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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Παρασκευή 23/09/2016 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 ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ», της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό θέσης “ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΣ 1467”, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Έργα Διευθέτησης
Ποταμού Δαφνώνα» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας-Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
ΘΕΜΑ 3: Αίτημα χορήγησης άδειας ανατροφής και φροντίδας τέκνου από υπάλληλο του Φορέα Διαχείρισης.
ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση ολοκλήρωσης υλοποίησης (φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) της Πράξης
«Προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο
πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.
ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικύρωση απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση Πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής της Β’ Φάσης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 14 «Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση Έκθεσης
Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα», κατόπιν
σχετικής εξουσιοδότησης.
ΘΕΜΑ 6: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 719/25.08.2016 Απόφασης Προέδρου του Δ.Σ. για χρονική παράταση της
υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών χορήγησης άδειας χρήσης νερού από πηγές “Ανάβαλου”».
ΘΕΜΑ 7: Έγκριση του πρωτοκόλλου μερικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες
καθαριότητας» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2016.
ΘΕΜΑ 8: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Υπηρεσιών Νομικής
Υποστήριξης περιόδου Μαΐου – Αυγούστου 2016.
ΘΕΜΑ 9: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου «Υπηρεσίες Τεχνικού
Ασφαλείας» για το 2016.
ΘΕΜΑ 10: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 11: Έγκριση Εντολής-Απόφασης Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 12: Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και
υγροτόπου Μουστού.
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12.1: Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών
(EuroΒirdwatch 16).
12.2: Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων για το Κέντρο Πληροφόρησης για τη
Χλωρίδα του Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο.
12.3: Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην εκδήλωση Γιορτή Καστάνου 2016 στην
Καστάνιτσα Αρκαδίας.
ΘΕΜΑ 13: Έγκριση δαπανών ανανέωσης άδειας χρήσης λογιστικού και μισθοδοτικού προγράμματος.
ΘΕΜΑ 14: Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες του ΦΔ για την υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην
περιοχή του Φωκιανού, κατά τις εργασίες κατασκευής του οδικού τμήματος “Φωκιανός – Κυπαρίσσι” της οδού
«Μύλοι – Κιβέρι - Άστρος – Λεωνίδιο – Πούλιθρα –Φωκιανός – Κυπαρίσσι».
ΘΕΜΑ 15: Ενημέρωση σχετικά με την ανακήρυξη του Πάρνωνα ως «Διεθνές πάρκο σκοτεινού ουρανού»
(International Dark Sky Park).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1 - ΕΠΠΕΡΑΑ: Επιστροφή ποσού στα αδιάθετα υπόλοιπα της Τράπεζας της Ελλάδας.
ΘΕΜΑ 2: Πρόταση δημιουργίας δικτύου ορεινής πεζοπορία ορεινού όγκου Πάρνωνα, στο ποτάμι και τους
καταρράκτες της Λεπίδας, από τον Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών & Οικολόγων.
ΘΕΜΑ 3: Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου για την υλοποίηση του
έργου: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ολοκλήρωσης της διαδικασίας χορήγησης άδειας χρήσης νερού στις
πηγές “Ανάβαλος”».
ΘΕΜΑ 4: Ενημέρωση για πρόταση προγράμματος αειφορικής ανάπτυξης αλιείας και υδατοκαλλιεργειών στην
λιμνοθάλασσα του Μουστού.
ΘΕΜΑ 5: Έγκριση δαπανών για προμήθεια γραφικής ύλης και υλικών καθαριότητας.
ΘΕΜΑ 6: Έγκριση δαπανών εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
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Στη συνεδρίαση, επί συνόλου 10 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών, βρέθηκαν
παρόντες πέντε (5) 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. Μακρυσοπούλου Χριστίνα
5. Τσουκάτος Στυλιανός

1.
2.
3.
4.
5.

Μαντάς Παναγιώτης
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Σωτηρίου Γεώργιος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αναγνωστοπούλου Μαρία
Ανεζύρης Νικόλαος
Γιακουμή Ελένη
Καχριμάνης Σταύρος
Λυσίκατος Χαράλαμπος
Μητσάκης Σταύρος
Μπακούρης Γεώργιος
Παπαγιαννοπούλου Παναγιώτα
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικοί
1. Βουλουμάνος Παναγιώτης
2. Δασκαλάκου Ευαγγελία

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και
υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος, η κα Κανελίδου Άννα, η κα Πανταζή Κατερίνα, και ο κ.
Αναστόπουλος Δήμος.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν επίσης οι, κ. Καψάλης Νίκος ως εκπρόσωπος του Συλλόγου Αρκάδων
Ορειβατών & Οικολόγων (ΣΑΟΟ), και οι, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας της Αστρονομικής
Ένωσης Σπάρτης «Διός Κούροι», κ. Κατσίχτης Παναγιώτης και κ. Αθανάσιος Δούβρης αντίστοιχα.
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 ΜΠΕ Τροποποίησης ΑΕΠΟ του έργου: «ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ», της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με
κωδικό θέσης “ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1467”, στη θέση «Προφήτης Ηλίας», Δήμου Βόρειας
Κυνουρίας, Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας.
Αρ. Απόφασης 6.1/2016: την θετική (με όρους) γνωμοδότηση από τον Φορέα Διαχείρισης όρους
Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, για την υλοποίηση του συνόλου του έργου «ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ
ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ», της εταιρείας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό θέσης
“ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1467”, βάσει της γνωμοδότησης 1 του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 2: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου
«Έργα Διευθέτησης Ποταμού Δαφνώνα» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας-Περιφερειακής
Ενότητας Αρκαδίας.
Αρ. Απόφασης 6.2/2016: θετικά για την υλοποίηση του συνόλου του έργου «Έργα Διευθέτησης
Ποταμού Δαφνώνα», κατόπιν εξέτασης της ΜΠΕ του έργου, βάσει της γνωμοδότησης του Φορέα
Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού που επισυνάπτεται 2, με την επιφύλαξη της
θετικής γνωμοδότησης από την Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, Γενική Διεύθυνση Χωρικής &
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος &
Ιουνίου, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 3: Αίτημα χορήγησης άδειας ανατροφής και φροντίδας τέκνου από υπάλληλο του
Φορέα Διαχείρισης.
Αρ. Απόφασης 6.3/2016: α) την έγκριση της χορήγησης άδειας ανατροφής και φροντίδας τέκνου
ενός (1) μηνός, για την περίοδο από περίπου τα τέλη Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου (συν πλην

Η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ», της εταιρείας WIND HELLAS
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. με κωδικό θέσης “ΚΑΣΤΡΙ-ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 1467”, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

1

Η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Έργα Διευθέτησης Ποταμού Δαφνώνα», περιλαμβάνεται στην εισήγηση και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
2
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10 ημερών αντίστοιχα), σύμφωνα με το Παράρτημα 3 και β) την αντικατάσταση του κυρίου
Αναστόπουλου Δήμου κατά την διάρκεια της απουσίας του, ως προς την εκτέλεση των καθηκόντων
του ως Υπεύθυνου Τμήματος Φύλαξης/Επόπτευσης & Εφαρμογών Διαχείρισης, από την κα Κανελίδου
Άννα.

ΘΕΜΑ 4 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση ολοκλήρωσης υλοποίησης (φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου) της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης περιοχής
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», με κωδικό ΟΠΣ «296761», στο πλαίσιο του
ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.
Αρ. Απόφασης 6.4/2016: έγκριση του φυσικού αντικείμενου, με την έγκριση της επισυναπτόμενης
έκθεσης αναφοράς 4 υλοποίησης της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της προστατευόμενης
περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», με κωδικό ΟΠΣ «296761» του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.
2007-2013 και του οικονομικού αντικειμένου 5, με την έγκριση του επισυναπτόμενου πίνακα με τα
οικονομικά στοιχεία της, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 5 ΕΠΠΕΡΑΑ: Επικύρωση απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση Πρωτοκόλλου
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Β’ Φάσης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 14 «Σχεδιασμός,
οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου
Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα», κατόπιν σχετικής
εξουσιοδότησης.
Αρ. Απόφασης 6.5/2016: επικύρωση της υπ’ αριθμ. 649/27.07.2016 6 απόφασης Προέδρου ΔΣ του
Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, για την έγκριση του Πρωτοκόλλου
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Β’ Φάσης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 14 «Σχεδιασμός, οργάνωση,
παραγωγή και εγκατάσταση Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου
για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα »και την αντίστοιχη δαπάνη τους, σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το από 746/08.09.2016 αίτημα υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρισης για χορήγηση άδειας ανατροφής και φροντίδας
τέκνου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

3

Η Έκθεση αναφοράς υλοποίησης Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του όρους Πάρνωνα και
υγροτόπου Μουστού», με κωδικό ΟΠΣ «296761», του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. (Περίοδος αναφοράς 2010-2016), περιλαμβάνεται στην
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

4

Ο Πίνακας με τα οικονομικά στοιχεία ολοκλήρωσης της Πράξης, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

5

6

Η υπ’ αριθ. 649/27.07.2016 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔ, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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ΘΕΜΑ 6: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 719/25.08.2016 Απόφασης Προέδρου του Δ.Σ. για
χρονική παράταση της υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών χορήγησης άδειας
χρήσης νερού από πηγές “Ανάβαλου”».
Αρ. Απόφασης 6.6/2016: επικύρωση της υπ’ αριθμ. 719/25.08.2016 Απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. 7
σχετικά με αλλαγή στη χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου «Παροχή υπηρεσιών χορήγησης
άδειας χρήσης νερού από πηγές “Ανάβαλου”», σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση του πρωτοκόλλου μερικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
έργου «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2016.
Αρ. Απόφασης 6.7/2016: α) έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής 8 του παραδοτέου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου και β) έγκριση της
δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε, για τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο 2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 750,00€ (επτακοσίων πενήντα ευρώ) με Φ.Π.Α.,
σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 8: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του Υπηρεσιών
Νομικής Υποστήριξης περιόδου Μαΐου – Αυγούστου 2016.
Αρ. Απόφασης 6.8/2016: α) έγκριση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
παρεχόμενων υπηρεσιών 9 και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του συνεργάτη, Αλεξία Ι.
Βαρότσου, για το διάστημα 01.04.2016 έως 31.08.2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 750,00€
(επτακοσίων πενήντα ευρώ) με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 9: Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του έργου
«Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας» για το 2016.
«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3.7/2016 Απόφαση της 3ης/01.04.2016 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΦΔ, για
την κάλυψη αναγκών υποστήριξης Τεχνικού Ασφαλείας για το έτος 2016 εγκρίθηκε συνεργασία, η
Η υπ’ αριθμ. 719/25.08.2016 Απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ., περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
7

Το υπ’ αριθμ. 744/07.09.2016 Πρωτόκολλο μερικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής
Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
8

Το υπ’ αριθμ. 748/08.09.2016 Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

9

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

6

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

Αρ. Απόφασης 6.9/2016: α) έγκριση του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 10 των
παρεχόμενων υπηρεσιών, και β) έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του πολιτικού μηχανικού κ.
Δημήτριου Ν. Λάμπρου, για έτος 2016, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ (πεντακοσίων ευρώ)
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 10: Έγκριση Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.
Αρ. Απόφασης 6.10/2016: έγκριση των ημερολογίων κίνησης 11 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.

ΘΕΜΑ 11: Έγκριση Εντολής-Απόφασης Μετακινήσεων Μελών Δ.Σ.
Αρ. Απόφασης 6.11/2016: επικύρωση των εντολών – αποφάσεων μετακινήσεων μελών του ΔΣ 12,
κατά το χρονικό διάστημα από 15.07.2016 έως 23.09.2016 οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την
επίτευξη των στόχων του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 12: Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.
12.1: Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση εκδήλωσης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Γιορτής Πουλιών (EuroΒirdwatch 16).
Αρ. Απόφασης 6.12/2016: α) συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου
Μουστού στην διοργάνωση Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών (EuroΒirdwatch16) 13, β) την απευθείας
ανάθεση των απαραίτητων εκτυπώσεων στο βιβλιοπωλείο ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, ΑΦΜ
042833811 (παλιότερος προμηθευτής του ΦΔ), καθώς και γ) κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται
για την εκδήλωση, οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης από το
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος” για το έτος
2016, σύμφωνα με το Παράρτημα.
Το υπ’ αριθ. 754/14.09.2016 πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
10

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

11

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

12

Η υπ. αριθμ. 707/22.8.2016 Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών 2016, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

13
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12.2: Έγκριση δαπανών για τη διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων για το Κέντρο
Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα, στο Λεωνίδιο.
Αρ. Απόφασης 6.13/2016: α) απευθείας ανάθεση των απαραίτητων εκτυπώσεων/σχεδιασμό
πρόσκλησης και αφίσας στο βιβλιοπωλείο ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, ΑΦΜ 042833811 (παλιότερος
προμηθευτής του ΦΔ), β) απευθείας ανάθεση στον ηλεκτρολόγο ΗΛΙΑ Φ. ΒΛΑΜΗ, ΑΦΜ 044792924
για την επαρκή ακουστική κάλυψη του χώρου με ηχητική και μικροφωνική εγκατάσταση, καθώς και,
γ) κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την τελετή εκδήλωσης των εγκαινίων του Κέντρου
Πληροφόρησης για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα στο Λεωνίδιο Αρκαδίας και εκτιμάται να ανέλθουν στο
ποσό των 700,00 ευρώ περίπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων,
και οι οποίες θα συμπεριληφθούν στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης από το Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος” για το έτος 2016, σύμφωνα
με την εισήγηση.

12.3: Έγκριση δαπανών για τη συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην εκδήλωση Γιορτή
Καστάνου 2016 στην Καστάνιτσα Αρκαδίας.
Αρ. Απόφασης 6.14/2016: α) συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου
Μουστού στην Γιορτή του Κάστανου, β) απευθείας ανάθεση των απαραίτητων εκτυπώσεων στο
βιβλιοπωλείο ΓΕΩΡΓΙΑ Ε. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ, ΑΦΜ 042833811 (παλιότερος προμηθευτής του ΦΔ),
καθώς και, γ) κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για την εκδήλωση οι οποίες θα
συμπεριληφθούν στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος” για το έτος 2016, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 13: Έγκριση δαπανών ανανέωσης άδειας χρήσης λογιστικού και μισθοδοτικού
προγράμματος.
13.1: Έγκριση δαπανών ανανέωσης άδειας χρήσης λογιστικού προγράμματος.
Αρ. Απόφασης 6.15/2016: έγκριση της δαπάνης, ποσού επτακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και
σαράντα λεπτών (787,40€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων,
δαπάνη η οποία θα συμπεριληφθεί στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης από το
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος” για το έτος
2016, σύμφωνα με την εισήγηση.

13.2: Έγκριση δαπανών ανανέωσης άδειας χρήσης μισθοδοτικού προγράμματος.
Αρ. Απόφασης 6.16/2016: έγκριση της δαπάνης, ποσού οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ (868,00€)
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, δαπάνη η οποία θα
συμπεριληφθεί στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος” για το έτος 2016, σύμφωνα με την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 14: Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες του ΦΔ για την υποβάθμιση του φυσικού
περιβάλλοντος στην περιοχή του Φωκιανού, κατά τις εργασίες κατασκευής του οδικού
τμήματος “Φωκιανός – Κυπαρίσσι” της οδού «Μύλοι – Κιβέρι - Άστρος – Λεωνίδιο –
Πούλιθρα –Φωκιανός – Κυπαρίσσι».
Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο
στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή του ΦΔΟΠΥΜ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού,
κοινοποιήθηκε στο Φορέα η υπ’ αριθμ. 705/22.08.2016 αναφορά του κου. Κανδηράκη Αντώνιου 14,
στην οποία καταγγέλλονται νέα περιστατικά υποβάθμισης του φυσικού οικοσυστήματος στην
περιοχή του Φωκιανού, όπου έργα διάνοιξης του τμήματος «Φωκιανός – Κυπαρίσσι» της οδού
«Μύλοι – Κιβέρι - Άστρος – Λεωνίδιο – Πούλιθρα –Φωκιανός – Κυπαρίσσι» είναι σε εξέλιξη.
Προσωπικό του Φ.Δ πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην αναφερόμενη περιοχή, προκειμένου να
εξεταστεί η ακρίβεια των καταγγελθέντων και συνέταξε το υπ’ αριθμ. 717/24-08-2016 Δελτίο
Αυτοψίας 15, καταγράφοντας την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και την αλλοίωση του
τοπίου. Αναφορικά, οι εργασίες έχουν προκαλέσει καταστροφή της δασικής βλάστησης στις πλαγίες,
λόγω ρίψης των υλικών εκσκαφής και ανατινάξεων προς την παραλία, θέτοντας σε κίνδυνο και τη
σωματική ακεραιότητα των λουομένων, εντός της θάλασσας και σε ελαιώνες. Επίσης, διατηρητέο
μονοπάτι που υπήρχε και οδηγούσε στη θέση «Καψάλα», εξαιτίας της πτώσης των βράχων
αφανίστηκε, ενώ εντοπίστηκαν και φωλιές ωοτοκίας του είδους θαλάσσιας χελώνας Καρέτα, οπού η
διαδικασία εκκόλαψης των νεοσσών πιθανόν να έχει διαταραχθεί.
Λόγω ότι η υποβαθμιζόμενη περιοχή περιλαμβάνεται στη χωρική αρμοδιότητα του Φ.Δ. και λόγω
του ιδιαίτερου φυσικού κάλους που παρουσιάζει, και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του, ο Φ.Δ.
απέστειλε το υπ’ αριθμ. 718/25.08.2016 έγγραφο 16 στις αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνοντας για την
παρούσα κατάσταση, τη μη τήρηση των περιβαλλοντικών όρων από την ανάδοχο εταιρεία και
προτρέποντας για τη λήψη μέτρων, ώστε να αποφευχθεί περεταίρω περιβαλλοντική ζημία».

# Η εισήγηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν λαμβάνει αριθμό απόφασης Δ.Σ.

Η υπ’ αριθμ. 705/22.08.2016 αναφορά του κου. Κανδηράκη Αντώνιου, περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
14

Το υπ’ αριθμ. 717/24.08.2016 Δελτίο Αυτοψίας του Φ.Δ., περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
15

Το υπ’ αριθμ. 718/25.08.2016 έγγραφο του Φ.Δ., περιλαμβάνεται στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).

16
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ΘΕΜΑ 15: Ενημέρωση σχετικά με την ανακήρυξη του Πάρνωνα ως «Διεθνές πάρκο
σκοτεινού ουρανού» (International Dark Sky Park).
Επί του δέκατου πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο στον
κ. Κατσίχτη Παναγιώτη, Πρόεδρο της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης «Διός Κούροι».
Η εισήγηση 17 σχετικά με την ανακήρυξη του Πάρνωνα ως «Διεθνές πάρκο σκοτεινού ουρανού»
(International Dark Sky Park), η οποία παρουσιάστηκε προς το Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
από τον κ. Παναγιώτη Κατσίχτη, περιλαμβάνεται στο Παράρτημα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση
επί του θέματος μεταξύ των μελών του ΔΣ και εκφράστηκε η σύμφωνη γνώμη όλων των παρόντων
μελών σχετικά με την πρόταση των εκπροσώπων της Αστρονομικής Ένωσης, εν αναμονή της
παραλαβής και εγγράφως, της επίσημης επιστολής-πρότασης η οποία θα συνυπογραφεί εκ μέρους
του ΦΔ, με σκοπό την από κοινού υποστήριξη της πρότασης.

# Η εισήγηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν λαμβάνει αριθμό απόφασης Δ.Σ.

Η εισήγηση του κ. Κατσίχτη Παναγιώτη, Πρόεδρου της Αστρονομικής Ένωσης Σπάρτης «Διός Κούροι», περιλαμβάνεται
στην εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
17
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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 - ΕΠΠΕΡΑΑ: Επιστροφή ποσού στα αδιάθετα υπόλοιπα της Τράπεζας της Ελλάδας.
Αρ. Απόφασης 6.17/2016: έγκριση της επιστροφής ποσού 7.853,55 € στον Λογαριασμό της
Τράπεζας της Ελλάδος: (231) 18 «Αδιάθετα υπόλοιπα Νομικών Προσώπων παρελθόντων οικονομικών
ετών», Λογαριασμος:233100100000231000, ΙΒΑΝ GR 8501000233100100000231000», σύμφωνα με
το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 2: Πρόταση δημιουργίας δικτύου ορεινής πεζοπορία ορεινού όγκου Πάρνωνα, στο
ποτάμι και τους καταρράκτες της Λεπίδας, από τον Σύλλογο Αρκάδων Ορειβατών &
Οικολόγων.
Αρ. Απόφασης 6.18/2016: τη
 χορήγηση βεβαίωσης μη αντίρρησης για την δημιουργία του δικτύου
μονοπατιών από τον ΣΑΟΟ 19, με την προϋπόθεση να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία σχετικά με το
σχεδιασμό και την εκτέλεση του έργου, στα πλαίσια της οποίας (κι εφόσον απαιτείται βάσει της
κείμενης νομοθεσίας) θα παράσχει και ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδότηση επί των συγκεκριμένων
στοιχείων του έργου σύμφωνα με το άρ. 15 του Ν. 2742/1999, όπως ισχύει, σύμφωνα με την
εισήγηση και το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 3: Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του παραδοτέου για
την υλοποίηση του έργου: «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια ολοκλήρωσης της διαδικασίας
χορήγησης άδειας χρήσης νερού στις πηγές “Ανάβαλος”»
Αρ. Απόφασης 6.19/2016: την έγκριση α) του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής 20. των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου «Αθανασίου Μιχ.
Μακρή – Γεωλόγου» και β) της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, για τα Παραδοτέα της
παροχής υπηρεσιών του έργου «Παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της διαδικασίας
χορήγησης άδειας χρήσης νερού, στις πηγές “Ανάβαλος”», η οποία ανέρχεται στο ποσό των
20.000,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

Τα Αναλυτικά Οικονομικά στοιχεία ολοκλήρωσης της Πράξης, περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

18

Η πρόταση του ΣΑΟΟ για δημιουργία δικτύου μονοπατιών και ο χάρτης προτεινόμενων πεζοπορικών διαδρομών
περιλαμβάνονται στην εισήγηση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

19

Το υπ’ αριθμ. 776/23-09-2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής, περιλαμβάνεται στην
εισήγηση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
20
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ΘΕΜΑ 4: Ενημέρωση για πρόταση προγράμματος αειφορικής ανάπτυξης αλιείας και
υδατοκαλλιεργειών στην λιμνοθάλασσα του Μουστού
Επί του τέταρτου θέματος της εκτός ημερήσιας διάταξης, ο κ. Μήλιος Δημήτριος δίνει το λόγο στον κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή του ΦΔΟΠΥΜ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο διερεύνησης δυνατότητας εκμετάλλευσης της Λιμνοθάλασσας Μουστού, η εταιρεία
ΝΑΥΣ (Ιωάννα Ν. Αργυρού-Σύμβουλοι επιχειρησιακής ανάπτυξης - ΕΠΕ) με την μεγάλη εμπειρία της
στην αειφορική ανάπτυξη αλιείας και υδατοκαλλιεργειών, πρότεινε το ακόλουθο πρόγραμμα για
ένταξη του στα προγράμματα LEADER που θα προκηρύξει η Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθούν και οι καινοτόμες συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών
ECONET που η ΝΑΥΣ σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανέπτυξε πρόσφατα
(δείτε και www.ecoreefs.gr).
Το Έργο ECONET σχεδίασε και εξέλιξε συσκευές προστασίας νεαρών ψαριών με μικρό κόστος και
αρκετή ευελιξία ώστε να λειτουργούν σαν εργαλεία προσέλκυσης και προστασίας νεαρών ψαριών
από θηρευτές αλλά με υποπολλαπλάσιο κόστος κατασκευής και πόντισης σε σχέση με τους
τεχνητούς υφάλους. Επίσης, οι συσκευές αυτές είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες με δίχτυα
κατάλληλης διαμέτρου ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των νεαρών ψαριών από τους θηρευτές
τους. Η περίοδος παρέμβασης των συσκευών ECONET εστιάζει στο στάδιο της εγκατάστασης των
ψαριών, μεταξύ μεταλαβών και γόνου.
Κάθε γραμμάριο βιομάζας ιχθυδίων που θα διασωθεί μπορεί να παρέχει από ένα μέχρι 10 κιλά
ενήλικων ψαριών.
Οι συσκευές ΕCONET μπορούν να δημιουργήσουν υποβρύχια πάρκα σε μεγάλη κλίμακα σε διάφορες
Περιφέρειες που θα τα διαχειρίζονται ομάδες παραγωγών - αλιέων οι οποίοι θα είναι και οι τελικοί
χρήστες των πάρκων. Τα πάρκα αυτά θα δημιουργηθούν σε ερημοποιημένους βυθούς όπου λόγω
της εύκολης προσβασιμότητας και της αδιάκοπης χρήσης διαφόρων αλιευτικών εργαλείων δεν
δίδεται η ευκαιρία στα αποθέματα να ανακάμψουν με φυσικό τρόπο. Η τοποθέτηση είναι εύκολη και
η πρωτοβουλία της εγκατάστασης μπορεί να προέρχεται από τους ίδιους τους ψαράδες οι οποίοι
μέσω αυτής της διαδικασίας θα μπορούν να φροντίζουν για την προστασία των πάρκων αλλά και να
νέμονται τα οφέλη τους.
Αυτό μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα για τους ψαράδες της παράκτιας ζώνης της
περιοχής.
Τα βήματα που πρέπει να γίνουν είναι τα ακόλουθα:
1.
2.
3.
4.

Βασική Μελέτη
Αγορά συσκευών
Εγκατάσταση συσκευών
Παρακολούθηση Έργου
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1. Βασική μελέτη
Η μελέτη αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
•
•
•
•

Βαθυμετρική αποτύπωση της περιοχής εγκατάστασης
Δειγματοληψία και χαρτογράφηση βυθού και επισκόπηση με βίντεο του πυθμένα.
Μελέτη ρευμάτων περιοχής
Επιτόπια έρευνα για να δούμε τους ενδιαφερόμενους stakeholders και ιδιαίτερα τους αλιείς,
καταγραφή της αλιείας και συλλογή κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων.

Το κόστος της Βασικής μελέτης αποτιμάται στα 30.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
2. Αγορά συσκευών
Ο μέσος όρος του κόστους για κάθε μονάδα που θα εξοπλίσει το πάρκο είναι 5.650,00 Ευρώ
(υπάρχουν συσκευές είτε σε μορφή πυραμίδας ή σε μορφή σταυροειδή). Στην τιμή αυτή
συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.
Δηλαδή για ένα πάρκο 50 συσκευών το κόστος θα είναι περίπου 282.500,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ) ή 227.823,00 χωρίς ΦΠΑ.
Επίσης, το Λιμενικό θα απαιτήσει και την εγκατάσταση φωτοσημαντήρων το κόστος των οποίων
εκτιμάται κατ’ ελάχιστον στα 2.500,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
3. Εγκατάσταση συσκευών
Η εγκατάσταση απαιτεί τη χρήση σκάφους και καταδυτικού συνεργείου και εκτιμάται στα περίπου
20.000,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
4. Παρακολούθηση Έργου
Η παρακολούθηση του έργου απαιτεί καταδύσεις κάθε 15 μέρες με ένα μήνα που θα περιλαμβάνουν
και συλλογή δειγμάτων και αναλύσεις στο εργαστήριο. Το ετήσιο κόστος υπολογίζεται στα 40.000,00
Ευρώ (πλέον ΦΠΑ).
Συνολικά, το κόστος του έργου ανέρχεται σε 280.323,00 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η παρακολούθηση
για τα 3 πρώτα χρόνια θα είναι της τάξης των 120.000,00 Ευρώ (τιμές χωρίς ΦΠΑ).
Η πρόταση έχει προωθηθεί στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα για τον καλύτερο προγραμματισμό των
προγραμμάτων LEADER και αναμένουμε απάντηση για υπαγωγή της ή μη στα LEADER».

# Η εισήγηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν λαμβάνει αριθμό απόφασης Δ.Σ.
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ΘΕΜΑ 5: Έγκριση δαπανών για την διοργάνωση εκδηλώσεων του Φορέα Διαχείρισης
όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού.
Αρ. Απόφασης 6.20/2016: έγκριση της δαπάνης, ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€)
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, για την αγορά γραφικής ύλης
(χαρτί εκτύπωσης και μελανιών εκτυπωτών) από το κατάστημα «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠ. ΚΑΡΑΜΑΤΖΑΝΗΣ –
ΧΑΡΤΙΚΑ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Υ» με ΑΦΜ: 046995446, καθώς
και την έγκριση της δαπάνης, ποσού εκατόν πενήντα ευρώ (150,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων
των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, για την αγορά υλικών καθαριότητας (χαρτικά) από το
πολυκατάστημα «ΛΕΜΠΕΣΗ ΑΦΟΙ ΟΕ SUPER MARKET», με ΑΦΜ: 084696998, δαπάνες οι οποίες θα
συμπεριληφθούν στην επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του
Πράσινου Ταμείου “Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος” για το έτος 2016, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 6: Έγκριση δαπανών εύρυθμης λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης.
Αρ. Απόφασης 6.21/2016: έγκριση της δαπάνης, ποσού τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα
ευρώ (4.680,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, για την κάλυψη
δαπανών, σύμφωνα με την εισήγηση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Μήλιος Δημήτριος

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μακρυσοπούλου Χριστίνα
Τσουκάτος Στυλιανός
Αναπληρωματικά μέλη
Βουλουμάνος Παναγιώτης
Δασκαλάκου Ευαγγελία
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