
 

                                                
                                          

               Λαγκαδάς, 7 Ιουλίου 2015 

                        Αρ. Πρωτ.: 1473 

       
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Β ΦΑΣΗΣ 

 
Τίτλος έργου: «Δημιουργία έντυπου υλικού ενημέρωσης ευαισθητοποίησης 
του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης». 
 

Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 13:00, στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας – Βόλβης στο Λαγκαδά, Σ. Τσακάλη 21, 
συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής 

Έργου.  

Η Επιτροπή αποτελούμενη, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 166/2014 Απόφαση 
του Δ.Σ., από τους: 

1. Υφαντίδου Ιωάννα 

2. Πατσιά Αθηνά 

3. Τεκίδης Ηλίας 

προχώρησε στην οριστική παραλαβή και τον έλεγχο των παραδοτέων της 
Β’ φάσης του Τμήματος 1: «Δημιουργία έντυπου υλικού ενημέρωσης 

ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης», 
όπως προβλέπεται στην από 2 Σεπτεμβρίου 2014 υπογραφείσα σύμβαση, 
μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης λιμνών Κορώνειας Βόλβης και της εταιρείας  
«ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.» και όπως αυτά αναπροσαρμόστηκαν μετά τα σχόλια 
της επιτροπής που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. 37/2015 απόφαση ΔΣ του 
Φορέα Διαχείρισης.. 

Η επιτροπή παρέλαβε τα παρακάτω παραδοτέα: 

1. Τελικά κείμενα για τα έντυπα που θα δημιουργηθούν 

2. Τελικό φωτογραφικό υλικό 

3. Στοιχεία και δημιουργικά σχέδια τελικής μορφής για τα εξής 
έντυπα: 

 10 card postal 

 Τρίπτυχο γενικό ενημερωτικό έντυπο (ελληνικά και αγγλικά) 



 Τρία διαφορετικά θέματα από τα γενικά τρίπτυχο=α έντυπα 
(ελληνικά και αγγλικά) 

 Τέσσερις κάθετες αφίσες 

 Τέσσερις οριζόντιες αφίσες 

 Φάκελος folder 

 Ημερολόγιο 

 Χάρτης 

 Οικοτουριστικό χάρτης ποδηλατικών διαδρομών 

 Οδηγός επισκέπτη 

 Τέσσερα είδη σελιδοδεικτών 

 Ξύλινο χάρακας 

     Η επιτροπή αφού εξέτασε τα παραδοτέα επιβεβαιώνει ότι είναι σύμφωνα με 
τα 16 σχόλια (προτάσεις) της επιτροπής που αναφέρονται στην υπ΄ αρίθμ. 
195/2015 απόφαση ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης και εγκρίνει την οριστική 
παραλαβή τους. Επομένως, η επιτροπή εισηγείται την πληρωμή του ποσού των 
17.538,57€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) όπως προβλέπεται για την 
ολοκλήρωση της Β φάσης. 

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

1. Υφαντίδου Ιωάννα……………...................... 

2. Πατσιά Αθηνά………………….……………………… 

3. Τεκίδης Ηλίας …………………………………. 


