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«ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ» 

 

 

Ημερομηνία, ώρα: Τετάρτη 15/01/2014 στις 09:00 μ.μ. 

Τόπος: Δ.Δ. Λουτρών Υπάτης 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης και συντονίστρια του Φορέα 

Διαχείρισης ελέγχει τις παρουσίες των μελών της Επιτροπής, που έχουν ορισθεί σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 78/25-04-2013 Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. και τα καλεί να 

υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας τους. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την 

εκπροσώπηση και σύνθεση της Επιτροπής ως εξής: 

  

1. Σταμέλλου Σταυρούλα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής και συντονίστρια του Φ.Δ. 

2. Δόντα Ευαγγελία, αρμόδια υπάλληλος του Φ.Δ. και μέλος της επιτροπής. 

3. Καστανιώτη Ανθούλα, αρμόδια υπάλληλος του Φ.Δ. και αναπληρωματικό μέλος  

της Επιτροπής στη θέση της κας. Γαλανάκης Αντωνίας. 

  

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης σύμφωνα με την προκήρυξη. 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής 

 

Η Επιτροπή συνεχίζει τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και συγκεκριμένα τον 

έλεγχο των υπόλοιπων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής που αναφέρονται στην 

παράγραφο 6 (γ, δ, ε) του άρθρου 9.2 της προκήρυξης και προβαίνει στη σύνταξη του 

παρακάτω πίνακα:  

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Λουτρά Υπάτης, 15/01/2014  

Αρ. Πρωτ.: 20 
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Η Επιτροπή, προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών 

συμμετοχής συγκεκριμένων διαγωνιζόμενων που αφορούν την εκπλήρωση των Κριτηρίων 

Ποιοτικής Επιλογής, ζητά την παροχή διευκρινήσεων από τους κάτωθι διαγωνιζόμενους, 

τις οποίες πρέπει να παρέχουν επί ποινή αποκλεισμού εντός προθεσμίας πέντε (5)  

εργάσιμων ημερών από τη  λήψη των αντίστοιχων ερωτημάτων, προθεσμία αρχομένη κατά 

τους όρους της προκήρυξης. Συγκεκριμένα: 

 

 Η εταιρεία «ΜΕΛΙΑ Α.Ε.» καλείται να προσκομίσει: 

(α) πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο του διδακτορικού διπλώματος του κ. Αλιβιζάτου 

Χαράλαμπου 

(β) έγκριση συμμετοχής του κ. Κοράκη Γεώργιου στην ομάδα έργου από το Δημοκρίτειο 

Πανεπιστήμιο Θράκης 

(γ) έγκριση συμμετοχής του κ. Λυμπεράκη Πέτρου στην ομάδα έργου από το Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας Κρήτης 

 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

(6γ) 

ΚΑΛΑΛΟΓΟΣ 

ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ 

ΕΡΓΩΝ 

(6δ) 

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ 

(6ε) 

1 

Α.Π.Θ. – Ε.Λ.Κ.Ε. 
&«kartECO – 

Σύμβουλοι Μηχανικοί 
Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

2 «ΜΕΛΙΑ Α.Ε.» ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(εφόσον συμπληρώσουν τα 

υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους)  

3 

«NERCO – Ν. 

ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΕΣ 

Α.Ε.Μ.» 

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

4 «EXERGIA A.E.» ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(εφόσον συμπληρώσουν τα 
υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους) 

5 

«ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑ

ΣΗ Ο.Ε.» & 

«ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.» &  
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(εφόσον συμπληρώσουν τα 

υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους) 

6 

«ADENS A.E.» & «Δ. 

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
και συνεργατες Ο.Ε., 

μελέτες για το 
περιβάλλον» 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΑΙ 

(εφόσον συμπληρώσουν τα 
υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους) 



   ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  

   ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΙΤΗΣ 

 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

 Η εταιρεία «EXERGIA Α.Ε.» καλείται να προσκομίσει: 

(α) συμπληρωματικές συμβάσεις ή/ και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή/και δελτία παροχής 

υπηρεσιών – τιμολόγια, ώστε να τεκμηριώνεται η εμπειρία της κας. Στεφανάκη 

Αναστασίας στην καταγραφή και παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων 

για τουλάχιστον πέντε (5) έτη 

(β) συμπληρωματικές συμβάσεις ή/ και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή/και δελτία παροχής 

υπηρεσιών – τιμολόγια, ώστε να τεκμηριώνεται η εμπειρία του κ. Γεωργακάκη Παναγιώτη 

στην καταγραφή και παρακολούθηση θηλαστικών (χειρόπτερα) για τουλάχιστον πέντε (5) 

έτη. 

 

 Η ένωση «ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.» & «ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.» &  ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ καλείται να προσκομίσει: 

(α) αντίστοιχες συμβάσεις ή/ και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή/και δελτία παροχής 

υπηρεσιών – τιμολόγια, ώστε να τεκμηριώνεται η εμπειρία του κ. Παφίλη Παναγιώτη στην 

καταγραφή και παρακολούθηση ερπετών-αμφιβίων για τουλάχιστον πέντε (5) έτη 

(β) έγκριση συμμετοχής του κ. Παφίλη Παναγιώτη στην ομάδα έργου από το Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 Η ένωση «ADENS A.E.» & «Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και συνεργατες Ο.Ε., μελέτες για 

το περιβάλλον» καλείται να προσκομίσει: 

(α) αντίστοιχες συμβάσεις ή/ και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ή/και δελτία παροχής 

υπηρεσιών – τιμολόγια, ώστε να τεκμηριώνεται η εμπειρία του κ. Ανδριόπουλου Παύλου  

στην καταγραφή και παρακολούθηση ειδών χλωρίδας και τύπων οικοτόπων για 

τουλάχιστον πέντε (5) έτη 

(β) έγκριση συμμετοχής του κ. Ανδριόπουλου Παύλου στην ομάδα έργου από το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(γ) έγκριση συμμετοχής του κ. Παντή Ιωάννη και της κας. Τσιαφούλης Μαρίας στην ομάδα 

έργου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(δ) έγκριση συμμετοχής του κ. Σωτηρόπουλου Κων/νου στην ομάδα έργου από το 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

(ε) έγκριση συμμετοχής του κ. Ακριώτη Τριαντάφυλλου στην ομάδα έργου από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

 

 

Η Επιτροπή αποφασίζει την διακοπή της διαδικασίας και την συνέχιση της την Τετάρτη 

22/01/2014 και ώρα 13:00 μ.μ.       
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Τα Μέλη της Επιτροπής: 

1. Σταμέλλου Σταυρούλα, ως Πρόεδρος της Επιτροπής και συντονίστρια του Φ.Δ. 

2. Δόντα Ευαγγελία, αρμόδια υπάλληλος του Φ.Δ. και μέλος της επιτροπής. 

3. Καστανιώτη Ανθούλα, αρμόδια υπάλληλος του Φ.Δ. και αναπληρωματικό μέλος  

της Επιτροπής. 

 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ     ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΟΝΤΑ     ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 

 


