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         Αρ. Πρωτ.:  1975 

       
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ 

 
Τίτλος έργου: «Διαχείριση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας 
Βόλβης και ειδικότερα πρακτικές διαχείρισης αγριόχοιρων» 
 

Σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή 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. 166/2014 απόφαση 
του Δ.Σ. όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ΄αριθ. 171/15 απόφαση, από 
τους: 

1. Γκορέζη Χριστίνα  

2. Κουλογιάννη Σωτήρη 

3. Πατσιά Αθηνά 

προχώρησε στην παραλαβή και τον έλεγχο του παραδοτέου της ενδιάμεσης 
έκθεσης καθώς και στην οριστική παραλαβή και τον έλεγχο του παραδοτέου 
της Β’ φάσης της  Έκθεσης Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου με τίτλο: 
Διαχείριση άγριας πανίδας στο Εθνικό Πάρκο Κορώνειας Βόλβης και 
ειδικότερα πρακτικές διαχείρισης αγριόχοιρων, όπως προβλέπεται στην από 
18 Αυγούστου 2014 υπογραφείσα σύμβαση, μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης 
λιμνών Κορώνειας Βόλβης και της εταιρίας Καρτέρης Α. – Καρτέρης Μ. Ο.Ε. 

Οι παραπάνω Εκθέσεις αναφέρονται στις εργασίες πεδίου που 
πραγματοποιήθηκαν για την καταγραφή του πληθυσμού του αγριόχοιρου 
κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο - Αύγουστο  στην περιοχή της Α΄ και 
Β΄ ζώνης προστασίας γύρω από τη λίμνη Κορώνεια. 

Συγκεκριμένα, η επιτροπή παραλαβής παρέλαβε τα ακόλουθα : 

1. Αναλυτική περιγραφή των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά την περίοδο 
01/05/15 – 31/08/15 στην οποία περιλαμβάνονται οι προεργασίες των 
επισκέψεων που πραγματοποιήθηκαν, οι διαδρομές που ακολουθήθηκαν 
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για την συλλογή των δεδομένων πεδίου, τα προκαταρτικά αποτελέσματα 
αυτοψιών που διενεργήθηκαν, το ημερολόγιο των επισκέψεων – 
αυτοψιών που ακολουθήθηκε και η περιγραφή του εξοπλισμού γραφείου 
και υπαίθρου καθώς και του λογισμικού που χρησιμοποιήθηκε για την 
επεξεργασία των δεδομένων.  

2. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά 
την περίοδο αναφοράς της Β’ φάσης. 

3. Τον κατάλογο του προσωπικού που απασχολήθηκε στη Β’ φάση.    

4. Το ερωτηματολόγιο που παρατέθηκε μέσω συνέντευξης σε αγρότες της 
περιοχής μελέτης με σκοπό να γίνει καταγραφή τυχών συμβάντων που 
αναφέρθηκαν από την παρουσία του πληθυσμού του αγριόχοιρου. 

Η επιτροπή παρέλαβε τα παραδοτέα από τρία αντίτυπα σε έντυπη μορφή 
και από ένα αντίτυπο σε ηλεκτρονική μορφή και 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                  ………………………………. 
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