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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 20/11/2015 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 μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2015 του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση λήξης υλοποίησης του έργου «Παραγωγή εντύπων και υλικών 
ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11. 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικύρωση εγκριτικών εντολής Προέδρου ΔΣ του ΦΔ κατόπιν εξουσιοδότησης 
του. 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής έργων. 

4.1: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Β’ Φάσης του Υποέργου 12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας». 

4.2: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας». 

4.3: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων». 

4.4: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών». 

4.5: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 5 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ασπονδύλων». 

4.6: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών». 

4.7: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 7 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ερπετών και 
αμφιβίων». 

4.8: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 8 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ψαριών». 

4.9: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου 
της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 9 «Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών μανιταριών». 
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4.10: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
χειροπτέρων». 

4.11: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Β Φάσης της 
Προμήθειας « Επίπλων των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» του Υποέργου 1. 

4.12: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες 
παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» του 
Υποέργου 1.  

4.13: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Δ’ Φάσης του έργου 
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» του Υποέργου 1. 

4.14: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Γ’ Φάσης του έργου 
«Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1. 

4.15: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου 
«Υπηρεσίες καθαριότητας» του Υποέργου 1 για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015. 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ενημέρωση σχετικά με την παραίτηση της υπαλλήλου του ΦΔ κας 
Δημητρακοπούλου Αγγελικής και εξουσιοδότηση χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής. 

ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015 

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση εσωτερικής αναμόρφωση ΠΥ έτους 2015. 

ΘΕΜΑ 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ. 

ΘΕΜΑ 9: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Αγίου Πέτρου και Σίταινας». 

ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου φύλαξης για την περίοδο: 2016 – 2017. 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΥΥ  

ΘΕΜΑ 1 ΕΠΠΕΡAΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
έργου «Προμήθεια επιπρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού».  

ΘΕΜΑ 2: Εκ νέου έγκριση Προϋπολογισμού ΦΔ έτους 2016 βάσει οδηγιών της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών του Υ.Π.ΕΝ. 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση λήξης υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» του 
Υποέργου 1. 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση λήξης υλοποίησης του Υποέργου 14 «Σχεδιασμός, οργάνωση, 
παραγωγή και εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου 
για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα». 
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν 
παρόντες πέντε (5) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη: 

Παρόντες  Απόντες 

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

 

1. Ατσάλας Ιωάννης 
2. Γαλάνης Βασίλειος 
3. Μπούσμπουρας Δημήτριος  
4. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 
5. Σιμάδη Παναγιώτα 
6. Ρουμελιώτης Γεώργιος 

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης  
2. Δασκαλάκου Ευαγγελία  
3. Σούρσος Παναγιώτης  

 

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

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και 
υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος, ο κ. Τρυφωνόπουλος 
Γιώργος και η κα. Πανταζή Κατερίνα.  

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 μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015 του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

Αρ. Απόφασης 7.1/2015: έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσωπικού1, το οποίο εγκρίνει το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού για τους μήνες Σεπτέμβριο & 
Οκτώβριο 2015, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση λήξης υλοποίησης του έργου «Παραγωγή εντύπων και 
υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11. 

Αρ. Απόφασης 7.2/2015: έγκριση α) της εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής 
της προμήθειας «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» και β) του σχεδίου 
τροποποίησης της σύμβασης2 για την υλοποίηση της προμηθείας «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης» (Α/Α 33)», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικύρωση εγκριτικών εντολής Προέδρου ΔΣ του ΦΔ κατόπιν 
εξουσιοδότησης του. 

Αρ. Απόφασης 7.3/2015: την επικύρωση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων του Προέδρου ΔΣ3  
σχετικά με την υλοποίηση των συμβασιοποιημένων έργων της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση 
της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ και των αντίστοιχων 
δαπανών τους, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

                                                           
1 Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής των μηνών Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 2015, περιλαμβάνεται στην εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
2 Το από 09.11.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας και το Σχέδιο 
τροποποίησης της σύμβασης για την υλοποίηση της προμηθείας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
3 Η υπ’ αριθ. 1604/12.11.2015 Απόφαση Προέδρου ΔΣ για έγκριση 3ης εντολής πληρωμής Υποέργου 13 (ΑΔΑ: 
ΩΒΛ946Ψ8ΒΞ-Τ86), η υπ’ αριθ. 1396/14.10.2015 Απόφαση Προέδρου ΔΣ για ανάθεση προμήθειας μισθοδοτικού 
προγράμματος (ΑΔΑ: 7Α8Ο46Ψ8ΒΞ-1Χ8), η υπ’ αριθ. 1450/21.10.2015 Απόφαση Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρωτοκόλλου 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και έγκριση δαπάνης προμήθειας μισθοδοτικού προγράμματος (ΑΔΑ: Ω48Φ46Ψ8ΒΞ-
4ΥΩ), περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής έργων. 
 

4.1: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Β’ Φάσης του Υποέργου 12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης 

Καστάνιτσας». 

Αρ. Απόφασης 7.4/2015:  έγκριση α) του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής4  των παραδοτέων της Β΄ Φάσης της σύμβασης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών 
από τον Ανάδοχο του Υποέργου 12, και β) της δαπάνης για την πληρωμή όλης της Β’ φάσης του 
Αναδόχου, ΤΕΤΡΑΓΚΟΝ Ε.Π.Ε., η οποία ανέρχεται στο ποσό 42.435,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το 
Παράρτημα. 

 

4.2: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

ειδών χλωρίδας». 

Αρ. Απόφασης 7.5/2015: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής5 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 2 και 
β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου 
«NERCO A.E.M.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων τετρακόσιων είκοσι τριών 
ευρώ και πενήντα λεπτών (13.423,50 €) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.3: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

τύπων οικοτόπων». 

Αρ. Απόφασης 7.6/2015:  α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής6 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 3 και 
β) γκριση τη δαπνη για την πληρωμ τη Τελικ Δ’ Φση του Υποργου του Αναδχου 

                                                           
4 Το υπ' αριθμ. 1477/26.10.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
5 Το υπ’ αριθ. 1552/05.11.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
6 Το υπ’ αριθ. 1595/11.11.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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«ΟΙΚΟΜ E.Π.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (12.220,00 
€) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.4: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

ειδών θηλαστικών». 

Αρ. Απόφασης 7.7/2015:  α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής7 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 4 και 
β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου 
«ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.E.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων πενήντα εννέα 
ευρώ και ογδόντα λεπτά (9.359,80 €) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.5: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 5 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

ειδών ασπονδύλων». 

Αρ. Απόφασης 7.8/2015:  α)        

παραλαβής8 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 5 και 
β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου «NCC 
E.Π.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00 €) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα 
με το Παράρτημα.  

 

4.6: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

ειδών πουλιών». 

Αρ. Απόφασης 7.9/2015:  α)        

παραλαβής9 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 5 και 
β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου 

                                                           
7 Το υπ' αριθμ. 1663/20.11.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
8 Το υπ' αριθμ. 1580/10.11.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
9 Το υπ' αριθμ. 1664/20.11.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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«Μπουρδάκης/Αλιβιζάτος», η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο 
ευρώ και σαράντα λεπτών (10.922,40 €) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.7: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 7 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

ειδών ερπετών και αμφιβίων». 

Αρ. Απόφασης 7.10/2015: α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής10 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 7 
και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου 
«ADENS A.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (6.396,00 
€) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.8: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 8 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

ειδών ψαριών». 

Αρ. Απόφασης 7.11/2015: α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής11 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 7 
και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου 
«Παν/μιο Ιωαννίνων, Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών», η οποία ανέρχεται στο ποσό 
των επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

4.9: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ Φάσης του Υποέργου 9 «Καταγραφή και αξιολόγηση των ειδών 

μανιταριών». 

Αρ. Απόφασης 7.12/2015:  α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής12 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 9 
και β) γκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Γ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου 

                                                           
10 Το υπ' αριθμ. 1649/18.11.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
11 Το υπ' αριθμ. 1665/20.11.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
12 Το υπ’ αριθμ. 1590/11.11.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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«Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ 
(5.000,00 €) (με Φ.Π.Α.)», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

4.10: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των 

ειδών χειροπτέρων». 

Αρ. Απόφασης 7.13/2015: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής13 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 9 
και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Δ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου 
«ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και 
πέντε λεπτών (8.330,05 €) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.11: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Β Φάσης της 
Προμήθειας «Επίπλων των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» του Υποέργου 1. 

Αρ. Απόφασης 7.14/2015:  έγκριση α) του πρωτοκλλου οριστικ παραλαβ των παραδοτων14 
της σύμβασης του Αναδόχου «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» και β) τη δαπνη για την πληρωμ 

του Αναδόχου, η οποία ανέρχεται στο ποσό 15.189,27 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.12: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου 
«Υπηρεσίες παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή του 

Υγροτόπου Μουστού» του Υποέργου 1. 

Αρ. Απόφασης 7.15/2015:   γκριση α) του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής15 των 
παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου εταιρείας “METRICA-ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. METRICA A.E.”και β) της δαπάνης για την πληρωμή του 
Αναδόχου, η οποία ανέρχεται στο ποσό 3.751,50 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.13: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Δ’ Φάσης του 
έργου «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» του Υποέργου 1. 

                                                           
13 Το υπ' αριθμ. 1631/17.11.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
14 Το υπ' αριθμ. 1440/21.10.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
15 Το υπ' αριθμ. 1551/05.11.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Αρ. Απόφασης 7.16/2015:  γκριση α) του πρωτοκλλου ποιοτικ και ποσοτικ παραλαβ16 των 
παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) της δαπάνης για την πληρωμή 
του Αναδόχου «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.», για την Δ΄ Φάση των Παραδοτέων της παροχής υπηρεσιών του 
έργου «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
9.987,60€ με ΦΠΑ. και αποτελεί την ολοκλήρωση του έργου και της αμοιβής του Αναδόχου, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.14: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Γ’ Φάσης του 
έργου «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1. 

Αρ. Απόφασης 7.17/2015:  γκριση α) του πρωτοκλλου ποιοτικ και ποσοτικ παραλαβ17 των 
παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) της δαπάνης για την πληρωμή 
του Αναδόχου «ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ ΟΕ» για την ολοκλήρωση της Γ΄ Φάσης του έργου «Υπηρεσίες 
Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 10.547,25 € με Φ.Π.Α. και 
αποτελεί την ολοκλήρωση του έργου και της αμοιβής του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.15: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας» του Υποέργου 1 για τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2015. 

Αρ. Απόφασης 7.18/2015:  γ         

παραλαβής18 και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, 
Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2015, η οποία ανέρχεται 
στο ποσό 1.348,90 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ενημέρωση σχετικά με την παραίτηση της υπαλλήλου του ΦΔ κας 
Δημητρακοπούλου Αγγελικής και εξουσιοδότηση χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής. 

                                                           
16 Το υπ ‘αριθ. 1444/21.10.2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
17 Το υπ‘ αριθ. 1618/16-11-2015 πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
18 Το υπ‘ αριθ. 1382/9-10-2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και το υπ‘ αριθ. 1555/5-11-
2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Αρ. Απόφασης 7.19/2015:  α) πρόβλεψη θέσης ΠΕ Περιβαλλοντολόγου για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο, αφού δοθούν οι απαραίτητες οδηγίες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-2020, β) 
εξουσιοδότηση χρήσης της ηλεκτρονικής υπογραφής, για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, από 
το στέλεχος του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, κα. Πανταζή Κατερίνα 
και γ) επέκταση της περιόδου εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 6.23/2015 απόφασης της 6ης/24.09.2015 
συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔ, μέχρι την λήξη της προγραμματικής περιόδου (ήτοι μέχρι 31.12.2015). 
Βάσει αυτής ορίστηκε η κα Αναστασιάδη Αγνή, ειδικότητας ΔΕ Ξεναγός, σε αναπλήρωση της κυρίας 
Δημητρακοπούλου Αγγελικής, ως υπεύθυνη του Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας για το χρονικό διάστημα από 25.9.2015-25.10.2015, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Οκτωβρίου – 
Δεκεμβρίου 2015. 

Αρ. Απόφασης 7.20/2015:   γκριση του αιτήματος χρηματοδότησης19 για την περίοδο Οκτωβρίου – 
Δεκεμβρίου 2015, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση εσωτερικής αναμόρφωσης ΠΥ έτους 2015. 

Αρ. Απόφασης 7.21/2015:   γκριση του Πίνακα 720 , όπου φαίνεται η εσωτερική αναμόρφωση του 
ΠΥ 2015, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ. 

Αρ. Απόφασης 7.22/2015:   γκριση των ημερολογίων κίνησης21 των μελών του ΔΣ για το χρονικό 
διάστημα από 14/09/2015 έως και 15/10/2015, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 9: Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο 
«Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Αγίου Πέτρου και Σίταινας». 

                                                           
19 Το αίτημα χρηματοδότησης για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2015, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
20 Ο Πίνακας 7 του ΠΥ του ΦΔ έτους 2015, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
21 Τα Ημερολόγια κίνησης μετακινήσεων Μελών ΔΣ, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα). 
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Αρ. Απόφασης 7.23/2015:   γκριση της γνωμοδότησης έγκρισης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για 
το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Αγίου Πέτρου και Σίταινας22», με φορέα 
υλοποίησης τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, σύμφωνα με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου φύλαξης για την περίοδο: 2016 – 2017. 

Αρ. Απόφασης 7.24/2015:  την γκριση του Σχεδίου Φύλαξης23 περιόδου 01/2016 έως 12/2017, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

                                                           
22 Η γνωμοδότηση επί της Τεχνικής Έκθεσης σχετικά με το έργο «Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα, Αγίου 
Πέτρου και Σίταινας», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
23 Το Σχέδιο Φύλαξης για την περίοδο 1/2016 έως 12/2017, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο 
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής του έργου «Προμήθεια επιπρόσθετου ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 

Αρ. Απόφασης 7.25/2015: α) έγκριση του πρωτοκλλου οριστικ παραλαβ των παραδοτων24 
της σύμβασης του Αναδόχου της προμήθειας «Επιπρόσθετος ηλεκτρονικός εξοπλισμός και β) 
έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / 
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ», η οποία ανέρχεται στο ποσό των έντεκα χιλιάδων 
εννιακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (11.998,65€) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το 
Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 2: Εκ νέου έγκριση Προϋπολογισμού ΦΔ έτους 2016 βάσει οδηγιών της Δ/νσης 
Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών του Υ.Π.ΕΝ. 

Αρ. Απόφασης 7.26/2015: έγκριση των πινάκων του Προϋπολογισμού25 του Φορέα Διαχείρισης 
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού έτους 2016, σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση λήξης υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» 
του Υποέργου 1. 

Αρ. Απόφασης 7.27/2015: έγκριση α) της εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής26 για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» και β) του σχεδίου 
τροποποίησης της σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες Ορκωτού 
Λογιστή» (της από 15.11.2011)», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Παράταση λήξης υλοποίησης του Υποέργου 14 «Σχεδιασμός, 
οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου 

Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα». 

                                                           
24 Το υπ’ αριθμ. 1200/8.9.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
25 Οι Πίνακες 5 & 7 κατάρτισης Προϋπολογισμού του ΦΔΟΠΥΜ έτους 2016, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
26 Το από 09.11.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας και το Σχέδιο 
τροποποίησης της σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/


 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 13 

 

Αρ. Απόφασης 7.28/2015: έγκριση α) της εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής 27 για την υπηρεσία με τίτλο «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση 
Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του 
Πάρνωνα» και β) του σχεδίου τροποποίησης της σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας με 
τίτλο «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος 
Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα» (Α/Α 41 της από 05.06.2015)», 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος  
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Σωτηρίου Γεώργιος  
 

Τσουκάτος Στυλιανός 
 

Αναπληρωματικά μέλη 
 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
 

Δασκαλάκου Ευαγγελία 
 

Σούρσος Παναγιώτης 

 

                                                           
27 Το από 18.11.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της Υπηρεσίας και το Σχέδιο 
τροποποίησης της σύμβασης για την υλοποίηση της υπηρεσίας, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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