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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ
ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ - ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2011 και ώρα 13:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Φορέα
Διαχείρισης, στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Ενημέρωσης Άστρους Αρκαδίας, η 3η/2011 συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα. Παρόντες ήταν οι παρακάτω:








Αναγνωστοπούλου Μαρία
Μπαζίγος Παναγιώτης
Καραχάλιος Ναπολέων
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μπούσμπουρας Δημήτριος
Μαντάς Παναγιώτης
Ανεζύρης Νικόλαος

Θέμα: Αίτημα αντικατάστασης εγγυητικής επιστολής του Αναδόχου για τη δράση
«Δημιουργία Φυλλαδίου, Εκλαϊκευμένου Οδηγού, Σημάνσεων, Τεχνικής Έκδοσης» στα
πλαίσια του έργου LIFE+
Απόφαση:
Εγκρίνουν την τροποποίηση της σύμβασης για τις υπηρεσίες “Δημιουργία Φυλλαδίου,
Εκλαϊκευμένου Οδηγού, Σημάνσεων, Τεχνικής Έκδοσης” στα πλαίσια του έργου LIFE+ με τίτλο
“Αποκατάσταση των δασών Pinus Nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης
προσέγγισης” και συγκεκριμένα την τροποποίηση του άρθρου 17 ως εξής:
Άρθρο 17 – Κατάθεση εγγύησης Καλής Εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Emporiki
Bank την υπ’ αριθμ. 2098743424 εγγύηση ύψους χιλίων εκατόν εξήντα ευρώ (1.160,00
ευρώ), που καλύπτει το 10% του Συμβατικού Τιμήματος (μη συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α.)
Μετά την ολοκλήρωση της Α’ και Β’ φάσης του έργου και με δεδομένο ότι απομένει
προς εκτέλεση μικρό μόνο μέρος του συνολικού έργου με ημερομηνία παράδοσης
30/6/2013, ο ανάδοχος μπορεί να ζητήσει την αντικατάσταση της εγγυητικής
επιστολής με νέα που θα καλύπτει το 10% του εναπομείναντος Συμβατικού Τιμήματος
(μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το
συμβατικό χρόνο παράδοσης της υπηρεσίας κατά τον χρόνο που με βάση τη Σύμβαση
η Αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να παραλάβει την προσφερόμενη υπηρεσία και
επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

(ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν
υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού
Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 2513/1997, και έχουν, σύμφωνα με τη
νομοθεσία των κρατών αυτών, το δικαίωμα αυτό.
Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό
πρόσωπο που εξέδωσε την εγγύηση περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους
όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της
Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.
Εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται σε άλλο κράτος, εκτός της Ελλάδας, θα
συνοδεύονται από νόμιμη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Αριθμός Απόφασης: 15/2011

Θέμα: Ορισμός αναπληρωματικού
Προστατευόμενων Περιοχών.

μέλους

στο

Δίκτυο

Φορέων

Διαχείρισης

Απόφαση:
Ορίζουν τον Γραμματέα ΔΣ κ. Μπούσμπουρα Δημήτριο ως αναπληρωτή εκπρόσωπο του Φορέα
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στη Γενική Συνέλευση και τις άλλες
διαδικασίες του δικτύου των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που βρίσκεται
υπό σύσταση με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων μεταξύ των Προστατευόμενων
Περιοχών της Ελλάδας.

Αριθμός Απόφασης: 16/2011

Θέμα: Λοιπά Θέματα - Γνωμοδοτήσεις
•

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τροποποίηση της ΕΠΟ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής
ισχύος 30MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση Λεύκες του Δήμου
Λεωνιδίου»

•

Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Ανόρυξη Γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στη θέση
Λεπίδα ή Ξηροκάμπι ή Αγκαθού»

•

Γνωμοδότηση για τη μίσθωση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, εκτάσεως
39.928,50m2 στη θέση Σαμαριά
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Απόφαση:
Η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για τροποποίηση της ΕΠΟ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος
30MW και των συνοδών σε αυτό έργων στη θέση Λεύκες του Δήμου Λεωνιδίου» εγκρίνεται όπως
παρουσιάζεται στην εισήγηση. (Η γνωμοδότηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας
απόφασης και επισυνάπτεται στο Παράρτημα του Πρακτικού).
Η γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου: «Ανόρυξη Γεώτρησης αρδευτικής χρήσης στη θέση
Λεπίδα ή Ξηροκάμπι ή Αγκαθού» εγκρίνεται όπως παρουσιάζεται στην εισήγηση. (Η γνωμοδότηση
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και επισυνάπτεται στο Παράρτημα του
Πρακτικού).
Η γνωμοδότηση για τη μίσθωση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, εκτάσεως 39.928,50m2 στη
θέση Σαμαριά εγκρίνεται όπως παρουσιάζεται στην εισήγηση. (Η γνωμοδότηση αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης και επισυνάπτεται στο Παράρτημα του
Πρακτικού).

Αριθμός Απόφασης: 17/2011

