
 

                                                     
                                          

         Λαγκαδάς, 12 Νοεμβρίου 2015 

         Αρ. Πρωτ.:  2335 

       
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ 

 

Τίτλος έργου: «Συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό για τη μετατροπή των 
συντεταγμένων ου αναφέρονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης περιοχών 
προστασίας Εθνικού πάρκου υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – Βόλβης και 
Μακεδονικών Τεμπών (ΚΥΑ 6919/2004) (σημεία 1 έως 217) στο σύστημα 
αναφοράς ΕΓΣΑ87» 
 

Σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00, στα γραφεία 
του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης στο Λαγκαδά, Σ. 
Τσακάλη 21, συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή αξιολόγησης προσφορών 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών πρόχειρων 
διαγωνισμών. 

Η Επιτροπή αποτελούμενη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 348/2015 απόφαση 
του Δ.Σ., από τους: 

1. Γκορέζη Χριστίνα  

2. Κουλογιάννη Σωτήρη 

3. Πατσιά Αθηνά 

προχώρησε στην οριστική παραλαβή και τον έλεγχο του παραδοτέου της Β’ 
φάσης του έργου με τίτλο: «Συνεργασία με τοπογράφο μηχανικό για τη 
μετατροπή των συντεταγμένων ου αναφέρονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης 
περιοχών προστασίας Εθνικού πάρκου υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – 
Βόλβης και Μακεδονικών Τεμπών (ΚΥΑ 6919/2004) (σημεία 1 έως 217) στο 
σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87», όπως προβλέπεται στην από 7 Οκτωβρίου 2015 
υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας 
Βόλβης και του τοπογράφου μηχανικού Πατσιαλή Θωμά. 

Συγκεκριμένα, η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε τα ακόλουθα : 

Την μετατροπή των συντεταγμένων που αναφέρονται στην ΚΥΑ οριοθέτησης 
περιοχών προστασίας «Εθνικού πάρκου υγροτόπου των λιμνών Κορώνειας – 
Βόλβης και των Μακεδονικών Τεμπών» (ΚΥΑ 6919/2004) (σημεία 1 έως 217) 
στο σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ87. Επιπλέον, τον έλεγχο των σημείων αυτών 



και την απόρριψη όσων σημείων περιέχουν χονδροειδή σφάλματα. Τέλος, την 
αποσαφήνιση των ορίων της ζώνης Α και την σύνταξη έκθεσης όλων των 
αποτελεσμάτων. 

Η επιτροπή παρέλαβε τα παραδοτέα σε ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική 
μορφή και ένα αντίτυπο σε έντυπη μορφή και από αφού τα εξέτασε 
προχώρησε στην έγκρισή τους και την οριστική παραλαβή τους. 

Το παρόν πρακτικό υπογράφεται σε δύο (2) αντίτυπα από τα μέλη της 
επιτροπής. 

 

 

 

1. Γκορέζη Χριστίνα             ……….………...................... 

2. Κουλογιάννης Σωτήρης  ….……..……………………. 

3. Πατσιά Αθηνά                  ………………………………. 


