
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΝΩΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ - ΒΟΛΒΗΣ  

          

161η Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  Νο 161/2015 

Στο Λαγκαδά, σήμερα 2 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 

π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Λιμνών Κορώνειας-Βόλβης,  όπως 

συγκροτήθηκε με την αριθ. 28504/7-9-2009 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ 

(ΦΕΚ397/Υ.Ο.Δ.Δ./7-9-2009) και τροποποιήθηκε με την αριθ. 4519/2-2-10 

Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 38/Υ.Ο.Δ.Δ./4-2-10), την υπ’ αριθ. 2314/23-

2-11 (ΦΕΚ 46/Υ.Ο.Δ.Δ./28-2-11), την υπ’ αριθ. 24288/15-6-11 απόφαση 

Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 194/Υ.Ο.Δ.Δ./16-6-11) και την υπ’ αριθ. 9301/21-2-

2012 απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 98/Υ.Ο.Δ.Δ./7-3-12), βάσει του ν. 

4109/13 (ΦΕΚ-16 Α/23-1-13) και την υπ’αριθ. Οικ.34854/11-8-15 απόφαση του 

Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΑ.Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 591/18-8-15) στην 

έδρα του Φορέα Διαχείρισης.  

 

Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν : 

1. Δήμητρα Μπόμπορη (Πρόεδρος), ειδικός επιστήμονας. 

2. Δημήτριος Μαλλίνης (Αντιπρόεδρος), εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ. 

3. Άννα Γιαννοτάκη (Γραμματέας), εκπρόσωπος Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης. 

4. Κωνσταντίνος Γιουτίκας (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης). 

5. Θεόδωρος Τζιαμπάζης (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Δήμοι Λαγκαδά, Βόλβης, 

Ωραιοκάστρου, Πυλαίας Χορτιάτη και Θέρμης). 

6. Δημήτριος Κοντογιώργης (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής 

Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας (Δήμοι Αριστοτέλη και 

Πολυγύρου). 

 

     Απόντες (κλήθηκαν νομίμως) 
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1. Παναγιώτα Χριστοπούλου (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος του 

Υπουργείου ΠΑ.Π.ΕΝ. 

2. Τατιάνα Καλαϊτζή (Γραμματέας), εκπρόσωπος του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.  

3. Απόστολος Ζαρκάδας (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

4. Δημήτριος Τζιρίτης (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής. 

5. Σουλτάνα Γιαννιού (τακτικό μέλος), εκπρόσωπος Μη Κυβερνητικών 

Περιβαλλοντικών Οργανώσεων. 

 

Η κ. Δήμητρα Μπόμπορη αφού διαπίστωσε απαρτία, όρισε την κ. Γοβεσνού 

Αικατερίνη για την τήρηση πρακτικών της Συνεδρίασης και κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:  

 

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση αιτήματος του αναδόχου του έργου: «Δημιουργία 

έντυπου υλικού ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης 

λιμνών Κορώνειας Βόλβης» για χορήγηση ενός μήνα παράτασης  για την 

ολοκλήρωση του έργου, λόγω ελλείψεων πρώτων υλών όσον αφορά την 

διαδικασία παραγωγής των παραδοτέων.. 

  Η Πρόεδρος κ. Δήμητρα Μπόμπορη, εισηγούμενη το θέμα (ελλείψει 

Διευθυντή), πρότεινε την έγκριση του αιτήματος του αναδόχου ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ 

Α.Ε του έργου: «Δημιουργία έντυπου υλικού ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 

του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης» για χορήγηση ενός μήνα 

παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με το αίτημα του 

αναδόχου, η εγχώρια οικονομική κατάσταση συντέλεσε στην δημιουργία 

ελλείψεων πρώτων υλών όσον αφορά την διαδικασία παραγωγής των 

παραδοτέων. Με την παράταση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα στον ανάδοχο να 

υλοποιήσει άρτια το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων.   

  Τέλος, πρότεινε την έγκριση του σχεδίου τροποποιημένης σύμβασης που 

επισυνάπτεται στο παρόν αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του. Το σχέδιο 

αυτής θα αποσταλεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, προκειμένου να δώσει 



σύμφωνη γνώμη και να προχωρήσει ο Φορέας Διαχείρισης στην υπογραφή 

της. 

  Ακολούθησε διαλογική συζήτηση. 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα 

ΑΠΟΦΑΣΗ 235/2015 

   Εγκρίνει το αίτημα του αναδόχου ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε του έργου: 

«Δημιουργία έντυπου υλικού ενημέρωσης ευαισθητοποίησης του Φορέα 

Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης» για χορήγηση ενός μήνα παράτασης 

για την ολοκλήρωση του έργου. Σύμφωνα με το αίτημα του αναδόχου, η 

εγχώρια οικονομική κατάσταση συντέλεσε στην δημιουργία ελλείψεων πρώτων 

υλών όσον αφορά την διαδικασία παραγωγής των παραδοτέων. Με την 

παράταση αυτή θα δοθεί η δυνατότητα στον ανάδοχο να υλοποιήσει άρτια το 

σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων.   

  Τέλος, εγκρίνει το σχέδιο τροποποιημένης σύμβασης που επισυνάπτεται στο 

παρόν αποτελώντας αναπόσπαστο μέρος του. Το σχέδιο αυτής θα αποσταλεί 

στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, προκειμένου να δώσει σύμφωνη γνώμη και 

να προχωρήσει ο Φορέας Διαχείρισης στην υπογραφή της. 

Σε πίστωση συντάχθηκαν τα Πρακτικά της συνεδρίασης, τα οποία     

υπογράφονται από τα παρόντα μέλη. 

 

     Η Γραμματέας                                                                   Η Πρόεδρος 

   

   Άννα Γιαννοτάκη                                            Δήμητρα Μπόμπορη 

Τα μέλη 

1. Δημήτριος Μαλλίνης (Αντιπρόεδρος) 

2. Κωνσταντίνος Γιουτίκας (τακτικό μέλος)  

3.Θεόδωρος Τζιαμπάζης (τακτικό μέλος) 

4.Δημήτριος Κοντογιώργης (τακτικό μέλος)  
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