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

 

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 24/9/2015 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 Ιουλίου και Αυγούστου 2015 του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Διοργάνωση 
Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1. 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση της Σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 11 με τίτλο 
«Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής έργων. 
 4.1: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Α’ Φάσης του Υποέργου 14 «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση 
έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος κέντρου πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του 
Πάρνωνα». 
 4.2: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
χλωρίδας». 
 4.3: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
θηλαστικών». 
 4.4: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ και της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 5 «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών ασπονδύλων». 
 4.5: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
πουλιών». 
 4.6: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 7 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
ερπετών και αμφιβίων». 
 4.7: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 8 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
ψαριών». 
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 4.8: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Γ’ Φάσης του Υποέργου 9 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
μανιταριών». 
 4.9: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών 
χειροπτέρων». 
 4.10: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της «Προμήθειας 
εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων». 
 4.11: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Ά 
Φάσης του έργου «Προμήθεια Επίπλων των κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης». 14 
 4.12: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος 
του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’ εξάμηνο 2015. 
 4.13: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος 
του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το Α΄ Εξάμηνο 2015. 
 4.14: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος 
του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2015. 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση 2ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης 
Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα» του Υποέργου 13. 

ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας του Υπ. 12 «Ολοκλήρωση 
Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΤETRAGON Ε.Π.Ε. για κατασκευαστικές αλλαγές (υλικού 
δημιουργίας ομοιωμάτων ανθρώπων, τρόπου κατασκευής διοράματος ασβεστοκάμινου). 

ΘΕΜΑ 7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση παράτασης παράδοσης Α’ Φάσης της προμήθειας «Επίπλων των 
Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» του Υποέργου 1. 

ΘΕΜΑ 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης ταμείου και πληρωμών σε αντικατάσταση της 
Υπευθύνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την διάρκεια απουσίας της. 

ΘΕΜΑ 9 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ενημέρωση σχετικά με την μη αποδοχή ανανέωσης σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του φύλακα του ΦΔ κου Μάγγου Κωνσταντίνου. 

ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ. 
 

ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  
ΘΕΜΑ 1:  Έγκριση αιτήματος της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Αγγελικής, άδειας, άνευ αποδοχών, 
διάρκειας ενός μήνα. 

ΘΕΜΑ 2 – ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα του Αναδόχου της προμήθειας "Επιπρόσθετου Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού" για αλλαγή τύπου παραδοτέων 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Μισθοδοτικού 
προγράμματος». 

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση δαπανών συμβασιοποιημένων έργων 
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ΘΕΜΑ 5: Ενημέρωση σχετικά την υφιστάμενη κατάσταση στην κοίτη του χειμάρρου «Δαφνώνα» 
Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας και ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς υπηρεσιών του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα Υγροτόπου Μουστού, για την αποτροπή έκνομων ενεργειών ή 
την αποκατάσταση των όποιων παράνομων έργων και κατασκευών. 

 
 

Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν 
παρόντες τέσσερα (4) 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  

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

Αναπληρωματικοί  

1. Βουλουμάνος Παναγιώτης  
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, ο κ. Τρυφωνόπουλος 
Γιώργος, η κα. Δημητρακοπούλου Αγγελική, η κα. Αναστασιάδη Αγνή 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 μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015 του 
προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης. 

Αρ. Απόφασης 6.1/2015: έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης 
Προσωπικού1 το οποίο εγκρίνει το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού για τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο 2015, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 2 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου 
«Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1. 

Αρ. Απόφασης 6.2/2015: έγκριση του α) Πρακτικού με την εισήγηση της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής2 που αφορά στην παράταση της διάρκειας υλοποίησης της 
Σύμβασης (Α/Α 31) «Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1, κατά ένα 
μήνα ήτοι την 30.11.2015 ημέρα Δευτέρα, β) του σχετικού Σχεδίου Συμφωνητικού3 παράτασης λήξης 
της Σύμβασης, καθώς και γ) την πρόταση υλοποίησης της τρίτης Ημερίδας του Φορέα Διαχείρισης 
στο Λεωνίδιο του Δήμου Ν. Κυνουρίας, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015 από τις 10:00π.μ. έως τις 
15:00μ.μ. στον πολυχώρο «ΦΑΜΠΡΙΚΑ - Κέντρο Προβολής της Αγροτικής Ιστορίας και των Δρόμων 
της Θάλασσας στην Ανατολική Πελοπόννησο», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 3 ΕΠΠΕΡΑΑ: Τροποποίηση της Σύμβασης για την υλοποίηση του Υποέργου 11 με 
τίτλο «Παραγωγή εντύπων και υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης». 

Αρ. Απόφασης 6.3/2015: έγκριση α) της εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και 
Παραλαβής4  της προμήθειας «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» και β) το σχέδιο 
τροποποίησης της σύμβασης5  για την υλοποίηση της προμηθείας «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - 
ευαισθητοποίησης» (Α/Α 33)», σύμφωνα με το Παράρτημα.  

                                                           
1 Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
2 Το από 08.09.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
3 Το Σχέδιο Τροποποίησης της Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
4 Το από 09.09.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
5 Το Σχέδιο τροποποίησης της σύμβασης για την υλοποίηση της προμηθείας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
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 Α’ Φάσης του Υποέργου 14 «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και 

εγκατάσταση έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος κέντρου πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη 
χλωρίδα του Πάρνωνα». 

Αρ. Απόφασης 6.4/2015:  έγκριση α) του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής 
παραλαβής6 των παραδοτέων της υπηρεσίας «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση 
έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος κέντρου πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη χλωρίδα του Πάρνωνα» 
και β) της δαπάνης για την πληρωμή της Α’ φάσης της υπηρεσίας του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ 
ΕΠΕ/TETRAGON LTD, η οποία ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά χιλιάδων και εννιακοσίων τριάντα 
ευρώ (27.930,00 €) με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα. 

 

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

των ειδών χλωρίδας». 

Αρ. Απόφασης 6.5/2015: γκριση του πρωτοκλλου τμηματικ ποσοτικ και ποιοτικ 

παραλαβής7 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 2, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.3: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση 

των ειδών θηλαστικών». 

Αρ. Απόφασης 6.6/2015:          

παραλαβής8 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 4, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

                                                           
6 Το υπ’ αριθ. 1236/14.09.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 

7 Το υπ’ αριθ. 1125/13.08.2015 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
8 Το υπ' αριθμ. 1082/03.08.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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4.4: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Τελικής Γ’ και της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 5 «Καταγραφή και 

παρακολούθηση των ειδών ασπονδύλων». 

Αρ. Απόφασης 6.7/2015:  α)        

παραλαβής9 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 5 και 
β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή της Τελικής Γ’ Φάσης του Υποέργου του Αναδόχου «NCC 
E.Π.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των εννιά χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

 

4.5: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση 

των ειδών πουλιών». 

Αρ. Απόφασης 6.8/2015:  γκριση του πρωτοκλ   οτικής και ποιοτικής 
παραλαβής10 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 6, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.6: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 7 «Καταγραφή και παρακολούθηση 

των ειδών ερπετών και αμφιβίων». 

Αρ. Απόφασης 6.9/2015:  γ        

παραλαβής 11  των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 7, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

 

 

                                                           
9 Το υπ' αριθμ. 1235/14.09.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
10 Το υπ' αριθμ. 1132/14.08.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
11 Το υπ' αριθμ. 1083/03.08.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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4.7: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 8 «Καταγραφή και παρακολούθηση 

των ειδών ψαριών». 

Αρ. Απόφασης 6.10/2015:  γκριση του πρω   ς και ποιοτικής 
παραλαβής12 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 8, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.8: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Γ’ Φάσης του Υποέργου 9 «Καταγραφή και παρακολούθηση 

των ειδών μανιταριών». 

Αρ. Απόφασης 6.11/2015:           

παραλαβής13 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 9, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.9: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
παραδοτέου της Ενδιάμεσης Δ’ Φάσης του Υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση 

των ειδών χειροπτέρων». 

Αρ. Απόφασης 6.12/2015:  γκρισ      ικής 
παραλαβής 14 των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 10, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.10: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της «Προμήθειας 
εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων». 

Αρ. Απόφασης 6.13/2015: έγκριση α) του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των 
παραδοτέων15 της «Προμήθειας εκπαιδευτικών στερεοσκοπίων» και β) της δαπάνης για την 

                                                           
12 Το υπ' αριθμ. 1147/24.08.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
13 Το υπ' αριθμ. 1030/22.07.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
14 Το υπ' αριθμ. 1136/17.08.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
15 Το υπ' αριθμ. 1155/26.08.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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πληρωμή της Αναδόχου εταιρείας «ΑΝΤΙΣΕΛ Αφοι Σελίδη Α.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των 
δεκατεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (14.145,00) (με Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το 
Παράρτημα.  

 

4.11: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Ά 
Φάσης του έργου «Προμήθεια Επίπλων των κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης». 

Αρ. Απόφασης 6.14/2015:  γκριση α) του πρωτο   16 των παραδοτέων 
της σύμβασης του Αναδόχου της προμήθειας «Επίπλων των κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα 
Διαχείρισης» και β) της δαπάνης για την πληρωμή της Αναδόχου εταιρείας «ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΗΧΑΣ & ΥΙΟΙ 
Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ογδόντα 
ένα λεπτών (5.469,81) (με Φ.Π.Α.). σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.12: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’ εξάμηνο 2015. 

Αρ. Απόφασης 6.15/2015:  γ        

παραλαβής17 των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου κυρίας Αλεξίας 
Βαρότσου και β) της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α’ εξάμηνο του 2015, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

4.13: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το Α΄ Εξάμηνο 2015. 

Αρ. Απόφασης 6.16/2015:  γ         

παραλαβής18 των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου 
Κωνσταντίνου και β) της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α΄ Εξάμηνο του 2015, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό 2.050,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

                                                           
16 Το υπ' αριθμ. 1243/16.09.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
17 Το υπ' αριθμ. 1084/3.8.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
18 Το υπ' αριθμ. 1096/05.08.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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4.14: Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του 
τμήματος του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 

2015. 

Αρ. Απόφασης 6.17/2015:            

παραλαβής19 20  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 Ιούλιο και Αύγουστο 2015, η οποία ανέρχεται στο 
ποσό 1.348,90 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση 2ης Εντολής Πληρωμής του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου 
στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα» του 

Υποέργου 13. 

Αρ. Απόφασης 6.18/2015:   γκριση α) της 2ης εντολής πληρωμής του Αναδόχου του έργου21 και β) 
της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Κατασκευαστική Κ/ξία ΕΔΡΑΙΟΣ ΑΤΕ – ΑΦΟΙ Χ. 
ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ ΑΤΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό 28.592,01 €, με ΦΠΑ., σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 6 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας του Υπ. 12 
«Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» ΤETRAGON Ε.Π.Ε. για 

κατασκευαστικές αλλαγές (υλικού δημιουργίας ομοιωμάτων ανθρώπων, τρόπου 
κατασκευής διοράματος ασβεστοκάμινου). 

Αρ. Απόφασης 6.19/2015:   γκριση των απ 08.09.2015 και 16.09.2015 Πρακτικών της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής22 για την έγκριση των αιτημάτων της Αναδόχου εταιρείας, 
σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

                                                           
19 Το υπ’ αριθ. 1153/25.8.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην 
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  

20 Το υπ’ αριθ. 1215/9.9.2015 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).  
21 Η 2η Εντολή Πληρωμής του έργου «Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη 
Χλωρίδα του Πάρνωνα» του Υποέργου 13, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα).  
22 Το από 08.09.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, το από 16.09.2015 Πρακτικό 
της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, το υπ’ αριθμ. οικ 1157/26.8.2015 αίτημά της TETRAGON 
Ε.Π.Ε., το υπ’ αριθμ. οικ. 1244/16.9.2015 αίτημα της TETRAGON Ε.Π.Ε. περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΕΜΑ 7 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση παράτασης παράδοσης Α’ Φάσης της προμήθειας «Επίπλων 
των Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» του Υποέργου 1. 

Αρ. Απόφασης 6.20/2015: γκριση τη παρταση τη διρκεια τη Α Φση τη προμθεια 

«Έπιπλα Κέντρων Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης» του υποέργου 1 από τις 31/08/2015 στις 
30/09/2015, βάσει του εντύπου διαχείρισης αλλαγών έργου23, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

 

ΘΕΜΑ 8 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ορισμός υπευθύνου διαχείρισης ταμείου και πληρωμών σε 
αντικατάσταση της Υπευθύνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών κατά την διάρκεια 

απουσίας της. 

Αρ. Απόφασης 6.21/2015:             

ΕΠΠΕΡΑΑ, ως υπεύθυνου διαχείρισης ταμείου και πληρωμών σε αντικατάσταση της υπευθύνου του 
Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών, κας. Δήμα Αγγελικής, κατά την διάρκεια απουσίας της, σύμφωνα 
με την εισήγηση.  

 

ΘΕΜΑ 9 ΕΠΠΕΡΑΑ: Ενημέρωση σχετικά με την μη αποδοχή ανανέωσης σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του φύλακα του ΦΔ κου Μάγγου Κωνσταντίνου. 

«Σύμφωνα με υπ’ αριθμ. 4.27/2015 Απόφαση της 4ης/26.06.2015 Συνεδρίασης του ΔΣ του Φορέα 
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού εγκρίθηκε η ανανέωση της σύμβασης 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, από την λήξη της σύμβασης του μέχρι την λήξη του προγράμματος, ήτοι από 
16.09.2015 έως 31.12.2015. 

Ο κ. Μάγγος για προσωπικούς τους λόγους δεν έκανε δεκτή την ανανέωση της συμβάσεως του, βάσει 
και της υπεύθυνης δήλωσής του24, και έληξε η σχέση εργασίας του με τον Φορέα Διαχείρισης στις 
15.09.2015 οπότε και έληξε η ετήσια σύμβαση εργασίας που είχε συναφθεί. 

Σε επικοινωνία με το ΑΣΕΠ σχετικά με την αντικατάσταση του κου Μάγγου από τους επιλαχόντες του 
Πίνακα Κατάταξής των υποψηφίων της υπ’ αριθ. ΣΟΧ2/2014 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού, 
μας διαβεβαίωσαν πως με την λήξη της σύμβασης του κου Μάγγου (στις 15.09.2015) και εφόσον δεν 
έχει συναφθεί συμφωνητικό ανανέωσης καταργούνται και οι πίνακες κατάταξης της ανωτέρω 
Ανακοίνωσης. Η αντικατάσταση του προσληφθέντα από τον αμέσως επόμενο του πίνακα κατάταξης 
της Ανακοίνωσης πρόσληψης δύναται να γίνει μόνο για το εναπομείναν διάστημα της 

                                                           
23 Το Έντυπο Διαχείρισης Αλλαγών Έργου για την αιτούμενη παράταση, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
24 Η υπεύθυνη δήλωση μη αποδοχής ανανέωσης της σύμβασής εργασίας, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
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υπογεγραμμένης σύμβασης από την παραίτηση του προσληφθέντα. Στην περίπτωση του κου 
Μάγγου δεν υπάρχει εναπομείναν διάστημα καθώς δεν αποτελεί παραίτηση άλλα μη αποδοχή 
ανανέωσης. 

Επιπλέον, σε επικοινωνία με την Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης (πρώην Διεύθυνση Προσλήψεων Προσωπικού) του Υπουργείο 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μας εξέφρασαν την ίδια ακριβώς άποψη με το ΑΣΕΠ. 

Κατόπιν των ανωτέρω και παρόλο που υπάρχει πρόβλεψη του προϋπολογισμού του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ 
για την μισθοδοσία του Φύλακα/Ειδικού Δασικής Προστασίας, το διάστημα για την λήξη του έργου 
(31.12.2015) είναι πολύ μικρό για να κινηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την πρόσληψη νέου 
Φύλακα. 

Τέλος, το όχημα με αρ. κυκλ. ΤΡΖ 3329 που κάλυπτε την περιοχή του Λεωνιδίου μεταφέρθηκε στην 
έδρα του ΦΔ στο Άστρος και θα πραγματοποιούνται κάποιες περιπολίες της ευρύτερης περιοχής του 
Λεωνιδίου από τα οχήματα και τους φύλακες του Άστρους και του Αγίου Πέτρου, εωσότου καλυφθεί 
η κενή θέση του Λεωνιδίου». 

 

ΘΕΜΑ 10 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ. 

Αρ. Απόφασης 6.22/2015:  γκριση των ημερολογίων κίνησης των μετακινήσεων μελών του ΔΣ25, 
κατά το χρονικό διάστημα από 13/06/2015 έως και 21/07/2015, σύμφωνα με το Παράρτημα.  

                                                           
25 Τα ημερολόγια κίνησης μετακινήσεων Μελών ΔΣ, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
του πρακτικού (Παράρτημα). 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΟΟΣΣ  ΗΗΜΜΕΕΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΔΔΙΙΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗΣΣ  

ΘΕΜΑ 1 –Έγκριση αιτήματος της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Αγγελικής, άδειας, άνευ 
αποδοχών, διάρκειας ενός μήνα. 

Αρ. Απόφασης 6.23/2015: α) έγκριση του υπ’ αριθμ. 1291/24.9.2015 αιτήματος της υπαλλήλου 
Δημητρακοπούλου Αγγελικής26 για παροχή άδειας, άνευ αποδοχών, για το χρονικό διάστημα ενός 
μήνα, από 25.9.2015-25.10.2015, β) ορισμός της κας Αναστασιάδη Αγνής, 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 και γ) την 
προετοιμασία των Διοικητικών Συμβουλίων από το Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και 
Δημοσιότητας και τη σύνταξη και τήρηση των πρακτικών του Δ.Σ. να αναλάβει το στέλεχος του 
Τμήματος, κα Πανταζή Κατερίνα, σύμφωνα με την εισήγηση. 
 

ΘΕΜΑ 2 – ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα του Αναδόχου της προμήθειας "Επιπρόσθετου Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού" για αλλαγή τύπου παραδοτέων 

 

Αρ. Απόφασης 6.24/2015: έγκριση του από 01.09.2015 Πρακτικού της Επιτροπής Παρακολούθησης 
και Παραλαβής27 για την έγκριση του αιτήματος της Αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με το 
Παράρτημα. 

 

ΘΕΜΑ 3 – ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση σχεδίου για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας 
«Μισθοδοτικού προγράμματος». 

Αρ. Απόφασης 6.25/2015: έγκριση της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας «Μισθοδοτικού 
προγράμματος» και του σχεδίου πρόσκλησης28, καθώς και την εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ 
του ΦΔ, ούτως ώστε να εγκρίνει την Προσφορά του Αναδόχου, τα Πρακτικά της Επιτροπής 
Παραλαβής, τη δαπάνη της προμήθειας καθώς και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη απόφαση για 
τη διενέργεια και ολοκλήρωση της προμήθειας μισθοδοτικού προγράμματος, σύμφωνα με το 
Παράρτημα. 

 

                                                           
26 Το υπ’ αριθμ. 1291/24.9.2015 αίτημα της υπαλλήλου Δημητρακοπούλου Αγγελικής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα). 
27 Το από 01.09.2015 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου, το υπ’ αριθμ. οικ 
1172/31.8.2015 αίτημά της ΤΥΠΟΦΩΤ περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 
28 Το Σχέδιο Πρόσκλησης ανάθεσης προμήθειας, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
πρακτικού (Παράρτημα). 

http://www.fdparnonas.g/
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ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση δαπανών 
συμβασιοποιημένων έργων 

Αρ. Απόφασης 6.26/2015: εξουσιοδότηση του Προέδρου του ΔΣ κου Δημήτρη Μήλιου, ώστε να 
εγκρίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής των συμβασιοποιημένων έργων της Πράξης «Προστασία και 
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ και τις 
αντίστοιχες δαπάνες τους. 

 

ΘΕΜΑ 5: Ενημέρωση σχετικά την υφιστάμενη κατάσταση στην κοίτη του χειμάρρου 
«Δαφνώνα» Λεωνιδίου του Δήμου Νότιας Κυνουρίας 

Αρ. Απόφασης 6.27/2015: αποστολή εγγράφου προς τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες για την 
αστυνόμευση των ρεμάτων, επισημαίνοντας τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στην κοίτη του 
χειμάρου Δαφνώνα του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες 
αρμοδιότητας τους για την αποκατάσταση της κοίτης. 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μήλιος Δημήτριος  Τακτικά μέλη 

Χρυσομάλλης Χρήστος 
 

Μαχαίρας Παναγιώτης  
 

Τσουκάτος Στυλιανός 
 

Αναπληρωματικά μέλη 

Σούρσος Παναγιώτης  
 

Βουλουμάνος Παναγιώτης  
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