13 - Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού στο 2ο 
UNDEROCK FESTIVAL  

ΘΕΜΑ 14 ΕΠΠΕΡΑΑ - Ενημέρωση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης για την πορεία υλοποίησης της 
προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο του 
Υποέργου 11. 

ΘΕΜΑ 15 ΕΠΠΕΡΑΑ – Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Ζωογεωγραφίας 
και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Χωρών. 

ΘΕΜΑ 16 - Χορήγηση άδειας ανατροφής και φροντίδας τέκνου.  

ΘΕΜΑ 17 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας χορήγησης αδειών χρήσης νερού σε πηγές και γεωτρήσεις του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας» 
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ΘΕΜΑ 18 ΕΠΠΕΡΑΑ - Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του Υπ.12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης 
Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας», κατόπιν αιτήματος της αναδόχου εταιρείας ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ Α.Ε. 
για αποπληρωμή των παραδοτέων της Α’ Φάσης Υλοποίησης του έργου. 

ΘΕΜΑ 19 - Εξουσιοδότηση του Προέδρου για έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 
2016. 

ΘΕΜΑ 20 ΕΠΠΕΡΑΑ - Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου 

ΘΕΜΑ 21 ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για το έτος 2014 και έγκριση 
Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 
«Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2014 

 

 

 

Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν 
παρόντες έξι (6) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  
1. Μήλιος Δημήτριος (Πρόεδρος ΔΣ) 
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ) 
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)  
4. Τσουκάτος Στυλιανός  
5. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
6. Σιμάδη Παναγιώτα  

 

1. Ατσάλας Ιωάννης 
2. Γαλάνης Βασίλειος 
3. Μπούσμπουρας Δημήτριος  
4. Σωτηρίου Γεώργιος  
5. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος  

 

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης (χωρίς δικαίωμα 
ψήφου) 

2. Σούρσος Παναγιώτης 
 

 

1. Αναγνωστοπούλου Μαρία 
2. Ανεζύρης Νικόλαος 
3. Γιακουμή Ελένη 
4. Δασκαλάκου Ευαγγελία  
5. Καχριμάνης Σταύρος 
6. Λαλουδάκης Δημήτριος 
7. Μητσάκης Σταύρος 
8. Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία 
9. Τραϊφόρος Κωνσταντίνος 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος, η κα. Δημητρακοπούλου 
Αγγελική και η κα. Κανελίδου Άννα.  

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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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
 

ΘΕΜΑ 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης, για το μήνα Μάιο του έτους 2015. 

Αρ. Απόφασης 4.1/2015: έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσωπικού, το οποίο εγκρίνει το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού για το μήνα Μάιο 2015, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και σχεδίου Σύμβασης για την 
ανάθεση της ενταγμένης στο Υποέργο 1 προμήθειας «Επιπρόσθετος ηλεκτρονικός 

εξοπλισμός». 

Αρ. Απόφασης 4.2/2015: έγκριση του α) του Πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών, για την ανάθεση 
της προμήθειας επιπρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού1, β) κατακύρωση του διαγωνισμού στην 
εταιρεία  «ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» και γ) του σχεδίου σύμβασης της εν λόγω 
προμήθειας, σύμφωνα με το Παράρτημα2.  

 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής έργων. 

 

3.1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του παραδοτέου της Γ’ Φάσης του έργου «Παραγωγή ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών 

Μηνυμάτων». 

Αρ. Απόφασης 4.3/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής3 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ 
Ε.Π.Ε.», για την Γ΄ Φάση των παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
12.484,50€ με Φ.Π.Α.  

                                                           
1 Το από τις 11.06.2015 Πρακτικό Αξιολόγησης για την ανάθεση της προμήθειας επιπρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
2 Το σχέδιο σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας επιπρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
3 Το υπ ‘αριθ. 839/17.06.2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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3.2 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του παραδοτέου της Β’ Φάσης του έργου «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων». 

Αρ. Απόφασης 4.4/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής4 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ 
ΟΕ» για την ολοκλήρωση της B΄ Φάσης του έργου «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών 
Ημερίδων», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.547,25 € με Φ.Π.Α.  

 

3.3 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του 
Αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση μικρού βοτανικού κήπου στον περιβάλλοντα χώρο 

του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας». 

Αρ. Απόφασης 4.5/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής5 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Η. ΚΟΔΕΛΛΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΟΣ.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(2.400,00 €) (με Φ.Π.Α.).  

 

3.4 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
του έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας» για το μήνα Μάιο 2015. 

Αρ. Απόφασης 4.6/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής6 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Μάιο 2015, η οποία ανέρχεται στο ποσό 647,45 Ευρώ 
με Φ.Π.Α.  

 

3.5 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας». 

                                                           
4 Το υπ ‘αριθ. 838/17.06.2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
5 Το υπ ‘αριθ. 762/04.06.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
6 Το υπ ‘αριθ. 833/16.06.2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Αρ. Απόφασης 4.7/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής7 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της τελικής Γ’ φάσης του 
Αναδόχου, NERCO-ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ., η οποία ανέρχεται στο ποσό 10.067,62 € με 
Φ.Π.Α.  

 

3.6 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών». 

Αρ. Απόφασης 4.8/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής8 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της τελικής Γ’ φάσης του 
Αναδόχου, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό 7.019,86 € με Φ.Π.Α.  

 

3.7 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών πουλιών». 

Αρ. Απόφασης 4.9/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής9 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της τελικής Γ’ φάσης του 
Αναδόχου, Μπουρδάκης/Αλιβιζάτος, η οποία ανέρχεται στο ποσό 8.191,80 € με Φ.Π.Α.  

 

3.8 ΥΠΟΕΡΓΟ 7 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών ερπετών -αμφιβίων». 

Αρ. Απόφασης 4.10/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής10 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της τελικής Γ’ 
φάσης του Αναδόχου, ADENS A.E., η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.797,00 € με Φ.Π.Α.  

                                                           
7 Το υπ ‘αριθ. 902/25.06.2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
8 Το υπ ‘αριθ. 779/09.06.2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
9 Το υπ ‘αριθ. 909/25.06.2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
10 Το υπ’ αριθ. 845/18.6.2015 πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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3.9 ΥΠΟΕΡΓΟ 8 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών ψαριών». 

Αρ. Απόφασης 4.11/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής11 και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της τελικής Γ’ 
φάσης του Αναδόχου, Παν/μιο Ιωαννίνων / Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό 5.250,00 € με Φ.Π.Α.  

 

3.10 ΥΠΟΕΡΓΟ 10 - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του παραδοτέου της τελικής Γ’ Φάσης του έργου «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων». 

Αρ. Απόφασης 4.12/2015:α) γκριση του πρωτοκλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής12  και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Γ’ 
φάσης του Αναδόχου, ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό 6.247,54€ με Φ.Π.Α. 

 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης της Γ’ Φάσης του υποέργου 8 «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών ψαριών». 

Αρ. Απόφασης 4.13/2015: έγκριση της παράταση13 ς της διάρκειας της Γ΄ Φάσης του Υποέργου 8 
«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών» μέχρι τις 20/6/2015. 

 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ – Διοργάνωση του αγώνα υπεραπόστασης στον Πάρνωνα με τίτλο 
«Κρόνιον Πέρασμα 2015». 

Αρ. Απόφασης 4.14/2015: έγκριση α) της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στη διοργάνωση του 
αγώνα υπεραπόστασης 70 χλμ. στον Πάρνωνα, με το όνομα «ΚΡΟΝΙΟΝ ΠΕΡΑΣΜΑ», β) της διάθεσης 
του ποσού των 300,00 ευρώ για την κάλυψη μέρους των δαπανών της διοργάνωσης, που αφορούν 
επιγραμματικά τα ακόλουθα: 1) εκτυπώσεις εντύπων του αγώνα, 2) προμήθειες για τους σταθμούς 
ανεφοδιασμού αθλητών και 3) προμήθειες για το «βάψιμο» της διαδρομής.  

                                                           
11 Το υπ’ αριθ. 846/18.6.2015 πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
12 Το υπ’ αριθ. 780/09.06.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
13 Το Έντυπο Διαχείρισης Αλλαγών Έργου για την αιτούμενη παράταση περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση των υλοποιηθέντων σεμιναρίων σε εθελοντές του Φορέα 
Διαχείρισης, καθώς και του προγραμματισμού για τα επόμενα δύο σεμινάρια, της 

ενταγμένης στο Υποέργο 1 υπηρεσίας με ιδία μέσα: «Προώθηση της συμμετοχικής 
διαδικασίας και διοργάνωση σεμιναρίων για τους εγγεγραμμένους εθελοντές του Φορέα 

Διαχείρισης». 

Αρ. Απόφασης 4.15/2015: επικύρωση των υλοποιηθέντων πέντε σεμιναρίων επιμόρφωσης για τους 
εγγεγραμμένους εθελοντές, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

1. «Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση και Προσανατολισμός» συνολικής διάρκειας 16 ωρών, με 
βασικό εισηγητή τον Προϊστάμενο του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Άστρους, κ. Μαρκόπουλο 
Βασίλειο. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στις 26 και 28 Μαΐου 2014 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους και στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής. Έλαβαν μέρος 19 
εθελοντές. 

2. «Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης των πληθυσμών των ειδών ερπετών και αμφιβίων» 
συνολικής διάρκειας 8 ωρών, με βασικό εισηγητή τον επίκουρο Καθηγητή Ζωικής Ποικιλότητας 
του Τομέα Ζωολογίας – Θαλάσσιας Βιολογίας του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Παναγιώτη Παφίλη, μαζί με την Δρ Παναγιώτα Μαραγκού PhD Βιολόγο, 
συντονίστρια επιστημονικής τεκμηρίωσης και υποστήριξης WWF Ελλάς. Το σεμινάριο 
υλοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου 2014 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους και 
στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής. Έλαβαν μέρος 10 εθελοντές. 

3. «Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών πουλιών» συνολικής διάρκειας 8 ωρών με 
βασικό εισηγητή τον κ. Ευστράτιο Μπουρδάκη, ειδικό επιστήμονα/Ορνιθολόγο μαζί με τον 
Γεωπόνο κ. Νίκο Τσιόπελα, μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας. Το σεμινάριο 
υλοποιήθηκε στις 08 Φεβρουαρίου 2015 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 
και στο πεδίο της προστατευόμενης περιοχής. Έλαβαν μέρος 10 εθελοντές. 

4. «Τρόποι καταγραφής και παρακολούθησης των ειδών ψαριών» συνολικής διάρκειας 8 ωρών, με 
εισηγητή τον καθηγητή του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ. Ιωάννη Λεονάρδο. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε στις 09 
Φεβρουαρίου 2015 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. Έλαβαν μέρος 11 
εθελοντές. 

5. «Πρώτες βοήθειες σε άνθρωπο και τραυματισμένο άγριο ζώο» συνολικής διάρκειας 8 ωρών, το 
οποίο αποτελούταν από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορούσε στην παροχή πρώτων 
βοηθειών σε ανθρώπους, με εισηγήτρια τη Διευθύντρια του Κέντρου Υγείας Άστρους και Ιατρό, 
κα. Πηγή Περδικάκη. Η δεύτερη ενότητα αφορούσε στην παροχή πρώτων βοηθειών σε 
τραυματισμένα άγρια ζώα με εισηγήτρια την εκπρόσωπο του Συλλόγου Προστασίας και 
Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» και Νοσηλεύτρια άγριων ζώων, κα Καίτη Αλευρά. Το 
σεμινάριο υλοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2015 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους. Έλαβαν μέρος 17 εθελοντές. 

και την έγκριση της υλοποίησης δύο ακόμα σεμιναρίων τον Οκτώβρη του 2015 με θεματολογία: α) 
βασικές τεχνικές γνώσεις φωτογραφίας φύσης και τοπίου, & β) πρώτες βοήθειες σε άνθρωπο. 
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ΘΕΜΑ 7 ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση εγκριτικών εντολών του Προέδρου Δ.Σ. του Φ.Δ. κατόπιν 
εξουσιοδότησής του με τις υπ’ αριθ. 3.19, 3.22 & 3.25/2015 αποφάσεις της 3ης/13.5.2015 

Συνεδρίασης. 

Αρ. Απόφασης 4.16/2015: επικύρωση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων14 του Προέδρου Δ.Σ.,  
σχετικά με την υλοποίηση των έργων «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση 
Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα» του Υποέργου 14 και της προμήθειας «Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα 
Διαχείρισης» του Υποέργου 1, όπως περιγράφηκαν στην ανωτέρω εισήγηση. 

 

ΘΕΜΑ 8 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 
2015. 

Αρ. Απόφασης 4.17/2015: έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης15  για την περίοδο Ιουλίου – 
Σεπτεμβρίου 2015 βάσει της ανωτέρω εισήγησης. 

 

ΘΕΜΑ 9 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ. 

Αρ. Απόφασης 4.18/2015: έγκριση των ημερολογίων κίνησης16 που έχουν προσκομιστεί στην 
ανωτέρω εισήγηση. 

 

ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ – Ενημέρωση για την έγκριση σύστασης κατασκευαστικής 
κοινοπραξίας μεταξύ των εταιριών «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» και «ΑΦΟΙ Χ. ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ» για 

την υλοποίηση του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του Πάρνωνα» του Υποέργου 13. 

Επί του δέκατου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο στην κα. 
Δημητρακοπούλου Αγγελική, Υπεύθυνη του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τμήματος 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης 
Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του Πάρνωνα» του Υποέργου 13, εγκρίθηκε και διαβιβάστηκε στον 

                                                           
14 Το σύνολο Αποφάσεων του Προέδρου Δ.Σ. που χρήζουν επικύρωσης, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν  
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

15 Το αίτημα χρηματοδότησης για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2015 περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

16 Τα ημερολόγια κίνησης περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
(Παράρτημα). 
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Φ.Δ. με το υπ’ αρ. 11/10-06-2015 πρακτικό17 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Αναπτυξιακής Πάρνωνα, Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (Φορέας Υλοποίησης του έργου βάσει της από 20-
12-2013 Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007), η σύσταση 
κατασκευαστικής κοινοπραξίας μεταξύ των εταιριών «ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ» και «ΑΦΟΙ Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ» για την υλοποίηση του έργου.»  

 

ΘΕΜΑ 11 - Εξουσιοδότηση της Υπευθύνου του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών, για 
δημιουργία και χρήση μίας προηγμένης  ηλεκτρονικής υπογραφής, για λογαριασμό του 

Φορέα Διαχείρισης. 

Αρ. Απόφασης 4.19/2015: εξουσιοδότηση της Υπευθύνου του Γραφείου Διοικητικών  Υπηρεσιών, κ. 
Αγγελικής Δημητρακοπούλου, για δημιουργία και χρήση μίας προηγμένης  ηλεκτρονικής 
υπογραφής, για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης. 

 

ΘΕΜΑ 12 - Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ 
ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ», της εταιρείας ΟΤΕ A.E. με κωδικό θέσης “ΧΑΝΙ ΚΑΝΑΤΑ Α/Δ-

0040159”, στη κοινότητα Μελιγού του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής 
Ενότητας Αρκαδίας. 

Αρ. Απόφασης 4.20/2015: έγκριση των περιβαλλοντικών όρων υφιστάμενου σταθμού βάσης 
κινητής τηλεφωνίας, της εταιρείας ΟΤΕ A.E με κωδικό θέσης “ΧΑΝΙ ΚΑΝΑΤΑ Α/Δ-0040159”, στη 
κοινότητα Μελιγούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας. 

                                                           
17 Το υπ΄ αριθ. 1565/15-06-2015 διαβιβαστικό του υπ’ αρ. 11/10-06-2015 πρακτικού συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΑΝΕΠ περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

 

ΘΕΜΑ 13 - Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού 
στο 2ο UNDEROCK FESTIVAL  

Αρ. Απόφασης 4.21/2015: έγκριση της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα – 
υγροτόπου Μουστού στο bazaar του 2ου Underock Festival, με ένα περίπτερο για την προβολή και 
προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και για την ανάδειξη του έργου του ΦΔ ΟΠΥΜ. 

 

ΘΕΜΑ 14 ΕΠΠΕΡΑΑ - Ενημέρωση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης για την πορεία 
υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - 

ευαισθητοποίησης» στο πλαίσιο του Υποέργου 11. 

Αρ. Απόφασης 4.22/2015: έγκριση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του Οδηγού Χλωρίδας18, 
όπως αυτό περιγράφεται στην εισήγηση. 

 

ΘΕΜΑ 15 ΕΠΠΕΡΑΑ - Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο 13ο Διεθνές Συνέδριο 
Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Χωρών. 

Αρ. Απόφασης 4.23/2015: έγκριση της συμμετοχής του Φορέα Διαχείρισης στο 13ο Διεθνές 
Συνέδριο Ζωογεωγραφίας και Οικολογίας της Ελλάδας και των Γειτονικών Χωρών, καθώς και την 
κάλυψη των δαπανών συμμετοχής από τις πιστώσεις της ΣΑΕ 075/8 του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων με κωδικό: 2010ΣΕ07580089 της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα – υγροτόπου Μουστού», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» του Άξονα Προτεραιότητας 9: 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» που συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.». 

 

ΘΕΜΑ 16 –  Αίτημα χορήγησης άδειας ανατροφής και φροντίδας τέκνου. 

Αρ. Απόφασης 4.24/2015: έγκριση του αιτήματος του υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρισης, κ. 
Αναστόπουλου Δήμου, σχετικά με την χορήγηση άδειας ανατροφής και φροντίδας τέκνου του, όπως 
παρουσιάστηκε στην εισήγηση19. Η κα Κανελίδου Άννα θα αντικαθιστά τον κ. Αναστόπουλου Δήμο, 
για την εκτέλεση των καθηκόντων του, κατά την διάρκεια της απουσίας του. 

                                                           
18 Το υπ ‘αριθ. 855/18.6.2015 ηλεκτρονικό μήνυμα του κ. Κωνσταντινίδη σχετικά με την πορεία υλοποίησης του βιβλίου 
με τίτλο «Οδηγός Χλωρίδας όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

19 Το υπ’ αριθ. 911/25.6.2015 αίτημα του κ. Δήμου Αναστόπουλου περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 17 - Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
για την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας χορήγησης αδειών χρήσης νερού σε πηγές και γεωτρήσεις του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας» 

Αρ. Απόφασης 4.25/2015: α) επικύρωση των εγγράφων που παρουσιάστηκαν στην εισήγηση, β) την 
έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής20  των παραδοτέων της 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου, γ) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του 
Αναδόχου (μετά τη μεταφορά του ποσού 24.600,00 € με Φ.Π.Α. από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
στον Φορέα Διαχείρισης) για τα παραδοτέα της παροχής υπηρεσιών του έργου, δ) την αποστολή των 
παραδοτέων της υλοποιηθείσας υπηρεσίας στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας. 

 

ΘΕΜΑ 18 ΕΠΠΕΡΑΑ – Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις του Υποέργου 12 «Ολοκλήρωση 
Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας», κατόπιν αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας 
ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ Α.Ε. για αποπληρωμή των παραδοτέων της Α’ Φάσης υλοποίησης του έργου. 

 «Σύμφωνα με την 130/2014 Απόφαση της 8ης/23.10.2014 συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας» για την υλοποίηση του Υποέργου 12 της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013», στη Μελετητική Κατασκευαστική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 
Τέτραγκον  Ε.Π.Ε. 

Στις 06.10.2014 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την 
εκτέλεση της παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του 
Φορέα Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα το υπ’ αριθ. 316/09.03.2015 παραδοτέο υλικό 
της Α΄ Φάσης, το οποίο αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που ανέλαβε. Εν συνεχεία, το παραδοτέο 
υλικό, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου. 
Βάσει αυτών η Επιτροπή συνέταξε το υπ’ αριθ. 352/16.03.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και  
ποσοτικής παραλαβής, το οποίο και εγκρίθηκε με την 2.11/2015 Απόφαση της 2ης/30.03.2015 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Η Β’ Φάση υλοποίησης του έργου, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται στις 31.10.2015, 
περιλαμβάνει τις κατασκευαστικές εργασίες και την τοποθέτηση των εκθεματικών επιφανειών με 
περιεχόμενο τα παραδοτέα της Α’ Φάσης. Κατόπιν επιστολής21 της με αρ. 861/19.06.2015, η εταιρία 

                                                           
20 Το υπ ‘αριθ. 912/26-06-2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
21 Τα υπ’ αριθ. 861/19.06.2015 &  895/24.06.2015  έγγραφα της Αναδόχου εταιρείας περιλαμβάνονται στην εισήγηση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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αιτείται την αποπληρωμή της Α’ Φάσης προκειμένου να προβεί στη διεκπεραίωση και ολοκλήρωση 
του έργου.  

Σε επικοινωνία της Υπευθύνου του έργου με την Ανάδοχο εταιρεία, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, η 
δεύτερη ενημερώθηκε, μεταξύ άλλων, πως σύμφωνα με τη σύμβαση του έργου, στο άρθρο 25 αυτής 
αναφέρεται ότι, η μη πληρωμή του Αναδόχου, καθώς η μη καταβολή του ποσού δεν είναι 
υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής, αλλά της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία δεν προχωρά σε 
εκταμιεύσεις δόσεων έργων ΕΣΠΑ το τελευταίο διάστημα. Ως εκ τούτου, η μη καταβολή του ποσού 
δεν συνιστά υπερημερία της Αναθέτουσας Αρχής και κατ’ επέκταση ο Ανάδοχος δεν μπορεί να 
παύσει τις εργασίες εκτέλεσης του έργου. Σε περίπτωση παύσης παροχής των υπηρεσιών 
ενδεχομένως να ευθύνεται για πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του με ό,τι αυτό συνεπάγεται».  

 

ΘΕΜΑ 19 - Εξουσιοδότηση του Προέδρου για έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 
2016. 

Αρ. Απόφασης 4.26/2015: την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. και Νόμιμου Εκπροσώπου 
του Φ.Δ. κ. Μήλιου Δημήτριου, για την έγκριση του σχεδίου ΠΥ έτους 2016. 

 

ΘΕΜΑ 20 ΕΠΠΕΡΑΑ - Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 

Αρ. Απόφασης 4.27/2015: ανανέωση των συμβάσεων του ακόλουθου προσωπικού, όπως 
παρουσιάστηκαν στην εισήγηση: 

1. της κας. Κανελίδου Άννας, Δασολόγου ΠΕ για την κάλυψη της θέσης ΠΕ Δασολόγου, με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια της 
σύμβασης θα αρχίζει από την 26/08/2015 και θα λήγει με τη λήξη του προγράμματος. 

2. του κ. Μάγγου Κωνσταντίνου, Ειδικού Δασικής Προστασίας ΔΕ για την κάλυψη της θέσης 
Φύλακα/ Ειδικού Δασικής προστασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου, πλήρους απασχόλησης. Η διάρκεια της σύμβασης θα αρχίζει από την 16/09/2015 και θα 
λήγει με τη λήξη του προγράμματος. 

 

ΘΕΜΑ 21 ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για το έτος 2014 και 

έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» για τον έλεγχο έτους 2014 

Αρ. Απόφασης 4.28/2015: την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μήλιου Δημήτριου ώστε 
να εγκρίνει τα πρακτικά της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης για 
την παραλαβή των παραδοτέων, τις οικονομικές καταστάσεις του Φορέα Διαχείρισης, του 
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Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και την έγκριση της σχετικής δαπάνης βάσει 
της σύμβασης μεταξύ του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής.  

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος 
 

Σιμάδη Παναγιώτα  
 

Ρουμελιώτης Γεώργιος 
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Τσουκάτος Στυλιανός 
 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

Σούρσος Παναγιώτης  
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