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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 538 
   213 20 63 776 

  
Συνεδρίαση 61η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 2716/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 30-11-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1005935/25-11-2021 
πρόσκληση του Προέδρου της η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις 25-11-2021. 
 

 
Θέμα 56ο  

Τροποποίηση και παράταση σύμβασης 20/2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008753153) στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην 
Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, 
habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA», που 
υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής (ΑΔΑ: Ψ9Ζ07Λ7-Ε00). 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Παπαγεωργίου Νικόλαος 

• Κόκκαλης Βασίλειος 

• Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

• Καραμάνος Χρήστος  

• Κατσικάρης Δημήτριος 

• Μεθυμάκη Άννα  
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βλάχου Γεωργία 

• Μελάς Σταύρος 

• Βάρσου Μαργαρίτα 

• Αγγέλης Σπυρίδων 

• Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Γεωργόπουλος Γεώργιος  

• Αδαμοπούλου Γεωργία  

• Αλεξανδράτος Χαράλαμπος  

• Κουρή Μαρία 

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Μαρία Ντόβα. 
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα Μίσκα 
(Προϊσταμένη της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού) η οποία ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το Ν. 3852/7-6-10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- 

Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
2. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ133Α/19-7-2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» όπως ισχύει. 
3. Ο ισχύον Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 238/τ.Α./27-12-10) όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθ. 37419/13479/18 απόφαση «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 1661 /τ.Β./11-05-2018). 

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 143/28-6-2014) και ιδίως το άρθρο 
123, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης 
Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητική Ανασυγκρότησης με την 
οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που 
προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών 
προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία 
απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης Έργου συμπεριλαμβανόμενων των 
παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων. 

6. Τον 679/27-4-2016 Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

7. Την αρ. πρωτ. οικ. 3955/21.01.2019 επιστολή του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με τις 
Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων. 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52Α/01-04-2019) που αφορά στη διαδικασία 
πρόσληψης προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενα, από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, 
προγράμματα LIFE. 

9. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με τη θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το 
Κλίμα (LIFE). 

10. Την με αριθμό 117/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα: Έγκριση 
σκοπιμότητας για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής στη Β΄ φάση υποβολής του εθνικού 
φακέλου της Πρότασης «Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών NATURA 2000, των ειδών, οικότοπων και οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated 
actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and 
ecosystems in Greece» στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (Integrated Projects) 
LIFE. 

11. Την από 13/12/2017 Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του «Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» με 
την οποία καθορίστηκαν οι όροι, οι ειδικότερες προϋποθέσεις της χρηματοδότησης και ο 
προϋπολογισμός του Έργου “LIFE-IP 4 NATURA’’ (κωδικός LIFE16 IPE/GR/000002), όπου η 
Περιφέρεια Αττικής είναι εταίρος του έργου. 

12. Την έγκριση του 3ης τροποποίησης του Συμφωνητικού Επιχορήγησης (Ref. No Ares (2020) 
1347985) που υπεγράφη στις 9 Μαρτίου 2020 μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού της Ε.Ε. για 
τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) και του Συντονιστή Δικαιούχου, που αφορά την 
υλοποίηση της Β’ Φάσης του έργου. 

13. Το Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Ατικής και του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, στο πλαίσιο του Προγράμματος “LIFE-IP 4 NATURA’’ (κωδικός LIFE16 
IPE/GR/000002), όπως ισχύει. 

14. Την με αρ. πρωτ. 10318/29-01-2018 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για 
την ένταξη του Έργου LIFE-IP 4 NATURA στο ΠΔΕ 2018 με ενάριθμο έργου 2018ΣΕ07520001 
της ΣΑΕ 075/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (ΑΔΑ: ΩΙΘΤ465ΧΙ8-930), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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15. Τις ειδικότερες δράσεις του έργου, όπως αυτές αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του έργου και 
είναι σύμφωνες με το εγχειρίδιο του προγράμματος. 

16. Το γεγονός ότι για την υλοποίηση του έργου απαιτείται η σύναψη δύο (2) συνολικά συμβάσεων 
μίσθωσης έργου σε φυσικά πρόσωπα οι οποίοι/ες θα αναλάβουν την υλοποίηση των 
απαιτούμενων δράσεων για τα μέρη που αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής, η συνολική δαπάνη 
των οποίων θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με Κωδικό Έργου 
2018ΣΕ07520001 της ΣΑΕ 075/2 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

17. Την  υπ΄ αρ. πρωτ. 4818/15-03-2018  Απόφαση Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, 
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τον ορισμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης 
Αττικής (Π.Τ.Α.) ως Οικονομικού Διαχειριστή του έργου. 

18. Τον προϋπολογισμό του έργου. 
19. Την ανάγκη τήρησης των υποχρεώσεων και των διαγραμμάτων του έργου σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη πρόταση. 
20. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και της 

Διαχειριστική Αρχής του έργου. 
21. Την 274/02-02-2021 (ΑΔΑ: 9ΞΕΒ7Λ7-ΗΟΨ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 

Αττικής για την έγκριση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ9ΖΟ7Λ7-ΕΟΟ). 
22. Το γεγονός ότι ελλείψει ενστάσεων, ο Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Α) της απόφασης με        αρ. 

πρωτ.  644/ 16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΜΩ7Λ7-Α5Ρ) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής, καθίσταται πλέον ως «Πίνακας Υποψηφιοτήτων (Β)». 

23. Το Πρακτικό και τα Φύλλα Αξιολόγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού για την αξιολόγηση των 
αιτήσεων υποψηφιοτήτων 

24. Την υπ’ αριθμ. 644/16-03-2021 (ΑΔΑ: 6ΦΜΩ7Λ7-Α5Ρ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Έγκριση τoυ Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον  
«ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Α)» ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη (ΚΑ1), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην 
Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, 
habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA» 

25. Την υπ’ αριθμ. 795/6-4-2021 (ΑΔΑ: ΨΒΞΜ7Λ7-Π7Ψ) απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής με θέμα « Έγκριση για την ανάδειξη ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη για 
σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 
2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for 
conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in 
Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA. 

26. Την υπ. αριθμ. 20/2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008753153) σύμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του 
δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – 
Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats 
and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA», που υλοποιεί 
η Περιφέρεια Αττικής. 

27. Το γεγονός ότι σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της εν λόγω σύμβασης (άρθρο 2), δύναται να 
ανανεωθεί, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης για τις υπόλοιπες φάσεις (Γ’ και Δ’) του έργου, 
μέχρι τη λήξη του έργου και σε περίπτωση παράτασής του, μέχρι τη λήξη της παράτασης, με 
αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τεχνικό δελτίο του έργου, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά και χωρίς καμία δέσμευση 
εκ των προτέρων από την Περιφέρεια Αττικής. 

28. Το γεγονός ότι η ισχύουσα Σύμβαση Έργου λήγει στις 30-11-2021, ενώ η διάρκεια του έργου 
έχει οριστεί μέχρι και την 30η Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με την από 13-12-2017 σύμβαση 
χρηματοδότησης (grant agreement), μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του «Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» ως «Συντονιστή Δικαιούχου» του Έργου. 

29. Το γεγονός ότι το έργο LIFE-IP 4 NATURA φιλοδοξεί να ενισχύσει συνολικά την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για τη φύση. Αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για 
την υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το Δίκτυο Natura 2000 σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένα αποσκοπεί: i) στη βελτίωση της 
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κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων, ii) στην ολοκληρωμένη 
διαχείριση του δικτύου Natura 2000, iii) στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι 
αρμόδιοι για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση, iv) στην ενεργό συμμετοχή των 
εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000, v) στην ευρεία 
ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000 και τη σημασία του, vi) 
στη συμμετοχή των πολιτών και την υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι 
στις περιοχές Natura, vii) στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την 
επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα. 

30. Το γεγονός ότι στο έργο LIFE-IP 4Natura το Πράσινο Ταμείο έχει τη βασική ευθύνη για τον 
συντονισμό των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων (κυρίως τις χρηματοδοτήσεις δράσεων 
για τις περιοχές Natura και δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας από το ΕΣΠΑ), την 
παρακολούθηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων για την περίοδο 2014-2020, την 
επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιοτήτων για την περίοδο 2021-2027 και την 
αναπαραγωγή και μεταφορά των αποτελεσμάτων/επιτευγμάτων του έργου. Επίσης το Πράσινο 
Ταμείο έχει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό στόχων διατήρησης για οικοτόπους και είδη 
σύμφωνα με την Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, στην επιλογή και υλοποίηση των Σχεδίων Δράσης για 
είδη/οικοτόπους κοινοτικού ενδιαφέροντος και των Διαχειριστικών Σχεδίων σε περιοχές Natura 
2000 πιλοτικά στη χώρα, στην χαρτογράφηση και ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων και 
στις δράσεις επικοινωνίας. Το Πράσινο Ταμείο με συνεισφορά 4 εκατ. ευρώ αποτελεί τον 
μεγαλύτερο εθνικό συγχρηματοδότη του έργου. 

31. Το γεγονός ότι υποβλήθηκε με αρ. πρωτ.  190/26.11.2021 η Τροποποίηση της πρότασης του 
έργου - Amendment request No5 για την φάση Γ’ του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις 
για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των 
οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated action for conservation and 
management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 
16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA». 

 
 
 
 
Η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο: "Ολοκληρωμένες δράσεις για τη 
διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και 
των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα" (Integrated actions for conservation and management of Natura 
2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece), LIFE-IP 4 NATURA και κωδικό: LIFE16 
IPE/GR/000002, που συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα LIFE 2014-2020 της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πράσινο Ταμείο και ιδίους πόρους. 
 
Για τις ανάγκες υλοποίησης και συνέχισης του έργου με την υπ. αιθμ. πρωτ.  190/26.11.2021 
Τροποποίηση της πρότασης του έργου - Amendment request No5 για την υλοποίηση της  φάσης Γ’ 
του έργου και δεδομένου η υπ. αριθμ. 20/2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008753153) σύμβαση δύναται να 
ανανεωθεί (άρθρο 2), χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης για τις υπόλοιπες φάσεις (Γ’ και Δ’) του 
έργου, μέχρι τη λήξη του έργου και σε περίπτωση παράτασής του, μέχρι τη λήξη της παράτασης, με 
αντίστοιχη αναπροσαρμογή του ποσού σύμφωνα με το εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
τεχνικό δελτίο του έργου, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά και χωρίς καμία δέσμευση εκ των 
προτέρων από την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω:  
Η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή  της 
Περιφέρειας Αττικής 
α) Τροποποίηση και διετή παράταση σύμβασης 20/2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008753153) στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην 
Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, 
habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA», με τη 
ρητή πρόβλεψη δυνατότητας ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του από την ΕΕ, 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την διασφάλιση της αποτελεσματικής και εύρυθμης υλοποίησης 
του Έργου. Το συνολικό ποσό της ως άνω σύμβασης, για το διάστημα από 01.12.2021 μέχρι 
30.11.2023, δηλαδή της ημερομηνίας λήξης της Γ’ φάσης του έργου, διαμορφώνεται στα 64.500,00 
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ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών υπέρ 
Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου) με χρονική διάρκεια δύο ετών από την υπογραφή της. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 
Την τροποποίηση και διετή παράταση σύμβασης 20/2021 (ΑΔΑΜ 21SYMV008753153) στο πλαίσιο 
υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των 
περιοχών του δικτύου ΝΑTURA 2000, των ειδών των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην 
Ελλάδα – Integrated action for conservation and management of NATURA 2000 sites, species, 
habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE 16IPE/GR/000002 - LIFE IP 4 NATURA», με τη 
ρητή πρόβλεψη δυνατότητας ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης της λήξης του από την ΕΕ, 
εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την διασφάλιση της αποτελεσματικής και εύρυθμης υλοποίησης 
του Έργου.  
Το συνολικό ποσό της ως άνω σύμβασης, για το διάστημα από 01.12.2021 μέχρι 30.11.2023, 
δηλαδή της ημερομηνίας λήξης της Γ’ φάσης του έργου, διαμορφώνεται στα 64.500,00 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ καθώς και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών υπέρ 
Δημοσίου ή οποιοδήποτε τρίτου) με χρονική διάρκεια δύο ετών από την υπογραφή της. 
 

 
 
➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και κα Μεθυμάκη Άννα 

απέχουν από την ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Θα καταψηφίσουμε με το ίδιο σκεπτικό που 
καταψηφίσαμε κατά τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο γιατί, τόσο η νομοθεσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η Εθνική Νομοθεσία δεν κάνει τίποτα άλλο, από το να θεωρεί τις 
περιοχές Natura ως προνομιούχους χώρους για την υλοποίηση επενδύσεων του μεγάλου 
κεφαλαίου. Ταυτόχρονα υπάρχει άμεση εμπλοκή στο εταιρικό σχήμα της WWF, της 
μεγαλύτερης ΜΚΟ. Επιπλέον αποδεικνύεται η απαξίωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας. 
Ομολογείτε ότι δεν μπορούν να υποστηρίξουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφού καταφεύγετε 
στην πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών.» 

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος  
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα  
Βλάχου Γεωργία 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Αγγέλης Σπυρίδων 
Χρονοπούλου Νίκη 
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