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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συμμετοχή, ως εισηγήτρια, στην Ημερίδα με τίτλο «Η αξία της προστατευόμενης 

περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο», 
που υλοποίησε ο ΦΔ στο Άστρος & στη Σπάρτη, στις 8 & 9/9/2012, αντίστοιχα  

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

7/9/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

1 

 

Άφιξη 44 km 

8/9/2012 Άστρος - Συμμετοχή στην Ημερίδα - 

8/9/2012 Καρυές (από 
Άστρος) 

1 Διανυκτέρευση 43 km 

9/9/2012 Σπάρτη (από 
Καρυές) 

- Συμμετοχή στην Ημερίδα 34 km 

9/9/2012 Τρίπολη (από 
Σπάρτη) 

- Επιστροφή 60 km 

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 181 km * 0,15 € = 27,15 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 121,30 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 148,45 € 

 
 
Άστρος, 19/09/2012 

 
 
 

 
 
19/09/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Βαρότσου Αλεξία  
Ιδιότητα Νομική Σύμβουλος του ΦΔ 
Αιτιολογία Συμμετοχή, ως εισηγητής, στην Ημερίδα με τίτλο «Η αξία στις προστατευόμενης 

περιοχής Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο», 
που υλοποίησε ο ΦΔ στο Άστρος & στη Σπάρτη, στις 8 & 9/9/2012, αντίστοιχα  

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. Απόσταση 

7/9/2012 Άστρος (από 
Αθήνα)  

1 

 

Άφιξη 163 km 

8/9/2012 Άστρος - Συμμετοχή στην Ημερίδα - 

8/9/2012 Καρυές (από 
Άστρος) 

1 Διανυκτέρευση 43 km 

9/9/2012 Σπάρτη (από 
Καρυές) 

- Συμμετοχή στην Ημερίδα 34 km 

10/9/2012 Αθήνα (από 
Σπάρτη) 

- Επιστροφή 249 km 

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 489 km * 0,15 € = 73,35 €, 72,00 € - Αποζ. Βάση Αποδ. Καυσίμων 
Διόδια: 11,40 € 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 90,80 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 174,20 € 

 
 
Άστρος, 19/09/2012 

 
 
 

 
 
19/09/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Δημόπουλος Παναγιώτης  
Ιδιότητα Καθηγητής Βοτανικής & Βιολογίας του Πανεπ. Δυτικής Ελλάδος 
Αιτιολογία Συμμετοχή, ως εισηγητής, στην Ημερίδα με τίτλο «Η αξία της προστατευόμενης 

περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο», 
που υλοποίησε ο ΦΔ στο Άστρος & στη Σπάρτη, στις 8 & 9/9/2012, αντίστοιχα  

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

7/9/2012 Άστρος (από 
Αθήνα)  

1 

 

Άφιξη 163 km 

8/9/2012 Άστρος - Συμμετοχή στην Ημερίδα - 

8/9/2012 Καρυές (από 
Άστρος) 

1 Διανυκτέρευση 43 km 

9/9/2012 Σπάρτη (από 
Καρυές) 

- Συμμετοχή στην Ημερίδα 34 km 

9/9/2012 Αθήνα (από 
Σπάρτη) 

- Επιστροφή 249 km 

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 489 km * 0,15 € = 73,35 € 
Διόδια: 19,40 € 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 171,50 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 264,25 € 

 
 
Άστρος, 19/09/2012 

 
 
 

 
 
19/09/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Μπούσμπουρας Δημήτριος  
Ιδιότητα Γραμματέας ΔΣ 
Αιτιολογία Συμμετοχή, ως εισηγητής, στην Ημερίδα με τίτλο «Η αξία της προστατευόμενης 

περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο», 
που υλοποίησε ο ΦΔ στο Άστρος & στη Σπάρτη, στις 8 & 9/9/2012, αντίστοιχα  

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

7/9/2012 Άστρος (από 
Θεσσαλονίκη)  

1 

 

Άφιξη 570 km 

8/9/2012 Άστρος - Συμμετοχή στην Ημερίδα - 

8/9/2012 Καρυές (από 
Άστρος) 

1 Διανυκτέρευση 43 km 

9/9/2012 Σπάρτη (από 
Καρυές) 

1 Συμμετοχή στην Ημερίδα 34 km 

10/9/2012 Θεσσαλονίκη 
(από Σπάρτη) 

- Επιστροφή 660 km 

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 1.307 km * 0,15 € = 196,05 € 
Διόδια: 65,90 € 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 204,55 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 466,50 € 

 
 
Άστρος, 19/09/2012 

 
 
 

 
 
19/09/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Χρυσομάλλης Χρήστος  
Ιδιότητα Αρχ/νας – Μηχ/κος  
Αιτιολογία Συμμετοχή, ως εισηγητής, στην Ημερίδα με τίτλο «Η αξία της προστατευόμενης 

περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο», 
που υλοποίησε ο ΦΔ στο Άστρος & στη Σπάρτη, στις 8 & 9/9/2012, αντίστοιχα  

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

7/9/2012 Άστρος (από 
Αθήνα) 

1 Άφιξη 163 km 

8/9/2012 Άστρος - Συμμετοχή στην Ημερίδα - 

8/9/2012 Καρυές (από 
Άστρος) 

1 Διανυκτέρευση 43 km 

9/9/2012 

 

Σπάρτη (από 
Καρυές) 

- Συμμετοχή στην Ημερίδα 34 km 

9/9/2012 

 

Αθήνα (Σπάρτη) - Επιστροφή 249 km 

 
Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 489 km * 0,15 €= 73,35 € 
Διόδια: 13,80 € 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 138,48 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 225,63 € 

 
Άστρος, 19/09/2012 

 
 

 
19/09/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»  
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναστόπουλος Δήμος 
Ιδιότητα Μηχ. Περιβάλλοντος 
Αιτιολογία Συμμετοχή, ως εισηγητής, στην Ημερίδα με τίτλο «Η αξία της προστατευόμενης 

περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο», 
που υλοποίησε ο ΦΔ στη Σπάρτη 

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 
  

Ημ/νία 

μετακίνησης 

Τόπος μετάβασης Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

9/9/2012 

 

 

Σπάρτη (από 
Τρίπολη) 

 

- 

 

Ημερίδα   60 km 

9/9/2012 

 

Τρίπολη (από 
Σπάρτη-

επιστροφή) 

- - 60 km 

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση:  120 km * 0,15 €= 18,00 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: - 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ:  18,00 € 

 
 
Άστρος, 10/09/2012 

 
 

 
 
10/09/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

28/6/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

1 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 44 km 

28/6/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 52,90 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 66,10 € 

 
 
Άστρος, 23/07/2012 

 
 
 

 
 
23/07/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

6/7/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

- 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 44 km 

6/7/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: - 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 13,20 € 

 
 
Άστρος, 23/07/2012 

 
 
 

 
 
23/07/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

 

 

 

 

http://www.fdparnonas.g/�


ΠΑ
ΡΑ
ΡΤ
ΗΜ
Α

 
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 1 
 

Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

18/7/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

- 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 44 km 

18/7/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: - 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 13,20 € 

 
 
Άστρος, 23/07/2012 

 
 
 

 
 
23/07/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

20/7/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

- 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 44 km 

20/7/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 36,00 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 49,20 € 

 
 
Άστρος, 23/07/2012 

 
 
 

 
 
23/07/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία  Έλεγχος Εκτέλεσης Φυσικού Αντικειμένου Υποέργου1 (Απόφαση Αυτεπιστασίας - Πακέτο 

Εργασίας 1.4: Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της 
Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της 

ευρύτερης παράκτιας ζώνης του) του Τεχνικού Δελτίου  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

20/8/2012 

 

 

Άστρος (από 
Τρίπολη) 

 

1 

 

 Έλεγχος του ανωτέρω Έργου με τα 
στελέχη του ΦΔ, και παρακολούθηση 

της εκπαίδευσής τους στα πλαίσια 
του ίδιου έργου 

44 km 

21/8/2012 

 

 

 

Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 €= 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: 50,00 € 
Διατροφή: 49,41 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 112,61 € 

 
Άστρος, 27/08/2012 

 
 

 
27/08/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης της Ημερίδας με τίτλο «Η αξία της προστατευόμενης 
περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού για τη φύση και τον άνθρωπο» 

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

5/9/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

- 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 44 km 

5/9/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 8,00 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 21,20 € 

 
 
Άστρος, 19/09/2012 

 
 
 

 
 
19/09/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Αναγνωστοπούλου Μαρία 
Ιδιότητα Πρόεδρος ΔΣ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος 
Αιτιολογία Συνάντηση με τους υπαλλήλους του ΦΔ για συζήτηση για θέματα που αφορούν 

στην πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου  
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό Ι.Χ. 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

19/9/2012 Άστρος (από 
Τρίπολη)  

- 

 

Συνάντηση με τους υπαλλήλους 44 km 

19/9/2012 Τρίπολη (από 
Άστρος) 

- Επιστροφή 44 km 

     

     

     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 88 km * 0,15 € = 13,20 € 
Διόδια: - 
Διαμονή: - 
Διατροφή: 8,70 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 21,90 € 

 
 
Άστρος, 19/9/2012 

 
 
 

 
 
19/9/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ                          Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Χρυσομάλλης Χρήστος  
Ιδιότητα Αρχ/νας – Μηχ/κος  
Αιτιολογία Συνεργασία με τη Δασάρχη Σπάρτης για την επεξεργασία νέων προτεινόμενων 

υποέργων στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του ΕΠΠΕΡΑΑ 

Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 
  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

6/7/2012 Σπάρτη (από 
Αθήνα) 

1 Συνεργασία με Δασάρχη 249 km 

9/7/2012 

 

Αθήνα  - Επιστροφή  249 km 

     
     

 

Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 498 km * 0,15 €= 74,70 €, 70,00 € Αποζ. βάση Αποδ. Καυσ. 
Διόδια: 16,20 € 
Διαμονή: 75,00 € 
Διατροφή: 93,90 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 255,10 € 

 
Άστρος, 23/07/2012 

 
 

 
23/07/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
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Φορέας Διαχείρισης 

ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 
ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΕΡΓΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ - Στα πλαίσια  της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της 

Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 
Ονοματεπώνυμο μετακινούμενου Χρυσομάλλης Χρήστος  
Ιδιότητα Αρχ/νας – Μηχ/κος  
Αιτιολογία Συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ στις 13/7/2012 και συνεργασία με τον 

Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Καστάνιτσας και τον Μορφ. & Φυσιολ. Σύλλογο 
Απανταχού Καστανιτσιωτών στις 14/7/2012 για την επεξεργασία νέων 

προτεινόμενων υποέργων στα πλαίσια της εγκεκριμένης Πράξης «Προστασία και 
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» 

του ΕΠΠΕΡΑΑ 
Μέσο κίνησης Ιδιωτικό ΙΧ 

  

Ημ/νία 
μετακίνησης 

Τόπος 
μετάβασης 

Διανυκτερεύσεις Αντικείμενο απασχόλησης Χιλιομετρ. απόσταση 

13/7/2012 Άστρος (από 
Αθήνα μέσω 

Τρίπολης) 

- Συμμετοχή σε συνεδρίαση του ΔΣ 251 km 

13/7/2012 Πούληθρα (από 
Άστρος) 

1 Διανυκτέρευση  58 km 

14/7/2012 

 

Καστάνιτσα (από 
Πούληθρα) 

- Συνεργασία με τον Πρόεδρο της 
Τοπικής Κοινότητας Καστάνιτσας και 

τον Μορφ. & Φυσιολ. Σύλλογο 
Απανταχού Καστανιτσιωτών 

96 km 

15/7/2012 

 

Αθήνα (από 
Καστάνιτσα μέσω 

Τρίπολης) 

- Επιστροφή 280 km 

 
Ημέρες εκτός έδρας: - 
Εισιτήρια: - 
Χιλιομετρική αποζημίωση: 685 km * 0,15 €= 102,75 € 
Διόδια: 11,40 € 
Διαμονή: 45,00 € 
Διατροφή: 104,30 € 
Εγγραφή σε συνέδριο: - 
Αποζημίωση: 25% ημερομισθίου:  
(Mόνο για μισθωτούς) 

- 

ΣΥΝΟΛΟ: 263,45 € 

 
Άστρος, 23/07/2012 

 
 

 
23/07/2012 

Βεβαιώνεται η πραγματοποίηση των παραπάνω 
κινήσεων για τον σκοπό της δραστηριότητας. 
 
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ 

 
                         Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ 
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Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 1 
 

Άστρος, 10/09/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 805 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

15/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών «Ορκωτού Λογιστή», και την από 6/9/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Αναλυτικής Έκθεσης Ελέγχου, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων Χρήσης και του 

Πιστοποιητικού για το έτος 2011, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η 

Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση 

του Αναδόχου: 

 Αναλυτική Έκθεση Ελέγχου για το έτος 2011 

 Ισολογισμός και Αποτελέσματα Χρήσης για το έτος 2011  

 Πιστοποιητικό για το έτος 2011 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Αγγελική Δήμα 
 

http://www.fdparnonas.g/�
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ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1 ΓΕΝΙΚΑ 
 

1.1 Νομικό Καθεστώς 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού, ιδρύθηκε με βάση τον Ν. 2742/7-

10-1999 ΦΕΚ 207 – «Χωροταξικός Σχεδιασμός & Αειφόρος Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 15 αυτού (Φορείς Διαχείρισης), του κεφαλαίου Ε’ (Διοίκηση & Διαχείριση 

Προστατευόμενων Περιοχών) καθώς και του Ν. 3044/27-08-2002 ΦΕΚ 197 όπου μέσω του άρθρου 

13 προστίθενται η παράγραφοι 10,11,12 και 13 (συμπληρώνοντας το άρθρο 15 του αρχικού Ν. 

2742/7-10-1999 ΦΕΚ 207. 

 

1.2 Διοίκηση Και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών 
 

Με το Προεδρικό Διάταγμα όπως προβλέπεται στις παραγ. 1 & 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 

μπορεί να συνιστώνται Νομικά Πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου ως φορείς διαχείρισης, με σκοπό την 

Διοίκηση και Διαχείριση των περιοχών και συνόλου της φύσης και του τοπίου που αναφέρονται στο 

άρθρο 18 του Ν. 1650/1986 καθώς και των περιοχών που χαρακτηρίζονται ως Ειδικές Ζώνες 

Διατήρησης κατά το άρθρο 4 της κοινής Υπουργικής Απόφασης 33318/28-12-1998 (ΦΕΚ 1289 

Β’/28-12-1998) όπου καθορίζονται τα όρια της χωρικής αρμοδιότητας.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα Νομικά αυτά Πρόσωπα έχουν την έδρα τους μέσα ή κοντά στις 

περιοχές στις οποίες βρίσκονται τα προστατευόμενα αντικείμενα, είναι κοινωφελούς χαρακτήρα και 

εποπτεύονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων. 

 

Με το Προεδρικό Διάταγμα των παραγρ. 1 & 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 μπορεί να 

συνιστάται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ως κοινός φορέας Διαχείρισης για το σύνολο των 

προστατευομένων αντικειμένων μιας γεωγραφικής ή διοικητικής ενότητας, με έδρα εντός της 

ενότητας αυτής ή να υπάγεται η διοίκηση και διαχείριση ενός η περισσοτέρων προστατευόμενων 

αντικειμένων στην αρμοδιότητα υφιστάμενου φορέα διαχείρισης. Με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του νομικού αυτού προσώπου μπορεί να ιδρύονται παραρτήματα ή γραφεία του, σε 

προστατευόμενες περιοχές από αυτές που εμπίπτουν στην περιοχή της ευθύνης του. 

Η κατάρτιση και η ευθύνη της εφαρμογής των κανονισμών Διοίκησης και λειτουργίας των 

προστατευόμενων αντικειμένων, καθώς και των σχεδίων διαχείρισης που αναφέρονται στο άρθρο 

18 παρ. 5 του Ν. 1650/1986 όπως τροποποιείται με τον Νόμο αυτό. 
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1.3 Έργο Φορέων Διαχείρισης 
 

Όσον αφορά το πλαίσιο της εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων (ως απόρροια του 

υφιστάμενου νομικού καθεστώτος) προς το οποίο οφείλει να συμμορφώνεται ο κάθε φορέας, 

σημειώνονται: 

• Η  παρακολούθηση  και  αξιολόγηση  της  εφαρμογής  των  κανονιστικών  όρων  και 

περιορισμών που επιβάλλονται με τα διατάγματα των παραγράφων 1 & 2 του 

άρθρου 21 του Ν. 1650/1986, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και  

των  σχεδίων  διαχείρισης  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  18  παρ.  5  του  Ν. 

1650/1986 σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται στο άρθρο 21 παρ. 4 του Ν. 

1650/1986, όπως τροποποιείται με τον Νόμο αυτόν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς 

διαχείρισης μεριμνούν για την συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών 

στοιχείων και δεδομένων για τις περιοχές ευθύνης τους, καθώς και για την συγκρότηση και 

λειτουργία σχετικών βάσεων δεδομένων και τεκμηρίωσης, σύμφωνα και με τα υπάρχοντα 

εθνικά πρότυπα. 

• Η κατάρτιση μελετών και ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που 

περιλαμβάνονται στο οικείο σχέδιο διαχείρισης και στα αντίστοιχα προγράμματα δράσης και 

είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξης των 

προστατευόμενων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή της ευθύνης τους. Η 

κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των αναγκαίων έργων υποδομής, καθώς και η 

προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των 

λειτουργιών διαχείρισης. 

• Η  ανάληψη  εκπόνησης  ή  εκτέλεσης  εθνικών  ή  ευρωπαϊκών  προγραμμάτων  και 

δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους, τα οποία προάγουν ή προβάλλουν τους 

σκοπούς της διαχείρισης των προστατευόμενων αντικειμένων. 

• Η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα αναγόμενα στις 

αρμοδιότητες και σκοπούς των φορέων διαχείρισης, καθώς και στην προστασία των 

περιοχών  ευθύνης  τους.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  φορείς  διαχείρισης  μπορούν  να 

ιδρύουν κέντρα πληροφόρησης στην έδρα των προστατευόμενων αντικειμένων, να 

διοργανώνουν προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους 

αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες επιμορφωτικά 

σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων  και  των  

επιτευγμάτων  της  διαχείρισης  και  να  αναλαμβάνουν  σχετική εκδοτική δραστηριότητα 

έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής. 

• Η προώθηση, υποστήριξη, οργάνωση  και  εφαρμογή  οικοτουριστικών προγραμμάτων, η 

έκδοση αδειών ξενάγησης και η χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών 

δοκιμών  και αναλύσεων εντός των ορίων των προστατευομένων  αντικειμένων,  σύμφωνα 
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με τους  ειδικότερους   όρους  και προϋποθέσεις που καθορίζονται στα προεδρικά 

διατάγματα των παραγράφων 1 & 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 και στον κανονισμό 

διοίκησης και λειτουργίας του προστατευομένου αντικειμένου. Η χορήγηση σήματος 

ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  εντός  των 

προστατευόμενων  αντικειμένων σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που 

τίθενται  στον  κανονισμό διοίκησης και λειτουργίας της προστατευόμενης περιοχής. 

 

1.4 Καθεστώς Διοίκησης Φορέων 
 

Οι φορείς διοίκησης, διοικούνται από επταμελή έως ενδεκαμελή διοικητικά συμβούλια (Δ.Σ.) που 

συγκροτούνται από εκπροσώπους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων, του Υπουργείου Γεωργίας, άλλων αρμόδιων κατά περίπτωση Υπουργείων, της οικείας 

περιφέρειας και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και  δεύτερης  βαθμίδας 

κοινωνικών, επιστημονικών  και παραγωγικών   οργανώσεων  που δραστηριοποιούνται στην 

περιοχή του προστατευόμενου αντικειμένου, από ειδικούς επιστήμονες, καθώς και από 

εκπροσώπους μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων που έχουν σύμφωνα με το 

καταστατικό τους ως σκοπό την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και διαθέτουν 

προηγούμενη δράση και εμπειρία σε σχετικά θέματα. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται από τον 

Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και είναι πρόσωπο με επιστημονικές 

γνώσεις και εμπειρία σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Ο αριθμός των μελών του 

Δ.Σ. και η ακριβής συγκρότησή του κατά φορέα ορίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα. 

 

1.5  Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να 
ανανεώνεται. 

 

Ο ορισμός των μελών του Δ.Σ. γίνεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την αποστολή σχετικής 

πρόσκλησης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Αν οι ανωτέρω 

φορείς δεν υποδείξουν τους εκπροσώπους τους εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, ο 

Υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ορίζει το αντίστοιχο  μέλος  κατά  την 

κρίση  του.  Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  συγκροτείται  με απόφαση του  Υπουργού Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. 

 

1.6 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου 
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του είναι αρμόδιο για: 

• Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την διοίκηση και λειτουργία του οικείου 

φορέα, 
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• τη διαχείριση της περιουσίας και την διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο 

θέμα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του φορέα διαχείρισης και του 

προστατευόμενου αντικειμένου. 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να συνιστάται Επιστημονική Επιτροπή από μέλη 

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων 

των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της χώρας και ειδικούς επιστήμονες με 

σκοπό την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από 

το Δ.Σ. και αφορά τη διαχείριση του προστατευόμενου αντικειμένου και την εύρυθμη 

λειτουργία του φορέα διαχείρισης. Με όμοια  απόφαση  καθορίζεται  ο  τρόπος  λειτουργίας  και 

κάλυψης  των  δαπανών  της Επιστημονικής Επιτροπής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. 

 

1.7 Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου  
 

Η παρούσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: 

 

Πρόεδρος: Αναγνωστοπούλου Μαρία, ειδικός επιστήμονας 

Αντιπρόεδρος: Σιμάδη Παναγιώτα, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου 

Γραμματέας: Μπούσμπουρας Δημήτριος, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων 

 

Τακτικά μέλη: 

• Χρυσομάλλης Χρήστος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής 

• Καραχάλιος Ναπολέων, εκπρόσωπος του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

• Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & 

Ναυτιλίας 

• Ρουμελιώτης Γεώργιος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου  

• Γκαύρος Δημήτριος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας 

• Μαχαίρας Παναγιώτης, εκπρόσωπος των Α.Σ. Καστανοπαραγωγών 

• Μένεγας Σωτήριος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Λακωνίας 

• Τσουκάτος Στυλιανός, εκπρόσωπος της Ενώσεως Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών τουριστικών 

καταλυμάτων Κυνουρίας 
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Αναπληρωματικά μέλη: 

• Αθανασόπουλος Δημήτριος, εκπρόσωπος του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

• Ανεζύρης Νικόλαος, εκπρόσωπος της Ενώσεως Ξενοδόχων & Ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων 

Κυνουρίας 

• Ατσάλας Δημήτριος, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Λακωνίας  

• Βουκίδης Βασίλειος, εκπρόσωπος των Α.Σ. Καστανοπαραγωγών 

• Γιακουμή Ελένη, εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 

• Δολιανίτης Εμμανουήλ, εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας 

• Κουτσόγεωργας Παρασκευάς, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 

Ελλάδος και Ιονίου 

• Λαλουδάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου 

• Μαντάς Παναγιώτης, ειδικός επιστήμονας 

• Μητσάκης Σταύρος, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

• Σφήκας Γεώργιος, εκπρόσωπος Περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

 

  

1.8 Πόροι των φορέων διαχείρισης είναι: 
 

Οι κύριοι πόροι του Φορέα Διαχείρισης προέρχονται από: 

• Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, άλλα 

Υπουργεία, οργανισμούς και επιχειρήσεις του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, το πρόγραμμα 

Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν σχέση με τη χρηματοδότηση της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και οργανισμούς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, σε βάρος του προϋπολογισμού τους. 

• Κοινοτικοί και εθνικοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων, μελετών και 

ερευνών σχετικών με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς και τις δραστηριότητες του 

φορέα διαχείριση 

• Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, επιχορηγήσεις, δωρεές 

κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή 

αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων. 

• Έσοδα από την πώληση υλικών, εκδόσεων, και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που 

παράγει ή εκμεταλλεύεται ο φορέας διαχείρισης, καθώς και αμοιβές από την εκτέλεση 

ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στα πλαίσια των σκοπών του για λογαριασμό 

τρίτων. Έσοδα που προέρχονται από την εκμετάλλευση και προβολή του προστατευόμενου 

αντικειμένου, όπως έσοδα από εισιτήρια, ξεναγήσεις ομάδων επισκεπτών, προβολή και 

εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε 
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επιχειρήσεις. Από τα έσοδα αυτά, ποσοστό 30% αποδίδεται ετησίως στο Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ. και 

διατίθεται αποκλειστικά για την αναδιανομή πόρων μεταξύ των φορέων διαχείρισης της 

Ελληνικής Επικράτειας. 

• Επιχορηγήσεις από άλλες πηγές και κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε αιτία. 

 

1.9 Θέσεις Επιστημονικού και Διοικητικού Προσωπικού 

 

Σε κάθε φορέα διαχείρισης συνιστώνται μέχρι και είκοσι (20) θέσεις επιστημονικού και δέκα (10) 

θέσεις διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Ο αριθμός των θέσεων αυτών ορίζεται κατά φορέα με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών 

και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Με όμοια απόφαση ο αριθμός των θέσεων 

μπορεί να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορέα διαχείρισης. Συνιστάται 

επίσης μια (1) θέση Διευθυντή. Το προσωπικό όλων των παραπάνω κατηγοριών προσλαμβάνει με 

απόφαση του Δ.Σ. του φορέα διαχείρισης και απασχολείται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

που διέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. 

 

1.10 Κατάρτιση Κανονισμών 

 

Το Δ.Σ. καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του φορέα διαχείρισης, κανονισμό υπηρεσιών 

και  προσωπικού, εσωτερικό κανονισμό  λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, κανονισμό 

οικονομικής διαχείρισης και προμηθειών, καθώς και κανονισμό ανάληψης ή εκτέλεσης για τρίτους ή 

ανάθεσης σε τρίτους επιστημονικών ή ερευνητικών προγραμμάτων,  μελετών,  υπηρεσιών  

τεχνικής  βοήθειας  και  εν  γένει  έργων  και υπηρεσιών.  Οι παραπάνω κανονισμοί εγκρίνονται με 

αποφάσεις  του   Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που δημοσιεύονται 

στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

 

1.11 Τήρηση Βιβλίων και Στοιχείων 

 

Ο κάθε Φορέας Διαχείρισης έχει υποχρέωση τήρησης Βιβλίων και Στοιχείων Γ’ Κατηγορίας. Για την 

καταγραφή των Οικονομικών πράξεων αυτού πρέπει να τηρούνται τα ακόλουθα Βιβλία & Στοιχεία: 

 

1.11.1.Βιβλία 

 

i) Βιβλίο Απογραφών Ισολογισμών 

ii) ΗμερολόγιοΤαμείου 

iii) Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων 
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iv)Γενικό Καθολικό 

v) Αναλυτικά Καθολικά 

vi) Ισοζύγιο Αναλυτικών και Γενικών Καθολικών 

vii) Βιβλίο Μητρώου Παγίων 

 

1.12 Σύνταξη Προϋπολογισμού 

 

Σύνταξη  Προϋπολογισμών  εσόδων  και  εξόδων  (και  σύνταξη  υποπροϋπολογισμών εσόδων και 

εξόδων ανά διοικητικό τμήμα, εφόσον το επιθυμεί ο φορέας) και εισηγητικής έκθεσης, μέχρι 30/11 

του προηγούμενου από τη χρήση έτους και έγκρισή τους από το Δ.Σ. του φορέα μέχρι 15/12 του 

προηγούμενου από τη χρήση έτους. 

 

1.13 Σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων και έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές -

Λογιστές 

 

Η διοίκηση του Φορέα σε συνεργασία με τις Οικονομικές Υπηρεσίες, έχει υποχρέωση στο τέλος της 

Χρήσης να ετοιμάσει Σύνταξη Απογραφής, Ισολογισμού, Λογαριασμών, Αποτελεσμάτων, 

Απολογισμού Χρήσης και αναλυτικής έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. με απεικόνιση του βαθμού 

επιτυχίας των προβλέψεων του προϋπολογισμού, μέχρι 31/3 του επόμενου από την χρήση 

έτους.  Έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές και υποβολή οικονομικού απολογισμού, έκθεσης 

πεπραγμένων Δ.Σ. και έκθεση ορκωτών λογιστών στον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και στον Υπουργό 

Οικονομικών

 

. 

1.14 Κατάρτιση Κανονισμού 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Πάρνωνα έχει προχωρήσει στην κατάρτιση των παρακάτω κανονισμών. 

 

1.14.1.  Κανονισμός λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Με την υπ’ αριθμ. 51922 (ΦΕΚ Β 1926/27-12-2004) εγένετο έγκριση κανονισμού λειτουργίας του 

Φορέα Διαχείρισης Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού από τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Ο εν λόγω κανονισμός απαρτίζεται από δεκατέσσερα (14) άρθρα 

και επικεντρώνεται εξ’ ολοκλήρου στην λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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1.14.2.  Κανονισμός λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού 

 

Ο κανονισμός αυτός έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 

Έργων με την υπ’ αριθμ. 21393 Απόφαση και έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 747/21-06-06 και 

απαρτίζεται από τριάντα δύο (32) άρθρα. Τα παρακάτω που ακολουθούν, αναπτύσσουν επί 

συνοπτικής βάσεως συγκεκριμένα άρθρα του κανονισμού (χωρίς να εξαντλείται το όλο πλαίσιο 

αυτού). Με τον παρόντα κανονισμό καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών, οι 

αρμοδιότητες των υπηρεσιών και των προϊσταμένων τους, οι κατηγορίες και ο αριθμός θέσεων του 

υπολογισμού των αποδοχών, (οι οποίες καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών  

Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων), οι όροι εργασίας 

και εξέλιξης του προσωπικού, οι διαδικασίες αξιολόγησης, το πειθαρχικό δίκαιο και γενικά 

ρυθμίζονται οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στο φορέα Διαχείρισης «Όρους Πάρνωνα-

Υγρότοπου Μουστού». 

 

1.14.3. Παράλληλα έχει αναπτυχθεί και Κανονισμός που αφορά τις διαδικασίες της οικονομικής 

διαχείρισης του Φορέα. 

 

1.15 Ορισμός θέσεων Προσωπικού 

 

Ο αριθμός των θέσεων προσωπικού του Φορέα ορίζεται με την κατά άρθρο 15 παρ. 6 του 

Ν.2742/1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, Οικονομία και Οικονομικών και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

βάσει της οργανωτικής διάρθρωσης – κατανομής προσωπικού του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος του παρόντος κανονισμού. Με όμοια απόφαση ο αριθμός των θέσεων μπορεί 

να αυξάνεται ή να μειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης. 

 

1.15.1. Γενικές Διατάξεις 

 

• Στις διατάξεις του Κανονισμού αυτού υπάγονται όλοι οι απασχολούμενοι με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας (σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου). 

• Οι διατάξεις του Κανονισμού συμπληρώνουν τις ατομικές συμβάσεις εργασίας και 

εφαρμόζονται  μόνο  εφ’  όσον  δεν  έρχονται  σε  αντίθεση  με  την  εργατική νομοθεσία 

και τις επί μέρους συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις. 

• Πριν από κάθε πρόσληψη ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση του Κανονισμού αυτού 

και υποβάλλει δήλωση αποδοχής του ως αναπόσπαστο προσάρτημα της ατομικής 
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σύμβασης εργασίας. Η αποδοχή αυτή αποτελεί προϋπόθεση σύναψης σύμβασης εργασίας 

μεταξύ του Φορέα και του ίδιου. 

 

1.16 Οργανωτική διάρθρωση των υπηρεσιών 

 

1. Τα διαδοχικά ιεραρχικά επίπεδα διάρθρωσης των υπηρεσιών είναι: 
• Διεύθυνση 

• Τμήμα ή αυτοτελές γραφείο (Γραφείο που υπάγεται στην Διεύθυνση) 

• Γραφείο (υπαγόμενο σε Τμήμα) 

2.  Οι διοικητικές ενότητες των υπηρεσιών του Φορέα είναι: 

• Διεύθυνση 

 Κεντρική υπηρεσία του Φορέα 

o Γραφείο Νομικής Υποστήριξης 

o Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών 

o Γραφείο Οικονομικών Υπηρεσιών 

• Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας 

• Τμήμα Επόπτευσης, Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης 

• Τμήμα Πληροφόρησης, Δημοσιότητας  και Εκπαίδευσης 

 

1.16.1.  Αρμοδιότητες Διεύθυνσης 

 

Η Διεύθυνση των  υπηρεσιών  του  Φορέα  ασκείται  από  τον  Διευθυντή  που  είναι υπεύθυνος 

έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου για την ανάπτυξη των εργασιών και για την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία και δράση του Φορέα, σύμφωνα με την κοινή Υπουργική απόφαση 

οριοθέτησης της προστατευόμενης περιοχής, του Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας, το Σχέδιο 

Διαχείρισης, τα ετήσια Προγράμματα δράσης και τους Νόμους του κράτους. 

 

1.16.2.  Αρμοδιότητες Γραφείου Νομικής Υποστήριξης 

 

Η Νομική Υπηρεσία του Φορέα έχει υποχρέωση να επιλαμβάνεται των παρακάτω: 

• Νομική – δικαστηριακή υποστήριξη και γενικά νομική κάλυψη των υπηρεσιών και των 

οργάνων διοίκησης του Φορέα 

• Νομική τεκμηρίωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. – 

παροχή βοήθειας στη διατύπωση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης 

• Συστηματική παρακολούθηση του δημόσιου και ευρωπαϊκού δικαίου που αφορά στον 

Φορέα 
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• Νομική επεξεργασία/ σύνταξη συμβάσεων με τρίτους (προμήθειες, παραγγελίες, 

εργολαβίες,  μισθώσεις,  συμβάσεις  εργασίας  και  έργου  κ.λ.π.),  διακηρύξεων, 

δημοπρασιών καθώς και των εσωτερικών κανονισμών του Φορέα Γνωμοδοτήσεις επί 

θεσμικών θεμάτων – παροχή νομικών συμβουλών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ή τις 

υπηρεσίες του Φορέα  

• Ενημέρωση των υπηρεσιών του Φορέα επί των διατάξεων της νομοθεσίας και 

νομολογίας σε θέματα που τις αφορούν 

• Χειρισμός  δικαστικών  υποθέσεων  και  διαφορών  του  Φορέα  με  τρίτους  και 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Φορέα. Παραστάσεις σε όλα τα  

Δικαστήρια για υποθέσεις του Φορέα. 

 

1.17 Αρμοδιότητες Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών 

 

Το αντικείμενο του Γραφείου περιλαμβάνει λειτουργίες, που αναφέρονται στους ακόλουθους 

τομείς: 

 

1. Οικονομικής Διοίκησης 

2. Λογιστηρίου 

3. Διαχείρισης προμηθειών 

4. Ταμειακής Διαχείρισης 

5. Μισθοδοσίας και διαχείρισης θεμάτων προσωπικού 

Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του γραφείου είναι οι ακόλουθες: 

 

1.17.1.  Οικονομική διοίκηση 

 

• Η  μέριμνα  για  την  τήρηση  όλων  των  διαδικασιών  που  προβλέπονται  στον 

Κανονισμό οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης του Φορέα. 

• Η σύνταξη του προϋπολογισμού και απολογισμού 

• Η  παρακολούθηση  της  υλοποίησης  των  εγκεκριμένων  προϋπολογισμών, ο 

εντοπισμός αποκλίσεων και η εισήγηση για διορθωτικές παρεμβάσεις 

• Η διαμόρφωση και παρακολούθηση του ταμειακού προγράμματος του Φορέα 

• Η μέριμνα για την κανονική είσπραξη των εσόδων του Φορέα και την έγκαιρη 

κατάθεσή τους 

• Η διαχείριση / αξιοποίηση των χρηματικών διαθεσίμων του Φορέα 

• Η διατύπωση προτάσεων για την βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών 

• Η  κατάρτιση  σχεδίων  χρηματοδότησης  των  δραστηριοτήτων  του  Φορέα  σε 
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συνεργασία με το Τμήμα  Πληροφορικής, Δημοσιότητας και Εκπαίδευσης 

• Η μελέτη των Οικονομικών Καταστάσεων, η εξαγωγή συμπερασμάτων για την 

οικονομική πορεία και η διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της οικονομικής 

βιωσιμότητας του Φορέα. 

 

1.17.2.  Λογιστήριο 

 

Το λογιστήριο του Φορέα είναι επιφορτισμένο με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

• Η παροχή κάθε είδους στοιχείων για τη διαμόρφωση των Οικονομικών προγραμμάτων του 

Φορέα 

• Τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των Οικονομικών πράξεων του Φορέα (Λογαριασμοί 

λογιστικού σχεδίου, βιβλία, καταστάσεις κ.λ.π.) σύμφωνα με το υφιστάμενο Λογιστικό 

σχέδιο. 

 

 

1.17.3.  Ταμείο 

 

• Η διενέργεια όλων των εισπράξεων και πληρωμών που βασίζονται σε νόμιμα 

δικαιολογητικά. 

• Η τήρηση των διαδικασιών απεικόνισης των ταμειακών πράξεων (Εκδίδει τα 

αποδεικτικά παραλαβής, συγκεντρώνει και καταχωρεί στα λογιστικά βιβλία τις εισπράξεις 

εσόδων καθώς και των πληρωθέντων χρηματικών ενταλμάτων). 

  

1.18 Αρμοδιότητες Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

Το αντικείμενο του Γραφείου περιλαμβάνει λειτουργίες: 

1. Διοικητικής υποστήριξης των Οργάνων Διοίκησης του Φορέα 

2. Διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Φορέα 

 

1.19 Αρμοδιότητες Τμήματος Προστασίας και Διαχείρισης 

 

Το αντικείμενο του Τμήματος περιλαμβάνει λειτουργίες 

1. Σχεδιασμού/ προγραμματισμού/ παρακολούθησης/ αξιολόγησης της διαχείρισης της 
προστατευόμενης περιοχής 

2. Έρευνας/παρακολούθησης/τεκμηρίωσης/αξιολόγησης 
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3. Παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων προστασίας 

4.  Σχεδιασμού προγραμμάτων 

5. Σχεδιασμού και παρακολούθησης της υλοποίησης έργων και εργασιών διαχείρισης 
οικοτόπων, ειδών και φυσικών πόρων της προστατευόμενης περιοχής 

6.  Λειτουργίες συνεργασίας με άλλους φορείς 

7. Διαχείριση γης 

 

1.20 Υπηρεσιακά όργανα Προγραμματισμού και συντονισμού 

 

1. Συμβούλιο Προγραμματισμού & Συντονισμού Διεύθυνσης 

 

Το Συμβούλιο αποτελεί εισηγητικό όργανο υποστήριξης του Διευθυντή σε θέματα που άπτονται 

κυρίως των λειτουργιών του προγραμματισμού, του συντονισμού και της παρακολούθησης 

του έργου των υπηρεσιών του Φορέα (αλληλοενημέρωση, οριζόντια συνεργασία  μεταξύ  των 

υπηρεσιών,  επίλυση  προβλημάτων)  και  της  διατύπωσης εισηγήσεων προς το Δ.Σ., μέσω του 

Διευθυντή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στην χρήση που έκλεισε στις 

31/12/2011 είχε σε εξέλιξη δύο προγράμματα και μία επιχορήγηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ. 

 

 

2.1  Πρόγραμμα LIFE+ 07NAT/GR/000286 
 

Το έργο LIFE+ ΦΥΣΗ LIFE07 NAT/GR/000286 με τίτλο «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον 

Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας/Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων σε συνεργασία με την Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και τον Φορέα Διαχείρισης Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του έτους 2009 και αναμένεται να 

ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2013. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.035.791,00 ευρώ, 

εκ των οποίων ποσό 2.270.468,09 ευρώ (74,79%) αποτελεί Κοινοτική χρηματοδότηση. Το έργο 

συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φυσικού 

Περιβάλλοντος - Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

Ο Φορέας  Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό ως 

εταίρος. 

 

Πρόγραμμα: LIFE+ 07ΝΑΤ/GR/000286 

Τίτλος έργου: Αποκατάσταση δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης 

προσέγγισης. 

Αριθμός Δράσεων που αναλογούν στον Φορέα: 6 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου που αναλογεί στον Φορέα Διαχείρισης:  81.513,00€ 

Διάρκεια έργου: 1/1/2009-30/9/2013 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ με έξοδα εντός του 2011 

ΔΡΑΣΗ E1: Συντονισμός προγράμματος 

 

Συνολικός συντονισμός του προγράμματος. Η δράση αυτή ανήκει στο ΕΚΒΥ, όμως ο Φορέας 

Διαχείρισης έκανε κάποιες δαπάνες, οι οποίες καταχωρήθηκαν στην συγκεκριμένη δράση, όπως 

μετακινήσεις προσωπικού. 
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2.2 Επιχειρησιακό πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Άξονας 
Προτεραιότητας 9 

 

Το πρόγραμμα αυτό υποδιαιρείται σε έξι (6) υποέργα και παρέχεται συνοπτική για κάθε ένα από 

αυτά, όπως κατωτέρω αναλύονται:  

Από τα παρακάτω μνημονευόμενα υποέργα αναλύονται μόνο εκείνα τα οποία παρουσιάζουν 

απορρόφηση κονδυλίων. 

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Άξονας 

Προτεραιότητας 9 

Πράξη: Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 

Αριθμός Υποέργων: 6 

Απόφαση ένταξης: Υ.Π.Ε.Κ.Α. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Αρ. Πρωτ. 182350/29-9-2010, απόφαση τροποποίησης 

οικ. 174046/29-11-2011. 

Συνολικός Προϋπολογισμός έργου: 3.357.327,66€ (ιδέ παράρτημα – Πίνακας 1) 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά την επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την ανάσχεση της 

απώλειας της βιοποικιλότητας και στην προστασία της. Η προστασία της βιοποικιλότητας θα 

επιτευχθεί μέσω της διατήρησης σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και των 

πληθυσμών των απειλούμενων και κινδυνευόντων ειδών στην περιοχή του Όρους Πάρνωνα και 

του Υγροτόπου Μουστού. 

 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν: 

• Την εποπτεία της περιοχής με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση των επισκεπτών 

• Την ενίσχυση της φύλαξης της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τους τοπικούς 

συλλόγους ώστε να αποφεύγονται ή να προλαμβάνονται φαινόμενα όπως πυρκαγιές, 

λαθροθηρία, λαθροϋλοτομία, παράνομη κοπή χλωρίδας, αυθαίρετα κτίσματα, παράνομες 

Διαδικασία ανάθεσης Αυτεπιστασία 
Ανάδοχος δράσης ΕΚΒΥ (συντονιστής έργου) 
Χρονοδιάγραμμα σύμβασης - 
Πορεία εκτέλεσης Σε εξέλιξη 
Προϋπολογισμός δράσης 257.575,00€ 
Δαπάνες έργου 1.308,67€ 
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επιχωματώσεις, κ.λπ. 

• Την επιστημονική παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων της περιοχής και των ειδών χλωρίδας 

και πανίδας 

• Την ενημέρωση του κοινού, μέσω κατάλληλα καταρτισμένου επιστημονικού προσωπικού για τη 

σπουδαιότητα των ειδών της χλωρίδας, της πανίδας και των οικοτόπων της περιοχής, ώστε να 

αποκτήσει φιλική συμπεριφορά απέναντι στην προστασία και διαχείριση της περιοχής 

• Την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικής διαδικασίας των 

κοινωνικών εταίρων και του κοινού. 

 

Η προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού χαρακτηρίστηκε ως 

προστατευόμενη με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33399 (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010) και σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο Ν. 2742/1999, τη διαχείριση, προστασία και λειτουργία της περιοχής έχει 

αναλάβει ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ο οποίος συστάθηκε με 

το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-9-2002). 

 

 

Υποέργο 1: Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας 

Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν: 

• Την εποπτεία και φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής, σύμφωνα με το Σχέδιο Φύλαξης – 

Επόπτευσης που έχει καταρτίσει ο Φορέας Διαχείρισης 

• Την ενημέρωση του κοινού 

• Την επιστημονική παρακολούθηση ειδών χλωρίδας, πανίδας και τύπων οικοτόπων και 

ειδικότερα των ειδών ερπετών, αμφιβίων, χειροπτέρων, ιχθύων και μανιταριών, με στόχο τη 

διατήρηση της βιοποικιλότητας. 

• Την τεχνική, διοικητική και νομική υποστήριξη του Φορέα Διαχείρισης 

• Αναθεώρηση Σχεδίου Διαχείρισης και σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας της Προστατευόμενης 

Περιοχής 

• Αναθεώρηση νομοθετικού πλαισίου (Π.δ. προστατευόμενης περιοχής) 

• Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας 

Μουστού και των λοιπών υγροτόπων της προστατευόμενης περιοχής και της ευρύτερης 

παράκτιας ζώνης του. 

Η υλοποίηση του Υποέργου θα γίνει με ιδία μέσα. Στην απόφαση για την εκτέλεση του υποέργου 

με ιδία μέσα περιγράφονται αναλυτικά οι δράσεις, οι ποσότητες, οι εργασίες, οι υπηρεσίες και τα 

υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με το αντίστοιχο κόστος και το ακριβές χρονοδιάγραμμα για την 

υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Επίσης, στην ίδια απόφαση περιγράφονται οι διαδικασίες και ο ορισμός των οργάνων για την 

πιστοποίηση, τον έλεγχο, και την παραλαβή των παραδοτέων. 



ΠΑ
ΡΑ
ΡΤ
ΗΜ
Α

 

Έκθεση Ελέγχου  
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα -
Υγροτόπου Μουστού Χρήσεως 2011 

 

18 

 

Μέσα από την υλοποίηση του παρόντος υποέργου ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 

Υγροτόπου Μουστού αποσκοπεί: 

Α) στην απόκτηση «εργαλείων διαχείρισης» που θα συνεισφέρουν σημαντικά στην ολοκληρωμένη 

και ορθολογική διαχείριση του προστατευτέου αντικείμενου.  

Β) στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με αρχικό στόχο τη συμπλήρωση των πρωτόκολλων – 

εντύπων αναφοράς που απαιτούνται για την εφαρμογή των κοινοτικών Οδηγιών 92/43 (για τη 

διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας) και 79/409 (για 

τη διατήρηση των άγριων πτηνών), και με απώτερο στόχο την ανάδειξη της ποικιλότητας του 

τοπίου της περιοχής και την ανάσχεση της υποβάθμισης οικοτόπων και ειδών.  

Γ) στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού.  

Δ) Στη δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος επόπτευσης.  

Ε) Στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του κοινού. 

Το συγκεκριμένο υποέργο θα υλοποιηθεί με το σύστημα της αυτεπιστασίας. 

Διαδικασία ανάθεσης Αυτεπιστασία 

Χρονοδιάγραμμα σύμβασης 1/1/2010 – 31/12/2015 

Πορεία εκτέλεσης Σε εξέλιξη 

Προϋπολογισμός δράσης 2.957.830,02 € 

Δαπάνες έργου (από την έναρξη του έργου μέχρι και 31/12/2011) 

                          (από την 1/1/2011 μέχρι και την 31/12/2011) 

343.153,46€ 

276.155,84€  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΕΠΠΕΡΑΑ 

Α/Α Τίτλος υποέργου Είδος υποέργου Προϋπολογισμός 

1. Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της 

βιοποικιλότητας 

Αυτεπιστασία 2.911.300,00€ 

2. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων των ειδών 

χλωρίδας 

Υπηρεσία 100.000,00€ 

3. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων των 

τύπων οικοτόπων 

Υπηρεσία 90.000,00€ 

4. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων των ειδών 

θηλαστικών 

Υπηρεσία 110.000,00€ 

5. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων των ειδών 

ασπόνδυλων 

Υπηρεσία 100.000,00€ 

6. Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων των ειδών 

πουλιών 

Υπηρεσία 70.000,00€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 

3 ΕΝΤΟΛΗ - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Ο έλεγχός μας διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του Κ.Ν. 2190/1920, τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.  Ειδικότερα, ο έλεγχος 

στον οποίο αναφέρεται η παρούσα, διενεργήθηκε ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού. 

4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 
Το αντικείμενο του ελέγχου καθώς και η ευθύνη μας, προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 

37 του Κ.Ν. 2190/1920, η δε έκτασή του περιλαμβάνει τη διαχειριστική περίοδο 1/1- 

31/12/2011. 

 

5 ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ 
 

Η εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία με το διπλογραφικό σύστημα εγγραφών και έχει πλήρως 

μηχανογραφημένο λογιστήριο. Τα βιβλία αυτά, καθώς και τα σχετικά στοιχεία στα οποία 

στηρίζονται οι λογιστικές εγγραφές τέθηκαν στη διάθεσή μας για τη διενέργεια του ελέγχου. 

 

6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, τα οποία είναι 

εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και 

την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που να διασφαλίζει εύλογη βεβαιότητα ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και παραλείψεις. 

Ο έλεγχος περιέλαβε την εξέταση σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που θα 

στηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.  Ο 

δειγματοληπτικός χαρακτήρας του ελέγχου και οι εγγενείς περιορισμοί κάθε συστήματος 

λογιστικής απεικόνισης και εσωτερικού ελέγχου καθιστούν αναπόφευκτο τον κίνδυνο ακόμη και 

ουσιώδη λάθη και παραλείψεις να παραμείνουν στην αφάνεια. 

 Βασικός στόχος του ελέγχου μας είναι η διαμόρφωση και διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών 

καταστάσεων και όχι ο εντοπισμός και η αποκάλυψη τυχόν ατασθαλιών ή παρατυπιών που 

ενδέχεται να έχουν διαπραχθεί. 
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7 ΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

7.1. Βάση Κατάρτισης 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης τηρεί τα απαραίτητα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο Κώδικας 

Βιβλίων και Στοιχείων σύμφωνα με τους εμπορικούς και φορολογικούς κανονισμούς που 

επικρατούν στη Ελληνική Επικράτεια. 

 

7.2. Αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going Concern) 

 

Κατά την παραδοχή αυτή οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται κανονικά με βάση την 

υπόθεση  ότι  ο  Φορέας  θα  συνεχίσει  την  δραστηριότητα  της  και  ότι  δεν  αναμένεται 

ρευστοποίηση του  στο άμεσο μέλλον. 

Οι Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καταρτίστηκαν με βάση την αρχή της «συνέχισης των 

δραστηριοτήτων». Σύμφωνα με την διοίκηση της εταιρείας δεν συντρέχουν λόγοι μη εφαρμογής 

της αρχής. 

 

7.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Η εταιρική χρήση της εταιρείας αρχίζει στις 1 Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

Ο Φορέας Διαχείρισης, για την υπό έλεγχο περίοδο από 1.1.2011 έως 31.12.2011, συνέταξε τις 

οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 43 και 

43α, 43β, 111, 112 του Κ.Ν. 2190/1920 και οι οποίες εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. του φορέα. 

 

8 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ  

 

Γενικά 
 

Η ύπαρξη ενός συστήματος εσωτερικών διαδικασιών που διασφαλίζουν τη  διαχείριση, την 

απρόσκοπτη λειτουργία και αποδοτικότητα μιας μονάδας, είναι καθοριστικός παράγοντας για την 

επίτευξη των σκοπών αυτής και την αποφυγή ατασθαλιών, ανεξάρτητα το μέγεθος αυτής. 

Όταν μάλιστα η μονάδα, όπως ο εν λόγω φορέας, έχει σαν δραστηριότητα την διαχείριση 

κονδυλίων για την υλοποίηση κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων η ανάγκη αυτή, γίνεται 

πιο επιτακτική.  
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Οι διαδικασίες αυτές, στις οργανωμένες μονάδες είναι διατυπωμένες γραπτά, ώστε να 

αφομοιώνονται ευκολότερα από τους υπαλλήλους, να υπάρχει σαφής καταγραφή αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων, να υπάρχει ανάλυση στο τρόπο επικοινωνίας και ενημέρωσης μεταξύ των διαφόρων 

διευθύνσεων-τμημάτων και να διευκολύνονται οι έλεγχοι. 

 

9 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 

Γενικά 

Η κατάλληλη λογιστική οργάνωση παρέχει μια επιθυμητή ταχύτητα και κυρίως εξασφαλίζει την 

ακρίβεια στην καταγραφή, επεξεργασία και μεθοδική ανακεφαλαίωση των πληροφοριών που 

παρέχονται από τα στοιχεία αυτά. 

 Ένα καλά οργανωμένο λογιστικό σύστημα παρέχει τη δυνατότητα στη διοίκηση της εταιρείας να 

έχει έγκαιρα όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται έτσι ώστε: 

 

-Να διαπιστώνει σε κάθε χρονική στιγμή την πραγματική περιουσιακή κατάσταση  και  την πορεία 

της εταιρείας. 

 

-Να ενημερώνεται έγκαιρα για τις απαιτήσεις και υποχρεώσεις. 

 

-Να αξιολογεί σωστά τα διάφορα επιμέρους οικονομικά μεγέθη που προκύπτουν από τη 

λειτουργία της εταιρείας. 

 

-Να ασκεί την αναγκαία επίβλεψη, το συντονισμό και τον έλεγχο. 

 

9.1. Εκτίμηση της υπάρχουσας λογιστικής οργάνωσης 

 

Η λογιστική οργάνωση του Φορέα Διαχείρισης κρίνεται επαρκής. Βασίζεται σε ένα Λογιστικό σχέδιο 

λογαριασμών το οποίο είναι αναπτυγμένο σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Το Λογιστικό Σχέδιο του Φορέα Διαχείρισης διευκολύνει το σωστό και ομοιόμορφο λογιστικό 

χειρισμό όλων των οικονομικών πράξεων και βασίζεται σε παραδεγμένες λογιστικές αρχές. 

Υπάρχει σαφήνεια στην ονοματολογία των λογαριασμών καθώς και στο περιεχόμενο και την 

λειτουργία τους, διευκολύνοντας έτσι και τη σωστή σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του 

Φορέα. 
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9.2. Ροή και έλεγχος εισερχόμενων και εξερχόμενων δικαιολογητικών 

 

Όπως αναφέραμε παραπάνω το λογιστήριο καταγράφει και απεικονίζει μέσα στα τηρούμενα βιβλία 

όλες τις προς τα έξω συναλλακτικές δραστηριότητες της εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά πριν φθάσουν 

στο λογιστήριο θα πρέπει να έχουν ελεγχθεί και συγκεκριμένα: 

Προωθούνται πλέον προς καταχώρηση. 

 

Το τμήμα ελέγχου στην πράξη πρέπει να απαρτίζεται από άτομα  πέραν του λογιστηρίου.  

 

Αντίκειται στους  κανόνες  και  τις  αρχές  της  οικονομικής δεοντολογίας ο  λογιστής  να  έχει 

ταυτόχρονα και την ιδιότητα του εσωτερικού ελεγκτή ενώ παράλληλα είναι επιφορτισμένος με την 

καταχώρηση και την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

με απόφασή του, έχει ήδη προχωρήσει στον διαχωρισμό αρμοδιοτήτων και ευθυνών, στα 

πλαίσια ανάπτυξης ενός ελεγχόμενου πεδίου κατανομής ευθυνών και αρμοδιοτήτων. 

Οι υπηρεσίες του λογιστηρίου – οικονομικές υπηρεσίες, φέρουν ως αναφέραμε παραπάνω την 

μέγιστη ευθύνη ως προς την ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων. Συνεπώς τα άτομα που είναι 

κάτω από την σφαίρα αυτού, θα πρέπει να έχουν ως αποκλειστικό έργο ευθύνης και αρμοδιότητας 

τα περιχαρακωμένα περί του λογιστηρίου πράξεις και γεγονότα και τίποτε περισσότερο. Σε 

διαφορετική  περίπτωση  υπάρχει  το  λεγόμενο  φαινόμενο  σύγκρουσης αρμοδιοτήτων και 

καθηκόντων, που πάντα οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα και με κύριοαποδέκτη την 

ποιότητα του παρεχόμενου έργου και κατ’ επέκταση της εξασφαλίσεως των συμφερόντων των 

μετόχων και της βιωσιμότητας της οικονομικής μονάδας. Επιπλέον πολύ δύσκολα η Διεύθυνση 

είναι σε θέση να κατανείμει ευθύνες, λάθη ή παραλείψεις, καθώς κάθε υπάλληλος έχει μπροστά 

του ένα πεδίο ποικίλων αρμοδιοτήτων καθώς πολλές φορές κινείται πέραν των οροθετημένων 

αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του (λογιστήριο). 
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10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

10.01 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

 

1. 

Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Φορέα παρουσιάζεται 

στον πίνακα που ακολουθεί: 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Ποσά σε € ' 31/12/2011 31/12/2010 

Αξία κτήσεως 18.297,85 4.574,85 

Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 4.883,23 3.789,11 

Αναπόσβεστη αξία 13.414,62 785,74 

 

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης  

 

 

2. 

 

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ 

Η αξία των μεταφορικών μέσων την 31/12/2011 ανέρχεται στο ύψος του ποσού € 86.928,48 

αναλυόμενη ως κατωτέρω. 

Ποσά σε € ' Μηχανήματα Μεταφορικά 
μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Αξία Κτήσης την 1/1/2011 12.543,08 86.928,48 20.510,76 119.982,32 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 
1/1/2011 

6.747,65 43.432,89 11.693,99 61.874,53 

Καθαρή λογιστική αξία την 
1/1/2011 

5.795,43 43.495,59 8.816,77 58.107,79 

     
 Μεταβολές 1/1 - 31/12/2011    
 Αξία Κτήσης    

Προσθήκες 0,00 0,00 8.800,50 8.800,50 
Μεταβολές στην αξία κτήσης 0,00 0,00 8.800,50 8.800,50 

 
Αποσβέσεις 

   Αποσβέσεις χρήσης 2.508,62 17.385,68 4.261,16 24.155,46 
Μεταβολές στις αποσβέσεις 2.508,62 17.385,68 4.261,16 24.155,46 
     
Αξία Κτήσης την 31/12/2011 12.543,08 86.928,48 29.311,26 128.782,82 
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις την 
31/12/2011 

9.256,27 60.818,57 15.955,15 86.029,99 

Καθαρή λογιστική αξία την 
31/12/2011 

3.286,81 26.109,91 13.356,11 42.752,83 
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Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 

 

3. 

Οι απαιτήσεις του Φορέα την 31/12/2011 ανέρχονται στο ποσό των € 12.554,92 και αφορούν 

απαίτηση από το Πράσινο ταμείο, η οποία έχει εγκριθεί την 19/12/2011. 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

4. 

Το ύψος των χρηματικών διαθεσίμων ανήρχετο στις 31/12/2011 στο ποσό των € 126.361,43 

αναλυόμενου ως κατωτέρω: 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2011 31/12/2010 

ΤΑΜΕΙΟ 500,33 1.166,68 

ΕΘΝΙΚΗ 248/47004579 ΕΤΕΡΠΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 0,00 539,78 

ΕΘΝΙΚΗ 248/47005113 ΕΠΠΕΡ 101.705,63 6.583,84 

ΕΤΕ 248/47005899 LIFE 24.155,47 25.346,76 

ΕΘΝΙΚΗ 248/47005972 0,00 500,00 

Σύνολο χρηματικών διαθεσίμων 126.361,43 34.137,06 

 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα που τηρούνται στο ταμείο του Φορέα, χρησιμοποιούνται συνήθως για την 

κάλυψη καθημερινών λειτουργικών δαπανών (μικροποσών). Τα  χρηματικά  διαθέσιμα  που είναι 

κατατεθειμένα  σε  τραπεζικούς  λογαριασμούς, αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα και οι 

πληρωμές γίνονται με την έκδοση επιταγών ημέρας. Το όλο πλαίσιο παρακολούθησης των 

διαθεσίμων έχει αναλάβει ο Οικονομικός Προϊστάμενος του Λογιστηρίου. Τα υπόλοιπα των βιβλίων 

συμφωνήθηκαν με τα αντίστοιχα  extraits

 

 της τράπεζας στις 31/12/2011. 

Τα ανά χείρας χρηματικά διαθέσιμα στις 31/12/2011 δεν επιβεβαιώθηκαν παρ΄ ημών καθώς δεν 

είχαμε παραβρεθεί στην διενεργηθείσα απογραφή. Κατά την διάρκεια της διενέργειας του 

ελέγχου έλαβε χώρα καταμέτρηση του Ταμείου και δεν διαπιστώθη διαφορά. 
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10.02 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

 

5. 

 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

5.1. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο του φορέα ανέρχεται στο ύψος του ποσού € 15.000 και σχηματίσθηκε 

από μέρος των πρώτων εισπραχθεισών επιχορηγήσεων, (το ύψος αυτού του κεφαλαίου είναι 

τυπικό και δεν προέρχεται μέσα από συγκεκριμένη απόφαση). 

 

5.2. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Πάγιου Εξοπλισμού 

 

Το συνολικό ύψος των ληφθεισών επιχορηγήσεων που αφορά επενδύσεις σε πάγιο 

εξοπλισμό ανέρχεται στο ύψος του ποσού € 56.167,45 και αναλύεται ως κατωτέρω: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2011 31/12/2010 

Επιχορηγήσεις μεταφορικών μέσων 43.495,59 60.881,27 

Επιχορηγήσεις Επίπλων 347,88 514,08 

Επιχορηγήσεις τηλεπικοινωνίας 1.786,29 2.199,90 

Επιχορηγήσεις λοιπού εξοπλισμού 22.064,27 20.438,44 

Επιχορηγήσεις λογισμ. Προγρ. 13.723,00 0,00 

Σύνολο 81.417,03 84.033,69 

Μείον: Αναλογία επιχορηγήσεων μεταφερθέντων 

στα αποτελέσματα (καλύπτουσες τις γενόμενες επί 

των παγίων στοιχείων αποσβέσεων) 

25.249,58 

Υπόλοιπο επιχορηγήσεων στις 31/12/2011 

25.140,16 

56.167,45 58.893,53 

 

Το ύψος των ληφθεισών επιχορηγήσεων στην χρήση του 2011 ανήλθε στο ποσό των € 

293.397,78 και αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2011 31/12/2010 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ LIFE 800,00 25.100,00 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΡΑΣΙΝΟ TAMEIO 12.554,92 66.925,71 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΕKA 280.042,86 0,00 
Σύνολο ληφθεισών επιχορηγήσεων 293.397,78 92.025,71 
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6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

6.1 . Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα 

 

Το ύψος των εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων ποσού € 18.807,55 αντιπροσωπεύει 

αναλογία επιχορηγήσεων (εκ των σχηματισθέντων αποθεματικών) που μεταφέρθηκε στα 

αποτελέσματα, ως αντιστάθμισμα των γενόμενων  αποσβέσεων  επί  των  ολοσχερώς 

χρηματοδοτηθέντων  παγίων (μέσω επιχορηγήσεων). 

 

6.2. Λειτουργικό κόστος 

 

Το συνολικό ύψος του λειτουργικού κόστους ανήλθε στις 31/12/2011 στο ποσό 

312.205,33 €  αναλυόμενο ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2011 31/12/2010 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 215.844,87 59.383,80 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.383,99 10.440,00 

Παροχές τρίτων 18.915,99 9.700,00 

Φόροι – Τέλη 15.595,49 4.735,01 

Διάφορα έξοδα 32.052,28 7.720,19 

Τόκοι και Συναφή έξοδα 163,13 118,05 

Αποσβέσεις παγίων 25.249,58 25.140,16 

Σύνολο Λειτουργικού Κόστους 312.205,33 117.237,21 
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Κλείνοντας την παρούσα Έκθεση Ελέγχου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά το προσωπικό 

και τον Λογιστή του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού για την πολύτιμη 

βοήθειά που μας παρείχαν καθ’ όλα τα στάδια του διεξαχθέντος ελέγχου. 

 

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση. 

 

Με εκτίμηση 

Για την RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές  Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

 

 

 

 

Ηλίας Γ. Ζαφειρόπουλος 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 1281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 

 

•  Ισολογισμός και Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 Ποσά Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη  κλειόμενης προηγούμενης
κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία χρήσεως  2011 χρήσεως  2010

Β. ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
     4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως 18.297,85 4.883,23 13.414,62 4.574,85 3.789,11 785,74 1. Κεφάλαιο 

18.297,85 4.883,23 13.414,62 4.574,85 3.789,11 785,74     1.Καταβλημένο 15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Διαφορα αναπροσαρμογης-επιχορηγησεις
     4. Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις,
         λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός

12.543,08 9.256,27 3.286,81 12.543,08 6.747,65 5.795,43      3.Επιχορηγησεις επενδυσεων παγιου 
        εξοπλισμου

56.167,45 58.893,53

     5.Μεταφορικά μέσα 86.928,48 60.818,57 26.109,91 86.928,48 43.432,89 43.495,59 56.167,45 58.893,53
     6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 29.311,26 15.955,15 13.356,11 20.510,76  11.693,99 8.816,77
        Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 128.782,82 86.029,99 42.752,83 119.982,32 61.874,53 58.107,79 V.Αποτελέσματα εις νέο

    Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -11.442,30 -11.442,30
       Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 42.752,83 58.107,79 -11.442,30 -11.442,30

 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙΙΙ) 59.725,15 62.451,23
  ΙΙ. Απαιτήσεις
     1) Πελάτες  μείον προβλέψεις                                12.554,92 0,00  Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
     Σύνολα απαιτήσεων 12.554,92 0,00  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     1.Προμηθευτές 40.829,11 1.321,25
  IV.Διαθέσιμα      5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.553,52 260,97
     1.Ταμείο 500,33 1.166,68      6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 849,85
     3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας 125.861,10 32.970,38     11.Πιστωτές Διάφοροι 1.182,44 0,00

126.361,43 34.137,06        Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 45.565,07 2.432,07
       Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 126.361,43 34.137,06

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ) 195.083,80  93.030,59  1.Εσοδα επομενων  χρήσεων 89.793,58 28.147,29

89.793,58 28.147,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 195.083,80 93.030,59

                       Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011                    Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 Ποσά Ποσά
 Ι.   Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως  κλειόμενης προηγούμενης
      Μείον: Κόστος  πωλήσεων 312.205,33 117.237,21 χρήσεως  2011 χρήσεως  2010
      Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -312.205,33 -117.237,21 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως 0,00 0,00
      Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως 293.397,78 92.052,71 Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμέτων προηγ. Χρήσεων -11.442,30 -11442,3
      Σύνολο -18.807,55 -25.184,50   Σύνολο -11.442,30 -11.442,30
      Μειον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.371,54 0,00
      Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως -25.179,09 -25.184,50
     Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως -25.179,09 -25.184,50
      Πλεον : Εκτακτα & ανοργανα εσοδα 0,00 25.184,50
             Εκτακτα ανοργανα εξοδα 25.249,58 0,00
      Μειον: εξοδα προηγ χρησης 70,49 0,00
       Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα 0,00 0,00
       ΜΕΙΟΝ:
                     Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 25.249,58 25.140,50
                     Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
                                 στο λειτουργικό κόστος 25.249,58 25.140,50
  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 0,00 0,00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

          

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 Ποσά Ποσά

 Αξία Αναπόσβεστη  Αξία Αναπόσβεστη  κλειόμενης προηγούμενης

κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία κτήσεως  Αποσβέσεις  αξία χρήσεως  2011 χρήσεως  2010

Β. ΕΞΟΔΑ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ  Α.  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

     4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως 18.297,85 4.883,23 13.414,62 4.574,85 3.789,11 785,74 I. Κεφάλαιο 

18.297,85 4.883,23 13.414,62 4.574,85 3.789,11 785,74     1.Καταβλημένο 15.000,00 15.000,00

15.000,00 15.000,00

 Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Διαφορα αναπροσαρμογης-επιχορηγησεις

     4. Μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις,

         λοιπός μηχαν. Εξοπλισμός
12.543,08 9.256,27 3.286,81 12.543,08 6.747,65 5.795,43

     3.Επιχορηγησεις επενδυσεων παγιου 

        εξοπλισμου
56.167,45 58.893,53

     5.Μεταφορικά μέσα 86.928,48 60.818,57 26.109,91 86.928,48 43.432,89 43.495,59 56.167,45 58.893,53

     6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 29.311,26 15.955,15 13.356,11 20.510,76  11.693,99 8.816,77

        Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 128.782,82 86.029,99 42.752,83 119.982,32 61.874,53 58.107,79 V.Αποτελέσματα εις νέο

    Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο -11.442,30 -11.442,30

       Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ) 42.752,83 58.107,79 -11.442,30 -11.442,30

 Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ           Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+AIII+AV) 59.725,15 62.451,23

  ΙΙ. Απαιτήσεις

     1) Πελάτες  μείον προβλέψεις                                12.554,92 0,00  Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

     Σύνολα απαιτήσεων 12.554,92 0,00  ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

     1.Προμηθευτές 40.829,11 1.321,25

  IV.Διαθέσιμα      5.Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 3.553,52 260,97

     1.Ταμείο 500,33 1.166,68      6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 0,00 849,85

     3.Καταθέσεις όψεως καί προθεσμίας 125.861,10 32.970,38     11.Πιστωτές Διάφοροι 1.182,44 0,00

126.361,43 34.137,06        Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 45.565,07 2.432,07

       Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV) 138.916,35 34.137,06

Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (B+Γ+Δ) 195.083,80  93.030,59  1.Εσοδα επομενων  χρήσεων 89.793,58 28.147,29

89.793,58 28.147,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ) 195.083,80 93.030,59

                       Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011                   Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2010 Ποσά Ποσά

 Ι.   Αποτελέσματα  εκμεταλλεύσεως  κλειόμενης προηγούμενης

      Μείον: Κόστος  πωλήσεων 312.205,33 117.237,21 χρήσεως  2011 χρήσεως  2010

      Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως -312.205,33 -117.237,21 Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως 0,00 0,00

Πλέον : Υπόλοιπο αποτελεσμέτων προηγ. Χρήσεων -11.442,30 -11.442,30

      Πλεον: Αλλα εσοδα εκμεταλλευσεως 293.397,78 92.052,71   Σύνολο -11.442,30 -11.442,30

      Σύνολο -18.807,55 -25.184,50

      Μειον:1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6.371,54 0,00

      Μερικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως -25.179,09 -25.184,50

     Ολικά αποτελέσματα (Ζημίες) εκμεταλλεύσεως -25.179,09 -25.184,50

      Πλεον : Εκτακτα & ανοργανα εσοδα 0,00 25.184,50

             Εκτακτα ανοργανα εξοδα 25.249,58 0,00

      Μειον: εξοδα προηγ χρησης 70,49 0,00

       Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα 0,00 0,00

       ΜΕΙΟΝ:

                     Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 25.249,58 25.140,50

                     Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες

                                 στο λειτουργικό κόστος 25.249,58 25.140,50

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 0,00 0,00

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΖΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΔΤ AH 724705 Αρ. Αδειας Α Τάξης 3201

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

Άστρος Αρκαδίας

3 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

          

   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΕΩΣ

31ης  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011)

ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς εποπτεύοντα Υπουργεία (Υ.Π.Ε.Κ.Α. & Οικονομικών) 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων: 
 

Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις  του   "Φορέα  Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου"  που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2011, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
το σχετικό απολογισμό. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις: Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του 
Ελεγκτή: Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Φορέα.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη : Κατά τη γνώμη μας,  οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του"Φορέα  Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μούστου"  κατά την 31 Δεκεμβρίου 
2011, και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο . Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων: Επαληθεύσαμε τη 
συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Πεπραγμένων  του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις . 
  
  
                                Αθήνα ,3.9.2012 
                  Ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής 
 
RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.                                               
MEMBER OF MAZARS       
Λεωφόρος Συγγρού 130, 176 71 Αθήνα                        Ηλίας  Ζαφειρόπουλος 
A.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 17                                                                          Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1281 
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

Άστρος, 10/9/2012 
Αριθ. Πρωτ.: 806 

Προς: 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής 
Δ/νση ΔΕΚΟ 

Καραγεώργη Σερβίας 8, Τ.Κ. 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 210 3375773,950 

Υπόψη κ. Ράπτη 
Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Τηλ: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: info@fdparnonas.gr  
Πληροφορίες: Αγγελική Ι. Δήμα  

 

Θέμα: Αποστολή Πιστοποιητικού της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για το έτος 2011 
Σχετ: H υπ’ αριθμ. 36035/ΔΕΚΟ 1350/13-8-2012, εγκύκλιός σας  

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας αποστέλλουμε συνημμένα το Πιστοποιητικό της εταιρείας Ορκωτών 
Ελεγκτών για το Έτος 2011, που περιλαμβάνει τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσεως. 

Η σύμβαση με την εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών υπογράφηκε προς το τέλος του έτους 2011, και 
διενεργήθηκε πρώτα ο έλεγχος για το έτος 2010 (υπ. αριθμ. 67/13-07-2012 5ης Συνεδρίασης του ΔΣ του 
Φορέα Διαχείρισης).  

Λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος που μας έχετε θέσει, και λόγω του ότι δεν έχει οριστεί η επόμενη 
Συνεδρίαση του ΔΣ του Φορέα, καταθέτουμε στη διάθεσή σας το Πιστοποιητικό από το διενεργηθέντα 
έλεγχο για το έτος 2011, με τη δέσμευση να θέσουμε στη διάθεσή σας και το απόσπασμα της απόφασης 
έγκρισής του από το ΔΣ του Φορέα. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επί του θέματος. 

 

 

Με εκτίμηση 
 
 
 
 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
 

Συνημμένα: 
 Πιστοποιητικό της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών για το έτος 2011 

mailto:info@fdparnonas.gr�
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Άστρος, 06/09/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 798 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΜΕΡΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 05/09/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το έτος 2012, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση 

των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα 

εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Αύγουστο 2012 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναστασιάδη Αγνή Αρβανίτης Αδαμάντιος 
 

http://www.fdparnonas.g/
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Άστρος, 08/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 910 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  ΜΕΡΙΚΗΣ  ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

14/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας, και την από 05/10/2012 παραλαβή της 

συμφωνηθείσας Έκθεσης Εκτελεσθέντος Έργου για το έτος 2012, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση 

των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα 

εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακοπούλου Αγγελική Αναστασιάδη Αγνή Αρβανίτης Αδαμάντιος 
 

http://www.fdparnonas.g/
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Άστρος, 05/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 907 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

18/11/2011 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών τμήματος του Υποέργου 1 (πρώην Υποέργο 11) «Επιστημονική 

αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων 

του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του», και την από 17/09/2012 παραλαβή των 

παραδοτέων με κωδικό 2.1, 2.5.1 και 2.6.1 (όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Σύμβασης), μετά 

από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα 

παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 Παραδοτέο 2.1. Έκθεση με τίτλο «Φυτοκοινωνιολογική έρευνα του υγροτοπικού συμπλέγματος του 

Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και της ευρύτερης περιοχής του», 

συνοδευόμενη από χάρτη ή χάρτες τύπων οικοτόπων σε κλίμακα κατ’ ελάχιστον 1:5.000. Στην 

ηλεκτρονική έκδοσή τους οι χάρτες είναι σε μορφή TIFF, 300dpi, true color (Σε ηλεκτρονική μορφή και 

σε ένα έντυπο αντίγραφο). 

 Παραδοτέο 2.5.1. Υφιστάμενα δεδομένα και πρωτογενή δεδομένα εργασίας πεδίου 

φυτοκοινωνιολογικής έρευνας (Μόνο σε ηλεκτρονική μορφή).  

 Παραδοτέο 2.6.1. Τύποι οικοτόπων σε κλίμακα κατ’ ελάχιστον 1:5.000. 1 shape file για όλη την περιοχή 

με ελάχιστα πεδία: Κωδικός τύπου οικοτόπου, όνομα τύπου οικοτόπου, έκταση, περίμετρος, σχόλια 

ταξινόμησης (Μόνο σε ηλεκτρονική μορφή). 

 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Βαξεβανίδου Ζαφείρω Τρυφωνόπουλος Γεώργιος Αναστόπουλος Δήμος 
 

http://www.fdparnonas.g/
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Άστρος, 20/9/2012 
 
 

Πανταζή Αικατερίνη 
Από  

Υπάλληλος στον ΦΔΟΠΥΜ 

Μέλη ΔΣ ΦΔΟΠΥΜ 
Προς 

 
 
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ  

Αγαπητά μέλη του ΔΣ, 

Εργάζομαι στο ΦΔΟΠΥΜ από τον Απρίλιο του 2011. Στις 01/06/2012 διέκοψα λόγω 

εγκυμοσύνης την απασχόλησή μου, 56 ημέρες πριν τον τοκετό (άδεια μητρότητας) 

και 63 ημέρες μετά τον τοκετό (άδεια λοχείας) η οποία λήγει στις 30/09/2012. Από 

τη λήξη της άδειας λοχείας και για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών, 

δικαιούμαι είτε να προσέρχομαι αργότερα, είτε να αποχωρώ νωρίτερα κατά μία 

ώρα κάθε ημέρα από την εργασία μου (άδεια θηλασμού φροντίδας παιδιού). Το 

µειωµένο ωράριο (άδεια) θηλασµού και φροντίδας παιδιών αιτούμαι να το λάβω 

εναλλακτικά, ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές, (περίπου 3,5 μηνών) και 

η χορήγησή του να ξεκινήσει με τη λήξη της άδειας λοχείας.  

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Αικατερίνη Πανταζή 
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ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΠΟΠ)       

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Α/Α ΚΑΘΑΡΟ 
ΠΟΣΟ  ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ ΟΝΟΜ/ΜΟ ΑΦΜ ΕΙΔΟΣ & ΑΡΙΘΜ. 
ΠΑΡΑΣΤ./ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ Υποέργο 

1 235,77 € 54,23 € 290,00 € ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΜΟΥΡΟΥΖΗΣ 106251755 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 68/ 27-9-2012 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Υ2 

2 269,06 € 61,88 € 330,94 € ΑΦΟΙ ΒΟΥΛΓΑΡΗ Ο.Ε. 082920126 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1627/ 15-10-2012 

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΜΕ ΡΑΦΙΑ, 
ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΜΕ ΧΩΡΙΣΜΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 
ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟΥ, ΘΕΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗ 
ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ 
ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

Υ2 

3 325,20 € 74,80 € 400,00 € ΜΠΟΥΖΙΟΣ Ι. ΗΛΙΑΣ 075737864 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 15/ 15-10-2012 
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Υ2 

4 384,00 € 88,32 € 472,32 € ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΔΙΚΑΙΟΣ 042833571 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1399/ 16-10-2012 ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΟΛΙΚΗΣ ΣΥΣΚΟΤΊΣΕΩΣ Υ2 

5 200,00 € 46,00 € 246,00 € ΑΦΟΙ ΜΠΙΣΜΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 82345780 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4117/ 18-10-2012 ΞΥΛΙΝΗ ΝΤΟΥΛΑΠΑ Υ2 

6 28,80 € 6,62 € 35,42 € ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ 082444467 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 3-30183, 30-4-

12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

7 28,80 € 6,62 € 35,42 € ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ 082444467 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 3-30184, 30-4-

12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

8 57,00 € 13,11 € 70,11 € ΜΑΚΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  106267593 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 24, 6-6-12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ 
(Η/Υ) Υ3 

9 52,85 € 12,15 € 65,00 € ΙΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε. 099835563 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 9960, 11-6-12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

10 52,85 € 12,15 € 65,00 € ΙΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε. 099835563 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 10131, 13-6-12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

11 44,72 € 10,28 € 55,00 € ΙΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε. 099835563 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 10297, 15-6-12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

12 16,20 € 3,73 € 19,93 € ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ 082444467 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 3-30613, 15-6-

12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 



ΠΑ
ΡΑ

ΡΤ
ΗΜ

Α

13 52,85 € 12,15 € 65,00 € ΙΚΤΕΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Α.Ε. 099835563 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 10714, 22-6-12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

14 28,80 € 6,62 € 35,42 € ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ 082444467 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 3-30685, 22-6-

12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

15 100,00 € 23,00 € 123,00 € ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. 
ΠΕΝΤΑΦΡΟΝΙΜΟΣ 106254745 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 71, 18-7-12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

16 36,00 € 8,28 € 44,28 € ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ 082444467 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 3-31203, 8-8-12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

17 72,00 € 16,56 € 88,56 € ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΕΝΤΕΝΙΤΗ & 
ΣΙΑ ΟΕ 082444467 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 3-31423, 28-8-

12 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

18 216,00 € 49,68 € 265,68 € ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΜΑΚΡΗΣ 106267593 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 53, 11-9-12 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Υ3 

19 406,39 € 93,47 € 499,86 € ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ 045483283 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / Α8666, 1-10-12 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  Υ3 

20 215,47 € 49,56 € 265,03 € ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝ.ΣΟΥΡΣΟΥ 
Ο.Ε. 099168092 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 248, 2-10-12 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

21 97,56 € 22,44 € 120,00 € ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝ.ΣΟΥΡΣΟΥ 
Ο.Ε. 099168092 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 249, 2-10-12 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

22 97,52 € 22,43 € 119,95 € ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΩΑΝ.ΣΟΥΡΣΟΥ 
Ο.Ε. 099168092 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ / 250, 2-10-12 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Υ3 

                  

                  

                  

  3.017,84 € 694,08 € 3.711,92 €          
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Άστρος, 16/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 940 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

21/8/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 16/10/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Σύστημα ZKSoftware MultiBio 700 
Σύστημα αναγνώρισης προσώπου 
Οπτικός Αισθητήρας. 
Αναγνώριση χρηστών 1 ανά δευτερόλεπτο 
Χωρητικότητα προσώπων : 3.000 
Χωρητικότητα Δ/Α : 5.000 
Χωρητικότητα ID CARD : 10.000 
Αποθηκεύει 100.000 συναλλαγές 
Διαβάζει: Αναγνώριση Προσώπου , Δακτυλικά Αποτυπώματα κα / ή κωδικό PIN και / ή Κάρτα 
Proximity 
Σύνδεση : Σειριακή RS-232, Δικτύου 10/100, USB 
Ελληνικό μενού  
Προγραμματισμός χτυπήματος κουδουνιού 
Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων για χρήση από άλλες εφαρμογές. 
Ηχητική και Οπτική ένδειξη για την αποδοχή ή όχι του 
αποτυπώματος ή του κωδικού ή της κάρτας 
20 κάρτες χρηστών 

3 

Εγκατάσταση συστήματος ωρομέτρησης στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, 
Καστάνιτσας και Αγίου Πέτρου. 3 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 2/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 889 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

31/8/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 2/10/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 
Είδος προμήθειας Ποσότητα 

Ψυγειοκαταψύκτης Whirlpool WTE2211 
Ξεχωριστός χώρος ψύξης και κατάψυξης με διαφορετικές θύρες πρόσβασης 
Ρυθμιζόμενα ποδαράκια, Ενεργειακή κλάση Α+, Κατάψυξη 4 αστέρων 
Χωρητικότητα ψύξης: τουλάχιστον 180 λίτρων 
Χωρητικότητα κατάψυξης: τουλάχιστον 40 λίτρων 
Δυνατότητα αναστροφής φοράς ανοίγματος θυρών 
Βάρος μέχρι 50 κιλά, Επίπεδο θορύβου: μέχρι 40 Dba 
Εσωτερικός φωτισμός, Λευκό χρώμα 

1 

Οριζόντιος καταψύκτης Liebherr GT3621 
Ενεργειακή κλάση Α+ 
Χωρητικότητα κατάψυξης: τουλάχιστον 330 λίτρων 
Επίπεδο θορύβου: μέχρι 40 Dba, Κατάψυξη 4 αστέρων 
Σύστημα Super Frost και Stop Frost, Μηχανικός έλεγχος θερμοκρασίας  
Οπτικός συναγερμός σε περίπτωση βλάβης, Χειροκίνητη απόψυξη  
Εκκένωση νερού απόψυξης, Λειτουργία Super Frost με χρονορύθμιση  
2 καλάθια, Εσωτερικός φωτισμός, Δυνατότητα τοποθέτησης κλειδαριάς 

1 

 
Με εκτίμηση 

Η Επιτροπή Παραλαβής 
 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 2/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 888 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

21/8/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 6/9/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων προμηθειών, 

μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα 

είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Σύστημα ασφαλείας 
Σύστημα VISION 16. 
Με ένα πληκτρολόγιο VISION CP211 με αναγνώστη καρτών για εύκολη πρόσβαση. 
Μαγνητικές παγίδες (33) ΜC103 και 4 ανιχνευτές διπλούς μικροκύματος και υπέρυθρων BOSCH 
ISCBDL2 PET. 
Δύο σειρήνες εξωτερικές και μια εσωτερική, αυτόνομες AS300 και AUSL100. 
Οπλισμός και αφοπλισμός με κωδικό και με παθητικά ασύρματα χειριστήρια (χωρίς μπαταρία) 
DIGIFLEX PR201. 
Κλήση 3 αριθμών σε περίπτωση παραβίασης. 
Μνήμη τουλάχιστον 250 συμβάντων και συναγερμών. 
Προστασία ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών 
Προγραμματισμός μέσω πληκτρολογίου από το χρήστη 
Δυνατότητα προγραμματισμού αυτόματου οπλισμού 
Ενεργοποίηση σειρήνας και φάρου από τηλεχειρισμό 
Αναφορές οπλισμού αφοπλισμού ανά χρήστη 
Πλήρης, περιμετρικός και μερικός οπλισμός 
Οπλισμός μέσω τηλεφώνου 
Αυτόματος οπλισμός υποσυστήματος και προειδοποίηση αυτόματου οπλισμού 
Οπλισμός ενός πλήκτρου 
Δυνατότητα οκταψήφιων κωδικών PIN για περισσότερη ασφάλεια 

1 

Εγκατάσταση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους 1 

Τηλεφωνικό κέντρο 
Κέντρο NEC SL1000 
4 Θύρες PSTN γραμμών 
8 Υβριδικές θύρες εσωτερικών 
Κύκλωμα Power Failure 
Υποδοχή για σύστημα εξωτερικής τροφοδοσίας (μπαταρία) 
Θύρα LAN (10/100M) 
2 Ρελιέ ανοίγματος πόρτας 
2 κανάλια προαπάντησης 
Υποδοχές για: 

κάρτες επέκτασης 
MEMDB (επέκταση μνήμης) 
VM21 για φωνητικό ταχυδρομείο 
VOIPDB (VoIP Gateway) slot 

Μία (1) ειδική ψηφιακή συσκευή NEC 24TXH με οθόνη, με 24 προγραμματιζόμενα πλήκτρα 
Τέσσερις (4) απλές τηλεφωνικές συσκευές GENERAL ELECTRIC CE30044 με 
αναγνώριση κλήσεων και ανοιχτή συνομιλία 

1 
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Εγκατάσταση τηλεφωνικού κέντρου στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους. 1 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 16/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 941 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

31/8/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 16/10/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Ξύλινα στέγαστρα με κολώνες και ψαλίδια από καστανιά και ταβάνι από σουηδικό, 
λουστραρισμένα, συνολικού εμβαδού περίπου 19 τετραγωνικών μέτρων, με υδρορροές 
αλουμινίου, με κεραμίδια (2 στέγαστρα) και σχιστόλιθο (2 στέγαστρα). 

Κατασκευή στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους και Καστάνιτσας. 

4 

Συντήρηση  κουφωμάτων παραθύρων στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας 10 
 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 18/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 951 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

23/8/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 18/10/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 
Είδος προμήθειας Ποσότητα 

Καπέλα πλατύγυρα τύπου safari, με στάμπα ράφτη το λογότυπο του Φορέα, το λογότυπο 4 
χρώματα. Διαθέσιμο σε ένα χρώμα 80 

Καπέλα Baseball, με στάμπα ράφτη το λογότυπο του Φορέα, το λογότυπο 4 χρώματα. Με Velcro ή 
μεταλλικό κρίκο. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά χρώματα  200 

Μπλουζάκι ανδρικό μακό, Β&C 150gr, τύπου T-shirt, με λογότυπο Φορέα. Μεγέθη M-L-XL, με 
στάμπα ραφτή έως 10χ10 στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά 
χρώματα, βαμβακερό 100% 

150 

Μπλουζάκι γυναικείο μακό, Β&C 150gr, τύπου T-shirt, με  λογότυπο Φορέα. Μεγέθη S-M-L, με 
στάμπα ραφτή έως 10χ10 στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά 
χρώματα βαμβακερό 100% 

150 

Μπλουζάκι τύπου unisex, φούτερ με κουκούλα,SG 280 gr, με λογότυπο Φορέα. Μεγέθη S-M-L-XL, 
με στάμπα ραφτή στο στήθος και στην πλάτη, διάσταση στάμπας έως 20χ29 στην πλάτη, έως 
10χ10 στο στήθος, το λογότυπο 4 χρώματα. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά χρώματα, βαμβακερό 
και polyester 

175 

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 17/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 943 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

23/8/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 16/10/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

υπηρεσιών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι τα 

παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 
Είδος υπηρεσίας 

Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών αναδιαμόρφωσης της υπάρχουσας έκθεσης του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας ώστε να εμπλουτιστεί και να συμπληρωθεί. 
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παραδοθούν στο Φορέα Διαχείρισης με τη μορφή μελέτης 
εφαρμογής, η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 
• Γενική περιγραφή των προτάσεων 
• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων κατασκευών 
• Αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις σε κλίμακα 1: 50) των θέσεων των προτεινόμενων 
επεμβάσεων 
• Επιστημονική τεκμηρίωση - Συγγραφή κειμένων των νέων εκθεματικών επιφανειών. 
• Επιλογή συνοδευτικού εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, απεικονίσεις) των παραπάνω από 
υπάρχουσες συλλογές 
• Κοστολόγηση των  προτεινόμενων επεμβάσεων με τιμές αγοράς. 
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Υπηρεσίες επιστημονικής εποπτείας της: 
A) Διαμόρφωσης του χώρου στο ισόγειο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας ώστε να λειτουργήσει ως χώρος για προβολές, συζητήσεις κλπ. και παράλληλα να 
διαμορφωθεί με ιστορικά εκθέματα. 
Οι παραπάνω υπηρεσίες επιστημονικής εποπτείας θα παραδοθούν στο Φορέα Διαχείρισης με τη 
μορφή μουσειολογικής, μουσειογραφικής μελέτης και πλήρους αρχιτεκτονικής μελέτης 
διαμόρφωσης εσωτερικού χώρου, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Σύνταξη γενικού και ειδικού σεναρίου της έκθεσης 
Α. Μουσειολογική μελέτη: 

• Επιστημονική τεκμηρίωση - Συγγραφή κειμένων εκθεματικών επιφανειών, εποπτικού 
υλικού και σχολιασμού εκθεμάτων 
• Επιλογή συνοδευτικού εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, απεικονίσεις) των παραπάνω από 
υπάρχουσες συλλογές 
• Σύνταξη σεναρίου οπτικοακουστικών μέσων 

• Απεικόνιση της ροής επισκεπτών και των εκθεσιακών μέσων σε κάτοψη, όψεις (κλίμακα 1: 
50) και τρισδιάστατα σχέδια  

Β. Μουσειογραφική μελέτη: 

• Κείμενο τεκμηρίωσης της μουσειογραφικής μελέτης 
• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων κατασκευών 
• Κοστολόγηση των  προτεινόμενων κατασκευών με τιμές αγοράς 

• Κάτοψη της αίθουσας (κλίμακα 1: 50) 
Γ. Αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης αίθουσας: 

• Αναλυτική περιγραφή προτεινόμενου εξοπλισμού (συμπεριλαμβάνονται φωτισμός και 
οπτικοακουστικά μέσα) 
• Κοστολόγηση του προτεινόμενου εξοπλισμού 
B) Διαμόρφωσης του χώρου στο υπόγειο του κτιρίου ώστε να διαμορφωθεί μια μικρή 
Θεματική Λαογραφική Έκθεση όπου θα αναβιώσουν τρία παραδοσιακά επαγγέλματα σχετικά με 
τον Πάρνωνα και το χωριό (ασβεστοποιού, αγωγιάτη και υλοτόμου). 

• Σύνταξη γενικού και ειδικού σεναρίου της έκθεσης 
Α. Μουσειολογική μελέτη: 

• Επιστημονική τεκμηρίωση - Συγγραφή κειμένων εκθεματικών επιφανειών, εποπτικού 
υλικού και σχολιασμού εκθεμάτων 
• Επιλογή συνοδευτικού εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, απεικονίσεις) των παραπάνω από 
υπάρχουσες συλλογές 

• Απεικόνιση της ροής επισκεπτών και των εκθεσιακών μέσων σε κάτοψη, όψεις (κλίμακα 1: 
50) και τρισδιάστατα σχέδια 

Β. Μουσειογραφική μελέτη: 

• Κείμενο τεκμηρίωσης της μουσειογραφικής μελέτης 
• Αναλυτική τεχνική περιγραφή των προτεινόμενων κατασκευών 
• Κοστολόγηση των  προτεινόμενων κατασκευών με τιμές αγοράς 
• Σύνταξη προδιαγραφών δημιουργίας αναπαραστάσεων, γραφιστικής επεξεργασίας 
πινακίδων, σκηνογραφιών. 

 
Με εκτίμηση 

Η Επιτροπή Παραλαβής 
 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 17/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 942 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

3/9/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 16/10/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 
Είδος προμήθειας Ποσότητα 

Τοίχος εκθετηρίου 
Πτυσσόμενος, ανεξάρτητος τοίχος εκθετηρίου 
Πλαίσιο αλουμινίου 
Μαύρο χρώμα 
Βάρος μέχρι 50 κιλά 
Μεγέθους 3x3 μέτρα 
Με εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην αποσπώμενη πρόσοψη, αναρτώμενο με 
μαγνήτες σε φωτογραφικό χαρτί 
2 λάμπες φωτισμού 
Με τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς 
 
Εκθετήριο 
Πτυσσόμενο εκθετήριο 
Διαστάσεις 80x85x35 εκατοστά 
Με εσωτερικό αποσπώμενο ράφι, αντοχής τουλάχιστον 20 κιλών 
Εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη 
Πλαίσιο αλουμινίου και σώμα συνθετικό 

1 

Στέγαστρο 
Πλαίσιο από αλουμίνιο βαρέως τύπου και γαλβανισμένα στοιχεία σύνδεσης. 
Ρυθμιζόμενο σε ύψος, ελάχιστο ύψος 2 μέτρα 
Με τρεις αποσπώμενες πλευρές, από συνθετικό υλικό 
Με εκτυπωμένο το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη και εκτυπωμένο υλικό του 
Φορέα Διαχείρισης στην αποσπώμενη πίσω πλευρά  
Διαστάσεις 5x5 μέτρα 
Λευκό ύφασμα κάλυψης 
Αδιάβροχος σάκος μεταφοράς 

1 

 
Με εκτίμηση 

Η Επιτροπή Παραλαβής 
 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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Άστρος, 18/10/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 950 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

31/8/2012 Σύμβαση Παροχής Προμηθειών, και την από 18/10/2012 παραλαβή των συμφωνηθέντων 

προμηθειών, μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παρακάτω ειδών η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι 

τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του Αναδόχου: 

 
Είδος προμήθειας Ποσότητα 

PETZL NAVAHO BOD 3 
PETZL MYO RXP 3 
PETZL VERTEX VENT 3 
HUIT 8 
CROLL 8 
ASCENSION 8 
STOP 8 
ATTACHE 20 
Ιμάντας 60 εκατοστών 15 
Ιμάντας 120 εκατοστών 15 
CORDEX PLUS 9 
STATIC ROPE 50 μέτρα 2 
STATIC ROPE 75 μέτρα 2 
STATIC ROPE 100 μέτρα 2 

 
Με εκτίμηση 

Η Επιτροπή Παραλαβής 
 

Δημητρακόπουλος Ιωάννης Αναστόπουλος Δήμος Αναγνωστοπούλου Μαρία 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2012 

ΠΡΑΞΗ: «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» 

ΕΡΓΟ: «Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ : 4.956,90€ (με Φ.Π.Α.) 

 

Ανάδοχος 

Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ –CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 

 

Στο Άστρος, σήμερα την 21η Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή, οι παρακάτω 
συμβαλλόμενοι: 

Α.  Ο «Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» με έδρα το Δήμο Βόρειας 
Κυνουρίας (Άστρος Αρκαδίας, Τ.Κ. 22001) με Α.Φ.Μ. 099168497 (Δ.Ο.Υ. Παραλίου Άστρους), 
νομίμως εκπροσωπούμενος σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις 51922 
(ΦΕΚ/1926/Β/27.12.2004) και 3246 (ΦΕΚ 47/ΥΟΔΔ/11-02-2010), από την κα. Αναγνωστοπούλου 
Μαρία, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού, καλούμενος στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή», και  



ΠΑ
ΡΑ
ΡΤ
ΗΜ
Α

 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού – Σύμβαση προμήθειας  

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 2 
 

B. η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Β. ΜΠΟΤΣΗ & ΣΙΑ ΟΕ –CITRONIO ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, ΤΟΣΙΤΣΑ 15, με Α.Φ.Μ. 099030134 (Δ.Ο.Υ. Ι’ 
ΑΘΗΝΩΝ) νομίμως εκπροσωπούμενη από τον ΗΡΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ, δυνάμει του υπ’ αρ. 
10462/28-6-2012 ακριβούς αντιγράφου του τροποποιημένου και κωδικοποιημένου 
καταστατικού της άνω εταιρείας από το Πρωτοδικείο Αθηνών, καλούμενη στο εξής «Ανάδοχος».  

 

Αφού έλαβαν υπόψη τους: 

1. Την με αριθμ. πρωτ. 1290/2-5-12 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή 
προτάσεων στο Πρόγραμμα με τίτλο «ΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ», 
που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
οικονομικού έτους 2012. 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 437/1-6-12 Αίτηση Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, η οποία εγκρίθηκε με την με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 1106/11-4-2012 Απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 

3. Τον Κανονισμό για την εκτέλεση έργων, για την ανάθεση, παρακολούθηση και παραλαβή 
μελετών και υπηρεσιών, την προμήθεια, παράδοση και παραλαβή αγαθών, υλικών και 
προϊόντων και για τη σύναψη και εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/1924/Β/27.12.2004). 

4. Την υπ’ αριθμ. 603/27-7-2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 
εξοπλισμού δράσεων ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση τμήματος του 
Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη «Στήριξη Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων Περιοχών 2012» 
που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.Ε.Κ.Α., 
οικονομικού έτους 2012. 

5. Την με αριθμό 89/2012 απόφαση της 5ης /13-7-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού που αφορά την συγκρότηση της 
αρμόδιας Επιτροπής Ανάθεσης.  

6. Την υπ’ αριθμ. 632/31-7-2012 Προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού δράσεων 
ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης, συνολικού ποσού 4.956,90€ (με Φ.Π.Α.). 

7. Το α.π. 640/1-8-2012 Πρακτικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού 
δράσεων ενημέρωσης στον Ανάδοχο. 

8. Την με αριθμό 91/2012 απόφαση της 6ης/7-8-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σχετικά με την έγκριση του υπό 7 
Πρακτικού της Επιτροπής Ανάθεσης και του σχεδίου σύμβασης  

9. Ότι δεν εκκρεμούν ενστάσεις, προσφυγές, ή άλλη διοικητική ή δικαστική διαδικασία ενώπιον 
της Αναθέτουσας Αρχής, διοικητικών ή δικαστικών αρχών κατά της διαδικασίας εν συνόλω. 

Συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Με τη Σύμβαση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει στον Ανάδοχο και αυτός αναλαμβάνει να 
προμηθεύσει και να παραδώσει στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής στο Άστρος Αρκαδίας τον 
εξοπλισμό δράσεων ενημέρωσης που περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσας, ο οποίος 
αποτελεί τμήμα του Υποέργου 4 «Δράσεις προσέλκυσης κοινού» που εντάσσεται στην πράξη 
«Στήριξη Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 2012» στα πλαίσια του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Προστατευόμενων 
Περιοχών 2012» που θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων του Πράσινου Ταμείου του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., οικονομικού έτους 2012. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 
Ο Ανάδοχος, στα πλαίσια της Σύμβασης, αναλαμβάνει την προμήθεια του παρακάτω 
εξοπλισμού: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα 
Τοίχος εκθετηρίου 
Πτυσσόμενος, ανεξάρτητος τοίχος εκθετηρίου 
Πλαίσιο αλουμινίου 
Μαύρο χρώμα 
Βάρος μέχρι 50 κιλά 
Μεγέθους 2,2 x 2,3 μέτρα 
Με εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην αποσπώμενη πρόσοψη, 
αναρτώμενο με μαγνήτες σε φωτογραφικό χαρτί 
2 λάμπες φωτισμού 
Με τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς 
 
Εκθετήριο 
Πτυσσόμενο εκθετήριο 
Διαστάσεις 87,8 x 71,8 x 35 εκατοστά 
Με εσωτερικό αποσπώμενο ράφι, αντοχής τουλάχιστον 20 κιλών 
Εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη 
Πλαίσιο αλουμινίου και σώμα συνθετικό 

1 

Στέγαστρο 
Πλαίσιο από αλουμίνιο βαρέως τύπου και γαλβανισμένα στοιχεία σύνδεσης. 
Ελάχιστο ύψος 2 μέτρα 
Με τρεις αποσπώμενες πλευρές, από συνθετικό υλικό 
Με εκτυπωμένο το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη (φράντζα) 
και εκτυπωμένο υλικό (διάστασης 1μέτρο x 2μέτρα) του Φορέα Διαχείρισης 
στην αποσπώμενη πίσω πλευρά   
Διαστάσεις 4x4 μέτρα 
Λευκό ύφασμα κάλυψης 
Αδιάβροχος σάκος μεταφοράς 

1 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τυχόν εγχειρίδια και εγγυήσεις 
σχετικά με τον υπό προμήθεια εξοπλισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα παραδοτέα εντός δεκατριών (13) ημερών από την 
ημερομηνία υπογραφής της παρούσας. Ο συμβατικός χρόνος υλοποίησης μπορεί να 
παρατείνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής μετά από σχετικό αίτημα του Αναδόχου που 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί η προθεσμία να παραταθεί πέρα από τη λήξη του Προγράμματος «Στήριξη Φορέων 
Προστατευόμενων Περιοχών 2012» του Πράσινου Ταμείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Το Συμβατικό Τίμημα ανέρχεται στο συνολικό ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (4.956,90€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που 
αναλογεί και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Ο Ανάδοχος βαρύνεται με κάθε φόρο, 
παρακράτηση φόρου και κάθε εισφορά, για την οποία σύμφωνα με το νόμο είναι υπόχρεος. Από 
κάθε τιμολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόμιμες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις και σχετικές εγκυκλίους. 

Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη 
διάρκεια της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο.  

Το παραπάνω ποσό αφορά και καλύπτει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για την άρτια 
εκτέλεση της προμήθειας συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μεταφοράς ή αποστολής του 
υπό προμήθεια εξοπλισμού. 

Η καταβολή του Συμβατικού Τιμήματος στον Ανάδοχο θα γίνει μετά την ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή όλων των Παραδοτέων από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (η οποία 
έχει ορισθεί με την υπ’ αρ. 89 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής), 
την υποβολή σε αυτήν όλων των νόμιμων δικαιολογητικών, όπως αυτά αναφέρονται κατωτέρω, 
την επικύρωση του σχετικού Πρωτοκόλλου από το Δ.Σ. της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν της 
σχετικής έγκρισης χρηματοδότησης και πίστωσης του σχετικού ποσού στην Αναθέτουσα Αρχή 
από το Πράσινο Ταμείο. Ρητά συμφωνείται ότι το Συμβατικό Τίμημα δεν θα οφείλεται στον 
Ανάδοχο και η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα καθίσταται υπερήμερη πριν την έγκριση της 
χρηματοδότησης και την πίστωση του σχετικού ποσού στην Αναθέτουσας Αρχή από το Πράσινο 
Ταμείο ή κάθε άλλη αρμόδια Υπηρεσία.. 

Για την καταβολή του τιμήματος ο Ανάδοχος απαιτείται να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή: 

 Δελτίο αποστολής των προσφερόμενων ειδών. 
 Τιμολόγιο που να φέρει την ένδειξη «Επί πιστώσει».  
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
 Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 

διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Η δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 9779 του Τακτικού 
Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2012 με δικαιούχο την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
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1. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει την προμήθεια που αναλαμβάνει με την παρούσα 
Σύμβαση με τη συνεργασία του Υπεύθυνου του Γραφείου Οικονομικών Υπηρεσιών της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

2. Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει κατά την παράδοσή του να είναι καινούργιος και 
αμεταχείριστος και να συνοδεύεται από τυχόν σχετικά εγχειρίδια και εγγυήσεις του 
κατασκευαστή.  

3. Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις του με τη 
δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, την Προσφορά του, την Πρόσκληση και 
τη σχετική νομοθεσία, άλλως υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την Αναθέτουσα 
Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 - ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
α. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την εκπλήρωση των συμβατικών τους 
υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, 
ως τέτοιων νοουμένων γεγονότων που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής των μερών και 
τα οποία αντικειμενικά δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν ούτε με την επίδειξη άκρως 
εξειδιασμένης επιμέλειας, και τα οποία προκαλούν καθυστέρηση ή καθιστούν αδύνατη την 
υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης. 

β. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του 
υποχρεώσεων σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να 
γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και τα 
περιστατικά εντός δέκα (10) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από τη 
λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας, τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης, που όλοι τους είναι ουσιώδεις, γίνεται με 
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών μετά τη σύμφωνη γνώμη του Πράσινου Ταμείου του 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. και κάθε άλλης αρμόδιας υπηρεσίας αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Σε κάθε 
περίπτωση το συμβατικό αντικείμενο θα πρέπει να διατηρείται αναλλοίωτο, ενώ δεν μπορεί να 
συμφωνηθεί αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος για κανέναν λόγο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο τη Σύμβαση ή 
μέρος αυτής ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτή, χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση έγκρισης της 
οποιασδήποτε ως άνω εκχώρησης ή ανάθεσης της προμήθειας ή μέρους αυτής σε τρίτο, οι όροι 
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της Σύμβασης θα δεσμεύουν και τον αναφερόμενο τρίτο, ακόμη και εάν αυτός δεν τους έχει 
ρητά αποδεχθεί. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση 
της Αναθέτουσας Αρχής, αυτή δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να καταγγείλει αζημίως 
γι’ αυτόν την παρούσα σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 9- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος για λόγους που οφείλονται σε αυτόν δεν εκπληρώνει όπως 
αρμόζει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, καθώς και σε περίπτωση που αυτός πτωχεύσει, τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή τεθεί σε 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση αφερεγγυότητας ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης σε 
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων, η Αναθέτουσα 
Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει αζήμια από τη Σύμβαση αυτή και να ζητήσει την 
αποκατάσταση κάθε σχετικής ζημίας την οποία υφίσταται.  

Όλες οι διατάξεις της παρούσας είναι ουσιώδεις και υποχρεωτικές, οποιαδήποτε δε παραβίασή 
τους συνιστά λόγο καταγγελίας της. Η καταγγελία γίνεται έπειτα από σχετική έγγραφη 
ειδοποίηση και μετά την πάροδο ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο δε μπορεί να υπερβεί 
τις δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10 - ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη εχεμύθεια για κάθε πληροφορία και υλικό που τυχόν 
θα περιέλθει σε γνώση του κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Η υποχρέωση αυτή 
εξακολουθεί να δεσμεύει τον Ανάδοχο και μετά τη λήξη ή την οποιαδήποτε λύση της Σύμβασης 
αυτής. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α. Παραδόθηκαν όλα τα Παραδοτέα σύμφωνα με τα Άρθρα 1 και 2 και τους λοιπούς όρους της 
παρούσας Σύμβασης. 

β. Παραλήφθηκαν οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) τα Παραδοτέα. 

γ. Έγινε η αποπληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος.  

δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη κατά τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε 
διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία 
ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της 
καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, 
αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια του Ναυπλίου. 

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς 
απόδειξή τους συντάχθηκε αυτή η σύμβαση και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα 
συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, εκ των οποίων ο Ανάδοχος έλαβε ένα. 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 

 

 

 

Αναγνωστοπούλου Μαρία 

 

 

 

ΗΡΑΚΛΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 
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ΠΡΟΣ: ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ 

ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

 
 

ΑΘΗΝΑ          19/9/12 

 
Σας ενημερώσω ότι για τεχνικούς λόγους (διαστάσεις εκτυπωτικών μηχανών) και για 
λόγους λειτουργικότητας (ύψος εκθετηρίου που δεν μπορεί να υπερβεί τα 2,5m) 
πρέπει να γίνει τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών των παραδοτέων της 
μεταξύ μας σύμβασης. 
Πιο συγκεκριμένα  
 

Τοίχος εκθετηρίου 
Πτυσσόμενος, ανεξάρτητος τοίχος εκθετηρίου 
Πλαίσιο αλουμινίου 
Μαύρο χρώμα 
Βάρος μέχρι 50 κιλά 
Μεγέθους 2,2 x 2,3 μέτρα 
Με εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην αποσπώμενη πρόσοψη, 
αναρτώμενο με μαγνήτες σε φωτογραφικό χαρτί 
2 λάμπες φωτισμού 
Με τροχήλατη βαλίτσα μεταφοράς 
 
Εκθετήριο 
Πτυσσόμενο εκθετήριο 
Διαστάσεις 87,8x71,8x35 εκατοστά 
Με εσωτερικό αποσπώμενο ράφι, αντοχής τουλάχιστον 20 κιλών 
Εκτυπωμένο υλικό του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη 
Πλαίσιο αλουμινίου και σώμα συνθετικό 
 
Στέγαστρο 
Πλαίσιο από αλουμίνιο βαρέως τύπου και γαλβανισμένα στοιχεία σύνδεσης. 
Ελάχιστο ύψος 2 μέτρα 
Με τρεις αποσπώμενες πλευρές, από συνθετικό υλικό 
Με εκτυπωμένο το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης στην πρόσοψη (φράντζα) 
και εκτυπωμένο υλικό (διάστασης 1m x 2m) του Φορέα Διαχείρισης στην 
αποσπώμενη πίσω πλευρά   
Διαστάσεις 4x4 μέτρα 
Λευκό ύφασμα κάλυψης 
Αδιάβροχος σάκος μεταφοράς 
 

Επίσης, επειδή μέρος των προϊόντων δεν είναι ετοιμοπαράδοτα και πρέπει να γίνει 
εισαγωγή από το εξωτερικό εκτιμώ ότι η παράδοσή τους θα γίνει το δεύτερο 15ήμερο 
του Νοεμβρίου 
 

Με εκτίμηση 

Ηρακλής ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ 
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Άστρος, 03/09/2012 

Αριθ. Πρωτ.: 774 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Ε03.04.01 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού σας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την από 

12/10/2009 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την ανάθεση των Υπηρεσιών: Τμήμα 2: «Παραγωγή 

κινηματογραφικού υλικού (DVD)», που εντάσσεται στο έργο LIFE+ (LIFE07 NAT/GR/00286) «Αποκατάσταση των 

δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης», το υπ’ αριθμ. οικ. 516/02-

07-2012, έγγραφό του Αναδόχου [συν.: ένα (1) DVD+R] με το οποίο παρελήφθη η 1η έκδοση της 

Κινηματογραφικής Ταινίας, το υπ’ αριθμ. οικ. 548/11-07-2012, έγγραφό μας σχετικά με τις παρατηρήσεις επί της 

1ης έκδοσης της Κινηματογραφικής Ταινίας, το υπ’ αριθμ. οικ. 687/10-08-2012, έγγραφό του Αναδόχου [συν.: ένα 

(1) DVD+R] με το οποίο παρελήφθη η 2η έκδοση της Κινηματογραφικής Ταινίας με ενσωματωμένες τις 

παρατηρήσεις επί της 1ης έκδοσης και το υπ’ αριθμ. οικ. 760/30-08-2012, έγγραφό μας σχετικά με τις 

παρατηρήσεις επί της 2ης έκδοσης της Κινηματογραφικής Ταινίας με το οποίο λήγει η Α’ Φάση της 

υπογραφείσας Σύμβασης. Μετά από ποιοτική και ποσοτική εξέταση των παραδοτέων υπηρεσιών η Επιτροπή 

Παραλαβής κρίνει ότι τα παραδοτέα είδη είναι τα σωστά και είναι τα εξής σύμφωνα με την σύμβαση του 

Αναδόχου: 

 1η έκδοση της Κινηματογραφικής Ταινίας.  

 2η έκδοση της Κινηματογραφικής Ταινίας.  

 
 

Με εκτίμηση 
Η Επιτροπή Παραλαβής 

 
Μπόγλης Αργύριος Δημητρακοπούλου Αγγελική Αρβανίτης Διαμαντής 
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ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Ημερομηνία: 16/12/2011 

 

Στοιχεία Δαπάνης 
Δικαιούχος Άκης Σιμάτος & ΣΙΑ ΟΕ 
Αιτιολογία Υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών 
Αριθμός Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου: Απόφαση ανάθεσης: 5/2009 
Τίτλος έργου: Παραγωγή Κινηματογραφικού Υλικού (DVD) 

Κωδικός έργου: 

LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών 
Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας 
δομημένης προσέγγισης» 

         ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΣΟ (€*) 
α) Αμοιβές τρίτων με ανάθεση έργου 0 
β) Αμοιβές τρίτων με ανάθεση παροχής υπηρεσιών 5.712,00 
γ) Εξοπλισμός 0  
δ) Αναλώσιμα 0 
ε) Λοιπά έξοδα 0 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.712,00 
* Με Φ.Π.Α. 

       
        Κατάλογος Ελέγχου 
1. Είναι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό Του Έργου LIFE 
2. Είναι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΧΧ/2012 
3. Υπάρχει εισηγητικό σημείωμα του επιβλέποντα (εφόσον αφορά τη δαπάνη) Ναι 
4. Λοιπές παρατηρήσεις: 
 
Παραλήφθηκε η 1η και η 2η έκδοση της Κινηματογραφικής Ταινίας στις 02/07/2012 και 10/08/2012 αντίστοιχα, 
κατόπιν και των σχετικών παρατηρήσεων της Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τα υπ’ αριθμ. οικ. 548/11-07-
2012 και 760/30-08-2012, έγγραφά και υπογράφηκε το υπ’ αριθμ. 774/03-09-2012 Πρωτόκολλο Τμηματικής 
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής. 

         Εγκρίνεται η δαπάνη ποσού: 5.712,00 € (πέντε χιλιάδες επτακόσια δώδεκα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., υπέρ του Άκης Σιμάτος & ΣΙΑ ΟΕ με την προϋπόθεση προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών, και τη 
νόμιμη παρακράτηση φόρου, όπου απαιτείται. 

         Η Υπεύθυνη Γραφείου 
Οικονομικών Υπηρεσιών 
 
 
 
 
 
Δήμα Αγγελική 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.  
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 

και Υγροτόπου Μουστού 
 
 
 
 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 

          

http://www.fdparnonas.g/
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Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος 
Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email: ampoglis@fdparnonas.gr   

ΑΔΑ:XXXXXXXX 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Άστρος, XX/X/2012 
Αρ. Πρωτ.: XXX 

 

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Για την προμήθεια υλικών προώθησης & 
ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης»  

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγρότοπου Μουστού για τις ανάγκες του έργου «Αποκατάσταση 
των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης» όπου εντάσσονται και 
οι δράσεις «Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση και διάχυση των αποτελεσμάτων» του προγράμματος LIFE+ (LIFE07 
NAT/GR/00286) που χρηματοδοτείται δε το οποίο χρηματοδοτείται κατά 79,4% από την EΕ και κατά το 
υπόλοιπο από τους εταίρους του έργου, προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
«Προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» με απευθείας ανάθεση, μέχρι του ποσού 
των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων και θα 
βαρύνει τις πιστώσεις του προγράμματος LIFE+ (LIFE07 NAT/GR/00286).  

Τα είδη και η ποσότητα των επιμέρους προμηθειών που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού περιγράφονται παρακάτω: 

 Καπέλα πλατύγυρα, με λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000 
 Καπέλα τύπου baseball, με λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000 
 Μπλούζες κοντομάνικες ανδρικές, με λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000 
 Μπλούζες κοντομάνικες γυναικείες, με λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000 
 Μπλούζες μακρυμάνικες, με λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000 
 Αντιανεμικό Αδιάβροχο μπουφάν UNISEX μπουφάν, με λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000 
 Σακίδιο πλάτης, με λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000 

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προμήθειας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της 
ανακοίνωσης. 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού με κριτήριο την περισσότερο συμφέρουσα προσφορά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος η οποία θα συνοδεύεται από την 
οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση περί πλήρους αποδοχής και συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές 
της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι τη ΧΧΧΧ ΧΧΧ ΧΧΧΧΧ 2012 και ώρα 14.00 μμ στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στο Άστρος Αρκαδίας, ΤΚ 22001 (Τηλ: 27550 22021, κ. 
Μπόγλης Αργύριος). Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την 
επόμενη ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την 
παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν παραλαμβάνονται ούτε αξιολογούνται αλλά 
επιστρέφονται. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές, και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

  
LIFE + LIFE07 NAT/GR/00286 
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι δημοσιευμένη στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού www.fdparnonas.gr, και στον δικτυακό τόπο του προγράμματος LIFE+ 
(LIFE07 NAT/GR/00286) www.parnonaslife.gr.  

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Μαρία Αναγνωστοπούλου 

http://www.fdparnonas.g/
http://www.fdparnonas.gr/
http://www.parnonaslife.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 

Είδος προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 

Καπέλα Πλατύγυρα 120 

Καπέλα πλατύγυρα, με στάμπα ράφτη το λογότυπο του 
LIFE και του NATURA 2000, τα λογότυπα 4 χρώματα. 
Διαθέσιμο σε ένα χρώμα. 

Μπλούζες ανδρικές κοντομάνικες 130 

Μπλουζάκι ανδρικό μακό, τύπου T-shirt, με λογότυπο του 
LIFE και του NATURA 2000. Μεγέθη M-L-XL, με στάμπα 
ραφτή έως 10χ10 στο στήθος, τα λογότυπα 4 χρώματα. 
Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά χρώμα, βαμβακερό 100%. 

Μπλούζες γυναικείες 
κοντομάνικες 

130 

Μπλουζάκι γυναικείο μακό, τύπου T-shirt, με λογότυπο 
του LIFE και του NATURA 2000. Μεγέθη S-M-L, με στάμπα 
ραφτή έως 10χ10 στο στήθος, τα λογότυπα 4 χρώματα. 
Διαθέσιμο σε τρία διαφορετικά χρώματα, βαμβακερό 
100%. 

Μπλούζες τύπου μακρυμάνικες 100 

Μπλούζα τύπου unisex, φούτερ με κουκούλα, με 
λογότυπο του LIFE και του NATURA 2000. Μεγέθη S-M-L-
XL, με στάμπα ραφτή έως 10χ10 στο στήθος, τα λογότυπα 
4 χρώματα. Διαθέσιμο σε δύο διαφορετικά χρώματα, 
βαμβακερό και polyester. 

Αντιανεμικό Αδιάβροχο μπουφάν 
UNISEX 

40 

Αντιανεμικό αδιάβροχο μπουφάν UNISEX, από 100% 
νάιλον 210t, άνοιγμα με φερμουάρ, κουκούλα και κορδόνι 
που διπλώνουν μέσα στο γιακά, σύστημα διπλώματος «in 
bag» με λάστιχα που δένουν, στη μέση, μανσέτες με 
λάστιχο, ανοίγματα εξαερισμού, κορδόνι στο κάτω μέρος 
με στοπ. Μεγέθη M-L-XL, με στάμπα ραφτή στο στήθος, 
έως 10χ10 στο στήθος, τα λογότυπα 4 χρώματα. 
Διαθέσιμο σε ένα χρώμα. 

Σακίδιο πλάτης 40 

Σακίδιο πλάτης από polyester, τύπου trekking με μεγάλο 
εσωτερικό χώρο, φερμουάρ επέκτασης, μαξιλαράκια 
πλάτης από παχύ αφρώδες υλικό και διχτυωτή επένδυση, 
ενισχυμένοι και εργονομικοί ιμάντες πλάτης, μπροστινός 
ιμάντας στο στήθος για σταθερότητα, αποσπώμενος 
ατσάλινος σκελετός πλάτης με δίχτυ για περισσότερη 
άνεση, μπροστινές τσέπες με φερμουάρ, διχτυωτές 
τσέπες στα πλαϊνά, χερούλι μεταφοράς. Με λογότυπο του 
LIFE και του NATURA 2000. Στάμπα ραφτή έως 10χ10, τα 
λογότυπα 4 χρώματα. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ (επί ποινή αποκλεισμού) 

1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου 
2. Υπεύθυνη δήλωση ότι: Έλαβε γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τους 

οποίους και δέχεται ανεπιφύλακτα. 
3. Ακριβής περιγραφή των προϊόντων προμήθειας. 

 

http://www.fdparnonas.g/
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[Στοιχεία προμηθευτή] 
 

Ημερομηνία, ………………. 
Προς: 

Επιτροπή Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 

Έργο: «Υλικά προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης» 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Του 
 
 
Για την Προμήθεια υλικών προώθησης & ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού με κατ’ αποκοπή τιμή των …………………………………….ευρώ 
(………….,….€) συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω 
αναλυτικό πίνακα: 

Είδος προμήθειας Ποσότητα Αναλυτικές προδιαγραφές 
Προσφορά 
σύμφωνη με τις 
προδιαγραφές 

Τιμή 
μονάδας ΣΥΝΟΛΟ 

      
      
      
      
      

Τελικό κόστος σε ευρώ (€) (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  
 

 
 
 

Ο Προσφέρων 

 

(Σφραγίδα-Υπογραφή) 

http://www.fdparnonas.g/
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(ΑΡΘΡΟ 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 
 

ΠΡΟΣ(1): ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ 

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

 

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, 
δηλώνω ότι: έλαβα γνώση όλων των όρων της πρόσκλησης ενδιαφέροντος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
για την εκτέλεση της προμήθειας τους οποίους δέχομαι ανεπιφύλακτα. 

 
 

Ημερομηνία:     /    /2012 
 

Ο Δηλών 
 
 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ»  
 

Στο Άστρος σήμερα, 16/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει της υπ’ αριθ. 90/2012 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, 
σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων», που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του 
τμήματος του Υποέργου 1  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και 
πινάκων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», και αποτελείται από τους: 

1. Αναστασιάδη Αγνή, Πρόεδρος Επιτροπής (σε αναπλήρωση της Αναγνωστοπούλου Μαρίας) 
2. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μέλος 
3. Δημητρακοπούλου Αγγελική, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας κ. Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος.  
 
Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 860/24-9-2012 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» για 
την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013», η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων  συμμετοχής. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, καταρχήν έλεγξε ότι όλες οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3.1 του τεύχους της 
διακήρυξης και παρέλαβε τους φακέλους συμμετοχής των προσφερόντων με τα παρακάτω 
στοιχεία: 

Επωνυμία Αρ. Πρωτ. Διεύθυνση Τηλέφωνο 

Παπαδάκου Ευγενία Ε.Δ.Ε. 927/12-10-2012 Β. Χαλή 4, 21 100, Ναύπλιο 27520-97688 

Αριστ. Μητσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 928/12-10-2012 Ι. Νίκα 9 – Χαμόμυλος, 136 71, Αθήνα 210-2321165 

Κωνσταντίνος Γ. Κουτσιούμπης 929/12-10-2012 Ηρώων 1912 αριθ. 1, 22 100, Τρίπολη 2710-242533 
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Οι φάκελοι συμμετοχής υποβλήθηκαν στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, εν συνεχεία έλεγξε ότι ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τρεις (3) 
ξεχωριστούς σφραγισμένους υποφακέλους, οι οποίοι φέρουν τις ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 3.2 του τεύχους της διακήρυξης. 

Μετά την παραπάνω διαδικασία, η Επιτροπή Ανάθεσης κατά το άρθρο 6 του τεύχους της 
διακήρυξης, μονόγραψε και σφράγισε τους Κυρίως Φακέλους, καθώς και τους περιεχόμενους σε 
αυτούς φακέλους. Στη συνέχεια, ανοίχθηκαν οι φάκελοι των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής» και οι 
φάκελοι των «Τεχνικών Προσφορών» για κάθε προσφέροντα και μονογράφηκαν κατά φύλλο όλα τα 
πρωτότυπα έγγραφα που περιέχονταν σε αυτούς. 

 

Τα   Μέλη της Επιτροπής 

 

Αναστασιάδη Αγνή                Τρυφωνόπουλος Γεώργιος                Δημητρακοπούλου Αγγελική 

 

 

 

 

          Ο Γραμματέας 

 

Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ»  
 

Στο Άστρος σήμερα, 16/10/2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει της υπ’ αριθ. 90/2012 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, 
σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων», που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του 
τμήματος του Υποέργου 1  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και 
πινάκων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», και αποτελείται από τους: 

1. Αναστασιάδη Αγνή, Πρόεδρος Επιτροπής (σε αναπλήρωση της Αναγνωστοπούλου Μαρίας) 
2. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μέλος 
3. Δημητρακοπούλου Αγγελική, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας κ. Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος.  

 
Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 860/24-9-2012 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» για 
την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013», η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» και του Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» για κάθε Προσφέροντα. 

Σε συνέχεια του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
έλεγξε εάν οι Κυρίως Φάκελοι των προσφερόντων περιλαμβάνουν τους επιμέρους φακέλους καθώς 
και το αν η υποβολή της οικονομικής προσφοράς έγινε σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα με το 
άρθρο 3.2 του Τεύχους της Διακήρυξης. 

Κατά το άρθρο 6 του τεύχους της προκήρυξης συνεχίστηκε η διαδικασία ελέγχου των 
«Δικαιολογητικών Συμμετοχής» για κάθε προσφέροντα και παρακάτω παραθέτονται τα 
αποτελέσματα της ορθότητας και της πληρότητας των Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». 
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Οι προσφέροντες για την ανάθεση του τμήματος του Υποέργου 1 «Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» ήταν: 

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩΝΝ  11::  ΠΠααππααδδάάκκοουυ  ΕΕυυγγεεννίίαα  ΕΕ..ΔΔ..ΕΕ..  

Ο εν λόγω φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε ο φάκελος, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Ε.Δ.Ε. 

Αριθμός πρωτοκόλλου 927 / 12-10-2012 

Διεύθυνση Β. ΧΑΛΗ 4 – ΝΑΥΠΛΙΟ – Τ.Κ. 21 100 

Τηλέφωνο 27520 - 29110 

Περιεχόμενο προσφορών (2 αντίγραφα, εξωτερικό φακέλου, κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
τεύχους της διακήρυξης 

 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και θα 
δηλώνεται ότι:  
Α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας ο 
Προσφέρων έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι καλύπτει το σύνολο του 
έργου καθώς και ότι ο Προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε 
λόγο δημοσίου συμφέροντος. 
Β. Ο Προσφέρων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς του, δεν εμπίπτει σε μία ή 
περισσότερες από τις περιπτώσεις 1 έως 10 της παρ. 2.2 της παρούσας Διακήρυξης. 
Γ. Ο Προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς.  
Δ. Ο Προσφέρων δεσμεύεται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα παρακάτω στο άρ. 8 της παρούσας 
δικαιολογητικά κατόπιν της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και προ της υπογραφής 
της Σύμβασης, στην περίπτωση που του ανατεθεί το έργο. 
 

 

Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 
Προσφορά ή/και παρίσταται κατά το άνοιγμά της δεν είναι ο ίδιος ο Προσφέρων ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

 

 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή του και το 
ισχύον καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας.  

 

— 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω Δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για 
κάθε Μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Επιπλέον, η Προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από κοινό εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη.  
Επίσης, οι ενώσεις/κοινοπραξίες θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν:  

— 
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1. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο 
αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 

 να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

 να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

2. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 
 στην Ένωση/Κοινοπραξία 
 στο Διαγωνισμό 

Μετά τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της κας. Παπαδάκου Ευγενίας, δεν 
διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς της και η Επιτροπή 
κρίνει ότι η κα. Παπαδάκου Ευγενία παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο δικαιολογητικών. Εν συνεχεία 
έγινε η τεχνική αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτή αποτυπώνεται στον παρακάτω 
πίνακα:  

Πίνακας Ελέγχου Τεχνικής Προσφοράς 

Ονοματεπώνυμο ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Ε.Δ.Ε. 

Αριθμός πρωτοκόλλου 927/12-10-2012 

Διεύθυνση Β. ΧΑΛΗ 4 – ΝΑΥΠΛΙΟ – Τ.Κ. 21 100 

Τηλέφωνο 27520 - 29110 

Α) Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα 
οδηγούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, οι οποίες θα υποδειχθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.30 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 140 εκ. (πλάτος) Χ 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ.  
και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,  
κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα απαραίτητα 
σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,80 μ. από 
την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 7 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Β) Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.30 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 140 εκ. (πλάτος) Χ 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ. 
και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου 
Πέτρου, κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε ύψος 
1,80 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 7 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.30 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 140 εκ. (πλάτος) Χ 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ.  
και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας, κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε ύψος 
1,80 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 7 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Δ) Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι (20) πινακίδων απαγόρευσης σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος των 
κοιτών του Βρασιάτη και του Τάνου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα απαγόρευσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.00 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 60 εκ. (πλάτος) Χ 40 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ. 
και θα απεικονίζει όλα τα απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά), καθώς και 
κείμενο στην ελληνική γλώσσα σχετικό με την απαγόρευση της ρήψης μπαζών και απορριμμάτων. Η 
πινακίδα θα τοποθετηθεί 1.90 μ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 5 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Ε) Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων πινακίδων ενημέρωσης (Πινακίδων 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος) εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού. Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα ενημερώνουν τους επισκέπτες με σύντομο και περιεκτικό 
τρόπο για τα σημαντικότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσυστήματα, είδη φυτών και 
ζώων). Αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα 
τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα 
θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των 
φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον 
Ανάδοχο.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος συνολικού ύψους 2,60 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης 
και ξύλινες δοκούς στήριξης. 
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό, με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία θα επικολλάται η επιφάνεια, που θα φέρει την πληροφορία και ορθοστάτες 
τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 140 εκ. (πλάτος) x 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,90 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Οι ξύλινες επιγραφές θα φέρουν δύο (2) πασσάλους στήριξης. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Το γράφημα 
δεν θα φθείρεται και η κατασκευή θα είναι πλήρως στεγανή ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει 
διαρροή νερού. 
Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται,  με τη 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΣΤ) Προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα (30) πινακίδων οριοθέτησης, για την οριοθέτηση των ορίων της 
Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα 
ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με τα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής και θα τοποθετηθούν 
σε επίκαιρα σημεία της περιοχής με σχηματικό χάρτη και σύντομη επεξήγηση του σχεδίου του χάρτη. 
Αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα 
τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα 
θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των 
φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον 
Ανάδοχο.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πινακίδα οριοθέτησης συνολικού ύψους 2,50 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης και ξύλινες 
δοκούς στήριξης. 
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία θα επικολλάται η επιφάνεια, που θα φέρει την πληροφορία και ορθοστάτες 
τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 120 εκ. (πλάτος) x 70 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
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• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,80 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Οι ξύλινες επιγραφές θα φέρουν δύο (2) πασσάλους στήριξης. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι 
πλήρως στεγανή ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού.  
Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη 
γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 
Ζ) Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι (20) πινακίδων επεξήγησης θέας των περιοχών Απόλυτης 
Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής και 
υγρότοπος Μουστού). Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με ό,τι 
μπορούν να παρατηρήσουν από τα σημεία θέας στα οποία θα εγκατασταθούν. Αυτές θα περιλαμβάνουν 
τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις 
των Περιοχών Απολύτου Προστασίας, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα 
θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των 
φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον 
Ανάδοχο.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πινακίδες επεξήγησης θέας συνολικού ύψους 1,80 μ. θα φέρουν τη μορφή αναλογίου, καθώς είναι η 
λιγότερο οχληρή για το περιβάλλον μορφή. 
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία επικολλάται η επιφάνεια, στην οποία αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και 
ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Το μέγεθος της πινακίδας θα είναι 110 εκ. (πλάτος) x 70 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί στη μία πλευρά 0,70 μ. και στην άλλη 1.10 μ. από το έδαφος. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Οι ξύλινες επιγραφές θα φέρουν δύο (2) πασσάλους στήριξης. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι 
πλήρως στεγανή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού. 
Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται  με τη σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Η) Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Στους πίνακες ανακοινώσεων θα αναρτάται κάθε είδους πληροφορία 
που θα αποβαίνει χρήσιμη στο ευρύ κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες 
θέσεις της περιοχής, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
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επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πίνακας ανάρτησης δημοσιεύσεων συνολικού ύψους 2,60 μ, αποτελούμενος από μία επιφάνεια 
ανάρτησης και δύο ξύλινες δοκούς στήριξης. 
• Ο πίνακας θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με στέγαστρο, με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης 
επάνω στην οποία θα επικολλάται φύλλο από plexi glass και ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής 
διατομής 15 εκ. Το στέγαστρο θα είναι δίριχτο και θα επικαλύπτεται στο πάνω μέρος με 
ασφαλτοκεραμίδι. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 140 εκ. (πλάτος) x 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
Το plexi glass θα είναι διάφανο πάχους 2 χιλ. με διαστάσεις 140 εκ. (πλάτος) x 80 εκ. (ύψος), που θα 
εφαρμόζει και θα στηρίζεται στην ξύλινη επιφάνεια του πίνακα με τέσσερεις (4) μεταλλικές βίδες, για την 
καλύτερη αδιαβροχοποίηση των αναρτώμενων εγγράφων. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,90 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους.  
• Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξή τους θα γίνει επί του εδάφους με εσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
Θ) Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας μπροστά από το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, η ακριβής θέση της οποίας θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές της είναι: 
• Ενημερωτική Πινακίδα συνολικού ύψους 2,50 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης και ξύλινες 
δοκούς στήριξης. Η ανώτερη επιφάνεια θα αναγράφει κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την 
ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το 
λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, 
κ.ά).  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία θα επικολλάται η μεταλλική επιφάνεια (αλουμινίου), που θα φέρει την πληροφορία και 
ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 120 εκ. (πλάτος) x 70 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,80 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι 
πλήρως στεγανή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού  
Το ακριβές κείμενο της πινακίδας θα προσδιοριστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός της πινακίδας βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο 
και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 

 

Μετά τον έλεγχο του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» της κας. Παπαδάκου Ευγενίας, δεν 
διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς της και η Επιτροπή 
κρίνει ότι η κα. Παπαδάκου Ευγενία παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, κατά 
συνέπεια θα ανοιχθεί η οικονομική της προσφορά. 
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩΝΝ  22::  ΑΑρριισσττ..  ΜΜηηττσσόόπποουυλλοοςς  &&  ΣΣΙΙΑΑ  ΟΟ..ΕΕ..  

Ο εν λόγω φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε ο φάκελος, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ονοματεπώνυμο ΑΡΙΣΤ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Αριθμός πρωτοκόλλου 928 / 12-10-2012 

Διεύθυνση Ι. ΝΙΚΑ 9 – ΧΑΜΟΜΥΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 136 71 

Τηλέφωνο 210 - 2321165 

Περιεχόμενο προσφορών (2 αντίγραφα, εξωτερικό φακέλου, κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
τεύχους της διακήρυξης 

 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και θα 
δηλώνεται ότι:  
Α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας ο 
Προσφέρων έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι καλύπτει το σύνολο του 
έργου καθώς και ότι ο Προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε 
λόγο δημοσίου συμφέροντος. 
Β. Ο Προσφέρων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς του, δεν εμπίπτει σε μία ή 
περισσότερες από τις περιπτώσεις 1 έως 10 της παρ. 2.2 της παρούσας Διακήρυξης. 
Γ. Ο Προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς.  
Δ. Ο Προσφέρων δεσμεύεται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα παρακάτω στο άρ. 8 της παρούσας 
δικαιολογητικά κατόπιν της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και προ της υπογραφής 
της Σύμβασης, στην περίπτωση που του ανατεθεί το έργο. 
 

× 

Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 
Προσφορά ή/και παρίσταται κατά το άνοιγμά της δεν είναι ο ίδιος ο Προσφέρων ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

 

— 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή του και το 
ισχύον καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας.  

 

× 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω Δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για 
κάθε Μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Επιπλέον, η Προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από κοινό εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη.  
Επίσης, οι ενώσεις/κοινοπραξίες θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν:  

3. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο 

— 
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αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 
 να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 
 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 

της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 
 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 

συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

 να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

4. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 
 στην Ένωση/Κοινοπραξία 
 στο Διαγωνισμό 

 

Μετά τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της εταιρείας Αριστ. Μητσόπουλος & 
ΣΙΑ Ο.Ε., διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες παραλείψεις που να επιφέρουν απόρριψη της προσφοράς 
της: 

1. Ο Προσφέρων δε δηλώνει υπεύθυνα ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς 
του, δεν εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1 έως 10 της παρ. 2.2 της 
παρούσας Διακήρυξης. 

2. Δεν προσκομίστηκαν έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή του και το ισχύον 
καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας.  

Η Επιτροπή κρίνει ότι η εταιρεία Αριστ. Μητσόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. παρέδωσε ένα ελλιπή φάκελο 
δικαιολογητικών και σταματά την διαδικασία ελέγχου στο στάδιο αυτό. Η Επιτροπή δεν προβαίνει 
στην αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς και δε θα προβεί στην αποσφράγιση της οικονομικής της 
προσφοράς.   

  

ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΕΕΡΡΩΩΝΝ  33::  ΚΚωωννσσττααννττίίννοοςς  ΓΓ..  ΚΚοουυττσσιιοούύμμππηηςς  

Ο εν λόγω φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» υποβλήθηκε στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού εγκαίρως, δηλαδή πριν την ώρα λήξης της προθεσμίας. 
Στη συνέχεια ελέγχθηκε ο φάκελος, όπως αυτό αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής 

Ονοματεπώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ 

Αριθμός πρωτοκόλλου 929 / 12-10-2012 

Διεύθυνση ΗΡΩΩΝ 1912 αριθ.1 – ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 22 100 

Τηλέφωνο 2710-242533 
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Περιεχόμενο προσφορών (2 αντίγραφα, εξωτερικό φακέλου, κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
τεύχους της διακήρυξης 

 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, με 
θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του Διαγωνισμού και θα 
δηλώνεται ότι:  
Α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας ο 
Προσφέρων έλαβε γνώση και την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι καλύπτει το σύνολο του 
έργου καθώς και ότι ο Προσφέρων παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε 
Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής Αξιολόγησης, όπως και για κάθε 
λόγο δημοσίου συμφέροντος. 
Β. Ο Προσφέρων μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της Προσφοράς του, δεν εμπίπτει σε μία ή 
περισσότερες από τις περιπτώσεις 1 έως 10 της παρ. 2.2 της παρούσας Διακήρυξης. 
Γ. Ο Προσφέρων είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 
οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα υποβολής της Προσφοράς.  
Δ. Ο Προσφέρων δεσμεύεται να προσκομίσει τα προβλεπόμενα παρακάτω στο άρ. 8 της παρούσας 
δικαιολογητικά κατόπιν της κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης και προ της υπογραφής 
της Σύμβασης, στην περίπτωση που του ανατεθεί το έργο. 
 

 

Παραστατικό εκπροσώπησης, σε περίπτωση που το πρόσωπο που υπογράφει ή/και υποβάλλει την 
Προσφορά ή/και παρίσταται κατά το άνοιγμά της δεν είναι ο ίδιος ο Προσφέρων ή ο νόμιμος 
εκπρόσωπός του σε περίπτωση νομικού προσώπου. 

 

— 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η εκπροσώπησή του και το 
ισχύον καταστατικό του καθώς και η τήρηση των σχετικών προβλεπόμενων στο νόμο διατυπώσεων 
δημοσιότητας.  

 

— 

Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή κοινοπραξίας τα ανωτέρω Δικαιολογητικά θα υποβάλλονται για 
κάθε Μέλος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας. Επιπλέον, η Προσφορά θα υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας ή από κοινό εκπρόσωπό τους, ειδικά εξουσιοδοτημένο 
με συμβολαιογραφική πράξη.  
Επίσης, οι ενώσεις/κοινοπραξίες θα πρέπει επιπλέον να καταθέσουν:  

5. Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης /Κοινοπραξίας όπου: 
 να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της 

Ένωσης/Κοινοπραξίας στην Ένωση/Κοινοπραξία και το ειδικό μέρος του Έργου, το οποίο 
αυτό θα αναλάβει στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου στο σύνολο της Προσφοράς, 

 να αναγράφεται το ποσοστό επί του Συμβατικού Τιμήματος που θα αντιστοιχεί σε κάθε 
μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

 να δηλώνεται ένα μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των μελών 
της Ένωσης/Κοινοπραξίας, 

 να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των μελών της για τη 
συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης/Κοινοπραξίας και των 
μελών της έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

 να δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη της Ένωσης ή της κοινοπραξίας θα είναι 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης. 

6. Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε μέλους της Ένωσης/Κοινοπραξίας από το οποίο να 
προκύπτει η έγκρισή του για τη συμμετοχή του μέλους: 
 στην Ένωση/Κοινοπραξία 
 στο Διαγωνισμό 

 

— 
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Μετά τον έλεγχο του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» της κου. Κωνσταντίνου Γ. 
Κουτσιούμπη, δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη που να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς του 
και η Επιτροπή κρίνει ότι ο κ. Κωνσταντίνος Γ. Κουτσιούμπης παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο 
δικαιολογητικών. Εν συνεχεία έγινε η τεχνική αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς, όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:  

Πίνακας Ελέγχου Τεχνικής Προσφοράς 

Ονοματεπώνυμο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΗΣ 

Αριθμός πρωτοκόλλου 929/12-10-2012 

Διεύθυνση ΗΡΩΩΝ 1912 αριθ.1 – ΤΡΙΠΟΛΗ – Τ.Κ. 22 100 

Τηλέφωνο 2710-242533 

Α) Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα 
οδηγούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, οι οποίες θα υποδειχθούν από την 
Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.30 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 140 εκ. (πλάτος) Χ 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ.  
και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους,  
κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα απαραίτητα 
σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε ύψος 1,80 μ. από 
την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 7 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Β) Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.30 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 140 εκ. (πλάτος) Χ 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ. 
και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Αγίου 
Πέτρου, κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε ύψος 
1,80 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 7 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
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Γ) Προμήθεια και τοποθέτηση τριών (3) πινακίδων κατεύθυνσης σε επιλεγμένες θέσεις που θα οδηγούν 
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καστάνιτσας, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα 
Αρχή. Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα κατεύθυνσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.30 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 140 εκ. (πλάτος) Χ 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ.  
και θα απεικονίζει βέλη κατεύθυνσης προς τη θέση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας, κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά). Η πινακίδα θα τοποθετηθεί σε ύψος 
1,80 μ. από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 7 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Δ) Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι (20) πινακίδων απαγόρευσης σε επιλεγμένες θέσεις κατά μήκος των 
κοιτών του Βρασιάτη και του Τάνου, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι τεχνικές 
προδιαγραφές τους είναι: 

• Πινακίδα απαγόρευσης αλουμινίου, συνολικού ύψους 3.00 μ., αποτελούμενη από μία επιφάνεια 
αλουμινίου και ένα δοκό στήριξης. 

Η ανώτερη επιφάνεια αλουμινίου θα είναι διαστάσεων 60 εκ. (πλάτος) Χ 40 εκ. (ύψος) και πάχους 5 χιλ. 
και θα απεικονίζει όλα τα απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το λογότυπο του 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, κ.ά), καθώς και 
κείμενο στην ελληνική γλώσσα σχετικό με την απαγόρευση της ρήψης μπαζών και απορριμμάτων. Η 
πινακίδα θα τοποθετηθεί 1.90 μ. πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. 
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Ο δοκός στήριξης θα είναι κυκλικός, από γαλβανισμένο σίδερο, διαμέτρου 5 εκ. και πάχους τουλάχιστον 
3 χιλ. Η στήριξη του θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου 
σκυροδέματος. 
Τα χρώματα και το ακριβές κείμενο των πινακίδων θα προσδιοριστούν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά 
τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Ε) Προμήθεια και τοποθέτηση δεκαπέντε (15) εξειδικευμένων πινακίδων ενημέρωσης (Πινακίδων 
Ερμηνείας Περιβάλλοντος) εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού. Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα ενημερώνουν τους επισκέπτες με σύντομο και περιεκτικό 
τρόπο για τα σημαντικότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος (οικοσυστήματα, είδη φυτών και 
ζώων). Αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα 
τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα 
θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των 
φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον 
Ανάδοχο.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος συνολικού ύψους 2,60 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης 
και ξύλινες δοκούς στήριξης. 
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό, με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία θα επικολλάται η επιφάνεια, που θα φέρει την πληροφορία και ορθοστάτες 
τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 140 εκ. (πλάτος) x 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
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• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,90 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Οι ξύλινες επιγραφές θα φέρουν δύο (2) πασσάλους στήριξης. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Το γράφημα 
δεν θα φθείρεται και η κατασκευή θα είναι πλήρως στεγανή ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει 
διαρροή νερού. 
Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται,  με τη 
σύμφωνη γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
ΣΤ) Προμήθεια και τοποθέτηση τριάντα (30) πινακίδων οριοθέτησης, για την οριοθέτηση των ορίων της 
Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα 
ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με τα όρια της Προστατευόμενης Περιοχής και θα τοποθετηθούν 
σε επίκαιρα σημεία της περιοχής με σχηματικό χάρτη και σύντομη επεξήγηση του σχεδίου του χάρτη. 
Αυτές θα περιλαμβάνουν τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα 
τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα 
θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των 
φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον 
Ανάδοχο.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πινακίδα οριοθέτησης συνολικού ύψους 2,50 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης και ξύλινες 
δοκούς στήριξης. 
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία θα επικολλάται η επιφάνεια, που θα φέρει την πληροφορία και ορθοστάτες 
τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 120 εκ. (πλάτος) x 70 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,80 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Οι ξύλινες επιγραφές θα φέρουν δύο (2) πασσάλους στήριξης. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι 
πλήρως στεγανή ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού.  
Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται, με τη σύμφωνη 
γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 

 

Ζ) Προμήθεια και τοποθέτηση είκοσι (20) πινακίδων επεξήγησης θέας των περιοχών Απόλυτης 
Προστασίας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (συστάδα Δενδρόκεδρου Μονής Μαλεβής και 
υγρότοπος Μουστού). Οι πινακίδες του τύπου αυτού θα ενημερώνουν τους επισκέπτες σχετικά με ό,τι 
μπορούν να παρατηρήσουν από τα σημεία θέας στα οποία θα εγκατασταθούν. Αυτές θα περιλαμβάνουν 
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τόσο εικόνες, χάρτες, όσο και περιγραφικό κείμενο. Οι πινακίδες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες θέσεις 
των Περιοχών Απολύτου Προστασίας, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Τα κείμενα 
θα παραδοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο στην ελληνική γλώσσα. Το κόστος των 
φωτογραφιών ή των σκίτσων ή των ζωγραφικών αναπαραστάσεων που θα επιλεχθούν, σε συνεργασία με 
τον υπεύθυνο του έργου της Αναθέτουσας Αρχής, για να χρησιμοποιηθούν, βαρύνουν οικονομικά τον 
Ανάδοχο.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πινακίδες επεξήγησης θέας συνολικού ύψους 1,80 μ. θα φέρουν τη μορφή αναλογίου, καθώς είναι η 
λιγότερο οχληρή για το περιβάλλον μορφή. 
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία επικολλάται η επιφάνεια, στην οποία αναγράφονται όλα τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και 
ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Το μέγεθος της πινακίδας θα είναι 110 εκ. (πλάτος) x 70 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί στη μία πλευρά 0,70 μ. και στην άλλη 1.10 μ. από το έδαφος. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Οι ξύλινες επιγραφές θα φέρουν δύο (2) πασσάλους στήριξης. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι 
πλήρως στεγανή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού. 
Ο σχεδιασμός των πινακίδων βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο και θα οριστικοποιείται  με τη σύμφωνη 
γνώμη της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η) Προμήθεια και τοποθέτηση έξι (6) πινάκων ανάρτησης δημοσιεύσεων του Φορέα Διαχείρισης Όρους 
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Στους πίνακες ανακοινώσεων θα αναρτάται κάθε είδους πληροφορία 
που θα αποβαίνει χρήσιμη στο ευρύ κοινό σχετικά με τις δραστηριότητες και τις αποφάσεις του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Οι πίνακες θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες 
θέσεις της περιοχής, οι οποίες θα υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
Οι τεχνικές προδιαγραφές τους είναι: 
• Πίνακας ανάρτησης δημοσιεύσεων συνολικού ύψους 2,60 μ, αποτελούμενος από μία επιφάνεια 
ανάρτησης και δύο ξύλινες δοκούς στήριξης. 
• Ο πίνακας θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με στέγαστρο, με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης 
επάνω στην οποία θα επικολλάται φύλλο από plexi glass και ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής 
διατομής 15 εκ. Το στέγαστρο θα είναι δίριχτο και θα επικαλύπτεται στο πάνω μέρος με 
ασφαλτοκεραμίδι. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 140 εκ. (πλάτος) x 80 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
Το plexi glass θα είναι διάφανο πάχους 2 χιλ. με διαστάσεις 140 εκ. (πλάτος) x 80 εκ. (ύψος), που θα 
εφαρμόζει και θα στηρίζεται στην ξύλινη επιφάνεια του πίνακα με τέσσερεις (4) μεταλλικές βίδες, για την 
καλύτερη αδιαβροχοποίηση των αναρτώμενων εγγράφων. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,90 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους.  
• Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξή τους θα γίνει επί του εδάφους με εσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
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Θ) Προμήθεια και τοποθέτηση μίας (1) ενημερωτικής πινακίδας μπροστά από το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Αγίου Πέτρου, η ακριβής θέση της οποίας θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι 
τεχνικές προδιαγραφές της είναι: 
• Ενημερωτική Πινακίδα συνολικού ύψους 2,50 μ. αποτελούμενη από επιφάνεια ανάρτησης και ξύλινες 
δοκούς στήριξης. Η ανώτερη επιφάνεια θα αναγράφει κείμενο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα με την 
ονομασία του Κέντρου, καθώς και όλα τα απαραίτητα σήματα που καθορίζονται από το ΥΠΕΚΑ (πχ το 
λογότυπο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, το λογότυπο του ΕΠΠΕΡΑΑ, 
κ.ά).  
Για τη δημιουργία των πινακίδων θα εφαρμοστεί η ψηφιακή εκτύπωση με αυτοκόλλητα της 3M και 
επικόλληση anti graffiti films με προστασία UV.  
• Η πινακίδα θα αποτελείται από ξύλινο σκελετό με ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης επάνω στην 
οποία θα επικολλάται η μεταλλική επιφάνεια (αλουμινίου), που θα φέρει την πληροφορία και 
ορθοστάτες τετράγωνης/στρογγυλής διατομής 15 εκ. 
• Οι διαστάσεις της επιφάνειας θα είναι 120 εκ. (πλάτος) x 70 εκ. (ύψος) και πάχους 5 εκ. 
• Η επιφάνεια θα τοποθετηθεί 1,10 μ. από το έδαφος. 
• Το συνολικό ύψος της πινακίδας θα είναι 1,80 μ. άνω της επιφάνειας του εδάφους. 
• Οι oρθοστάτες θα είναι πακτωμένοι στο έδαφος. Η στήριξη τους θα γίνει επί του εδάφους με εκσκαφή 
σε βάθος 70 εκ. με χρήση άοπλου σκυροδέματος. 
• Τα ξύλινα τμήματα θα είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πριστή ξυλεία καστανιάς και τα 
υπεδάφια τμήματα θα είναι πισσαρισμένα. 
• Η ενιαία ξύλινη επιφάνεια πλήρωσης των πινακίδων θα κατασκευαστεί από εμποτισμένη πριστή ξυλεία 
καστανιάς ή από κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 5 εκ. και επένδυση καπλαμά καστανιάς. 
• Η πληροφορία θα δίνεται με έγχρωμη εκτύπωση σε επιγραφή από GRP (Glass Reinforced Plastics - 
πλαστικά από ενισχυμένες ίνες γυαλιού) ή πολυκαρβονικό υλικό, πάχους έως 3 χλτ και χρώματος λευκού, 
το οποίο να παρέχει τον υψηλότερο βαθμό προστασίας έναντι φθορών και καταστροφών, 
συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων βανδαλισμού. Θα είναι ανθεκτική στον καιρό, την 
ακτινοβολία UV, ανθεκτική σε φαινόμενα βανδαλισμού και τα χρώματα δεν θα ξεθωριάζουν. Θα είναι 
πλήρως στεγανή, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα υπάρξει διαρροή νερού  
Το ακριβές κείμενο της πινακίδας θα προσδιοριστεί κατά την εκτέλεση της Σύμβασης μεταξύ της 
Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου. Ο σχεδιασμός της πινακίδας βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο 
και θα οριστικοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής. 

 

Μετά τον έλεγχο του φακέλου «Τεχνική Προσφορά» του κου. Κωνσταντίνου Γ. Κουτσιούμπη και των 
διευκρινήσεων που παρείχε, κατόπιν υποβολής ερωτημάτων από την Επιτροπή Αξιολόγησης 
Διαγωνισμού με την αρ. πρωτ. 956/18-10-2012 επιστολή της, δεν διαπιστώθηκε ουδεμία παράλειψη 
που να επιφέρει απόρριψη της προσφοράς του, και η Επιτροπή κρίνει ότι η κ. Κωνσταντίνος Γ. 
Κουτσιούμπης παρέδωσε ένα πλήρη φάκελο Τεχνικής Προσφοράς, κατά συνέπεια θα ανοιχθεί η 
οικονομική του προσφορά. 

Τα   Μέλη της Επιτροπής 

 

Αναστασιάδη Αγνή                Τρυφωνόπουλος Γεώργιος                Δημητρακοπούλου Αγγελική 

 

          Ο Γραμματέας 

 

Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ»  
 

Στο Άστρος σήμερα, 19/10/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 02.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει της υπ’ αριθ. 90/2012 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, 
σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων», που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του 
τμήματος του Υποέργου 1  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και 
πινάκων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», και αποτελείται από τους: 

1. Αναστασιάδη Αγνή, Πρόεδρος Επιτροπής (σε αναπλήρωση της Αναγνωστοπούλου Μαρίας) 
2. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μέλος 
3. Δημητρακοπούλου Αγγελική, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας κ. Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος.  
 
Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 860/24-9-2012 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» για 
την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013», η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση των φακέλων Οικονομικών Προσφορών, οι 
οποίοι κρίθηκαν παραδεκτοί κατά τη διαδικασία ελέγχου των Δικαιολογητικών Συμμετοχής και των 
Τεχνικών Προσφορών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, κατά το άρθρο 6 του τεύχους της διακήρυξης, προέβη στην αποσφράγιση 
των φακέλων Οικονομικών Προσφορών των προσφερόντων, που κατατέθηκαν στον Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού και σύμφωνα με το Πρακτικό ΕΛΕΓΧΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ δεν αποκλείσθηκαν και πληρούν τις 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στην περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού, και 
μονόγραψε τα περιεχόμενα των φακέλων αυτών. 
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Στη συνέχεια κατάρτισε τον ακόλουθο πίνακα: 

Πίνακας Περιεχομένων των Φακέλων Οικονομικών Προσφορών 

Επωνυμία Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
(Με Φ.Π.Α.) 

Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
(Χωρίς Φ.Π.Α.) 

Παπαδάκου Ευγενία Ε.Δ.Ε. 49.815,00 € 40.500,00 € 

Κωνσταντίνος Γ. Κουτσιούμπης 52.883,85 € 42.995,00 € 

 

Το σύνολο των παραπάνω προσφορών κρίνονται «τυπικά αποδεκτές οικονομικές προσφορές». 

Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης, θα προβεί στην σύνταξη του Συγκριτικού Πίνακα των 
Προσφορών για την ανάθεση του τμήματος του Υποέργου 1 «Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων». 

 

 

 

Τα   Μέλη της Επιτροπής 

 

Αναστασιάδη Αγνή                Τρυφωνόπουλος Γεώργιος                Δημητρακοπούλου Αγγελική 

 

 

 

 

          Ο Γραμματέας 

 

Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ»  
 

Στο Άστρος σήμερα, 19/10/2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 02.00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Ενημέρωσης Άστρους συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης, βάσει της υπ’ αριθ. 90/2012 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, 
σχετικά με την αξιολόγηση προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια, μεταφορά και 
εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων», που υποβλήθηκαν για την υλοποίηση του 
τμήματος του Υποέργου 1  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και 
πινάκων» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της Πράξης 
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. 
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», και αποτελείται από τους: 

1. Αναστασιάδη Αγνή, Πρόεδρος Επιτροπής (σε αναπλήρωση της Αναγνωστοπούλου Μαρίας) 
2. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, Μέλος 
3. Δημητρακοπούλου Αγγελική, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρεί ο Γραμματέας κ. Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος.  
 
Στα πλαίσια της υπ' αριθ. πρωτ. 860/24-9-2012 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων» για 
την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
2007-2013», η Επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους προκειμένου να προβεί στη σύνταξη του Συγκριτικού Πίνακα Προσφορών. 

Η Επιτροπή Ανάθεσης, κατά το άρθρο 6 του τεύχους της διακήρυξης, κατέταξε τις προσφορές των 
προσφερόντων με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συνέταξε τον παρακάτω πίνακα:  

Συγκριτικός Πίνακας Προσφορών 

Επωνυμία Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
(Με Φ.Π.Α.) Κατάταξη 

Παπαδάκου Ευγενία Ε.Δ.Ε. 49.815,00 € 1 

Κωνσταντίνος Γ. Κουτσιούμπης 52.883,85 € 2 

 

Επομένως, με βάση τον ανωτέρω συγκριτικό πίνακα, η Επιτροπή Αξιολόγησης 
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ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την ανάθεση προμήθειας του τμήματος του Υποέργου 1  «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση 
πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων», στην: 

Παπαδάκου Ευγενία Ε.Δ.Ε. 

επειδή υπέβαλε την με χαμηλότερη τιμή προσφορά. 

 

Τα   Μέλη της Επιτροπής 

 

Αναστασιάδη Αγνή                Τρυφωνόπουλος Γεώργιος                Δημητρακοπούλου Αγγελική 

 

 

 

 

          Ο Γραμματέας 

 

Φωτεινογιαννόπουλος Γιώργος 

 

http://www.fdparnonas.g/
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2007-2013» 

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 

 

 

ΑΔΑ: 45ΨΨ46Ψ8ΒΞ-Γ9Υ  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Άστρος, 21/12/2011 
Αριθ. Πρωτ.: 955  

Προς: 
1. Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής   

Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος  
Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού  

Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος  
 

Άστρος Αρκαδίας, 22001 
Τηλ: 27550 22021, Φαξ: 27550 22025 
Email:  anasto1977@yahoo.gr  
Πληροφορίες: Αναστόπουλος Δήμος – M.Sc.Μηχανικός Περιβάλλοντος 

 

Θέμα: «Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 10MW και των 
συνοδών σε αυτό έργων στη θέση “Μαυραγάνη – Λυκοτόπι”, του Δήμου Νότιας Κυνουρίας 
Νομού Αρκαδίας». 
Σχετ: α) Από το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 

Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει διαβιβαστεί στον Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού το με α.π. 
161128/1996/19-09-2011 έγγραφό, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
έργου «ΑΣΠΗΕ ισχύος 10MW στη θέση  “Μαυραγάνη – Λυκοτόπι”, Ν. Αρκαδίας. 

 
Η παρούσα γνωμοδότηση συντάσσεται σύμφωνα με: 

1. Την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), σύμφωνα με την οποία, το έργο βρίσκεται εντός 
της προστατευόμενης περιοχής της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης και συγκεκριμένα 
στις «Εκτάσεις εκτός των περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της 
Φύσης, της ζώνης προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης».  

2. Το Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις». 
3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκαν με το ν. 3851/2010 (Α’ 85) και ισχύουν. 

4. Την υπ. Αριθμ. 60/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού  

 

Σε απάντηση του (α) σχετικού σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω: 

Γενικά στοιχεία – Περιγραφή του έργου 

Το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου 5 ανεμογεννητριών συνολικής 
ισχύος 10 MW και τα συνοδά έργα υποδομής στη θέση “Μαυραγάνη – Λυκοτόπι”, που βρίσκεται στο 
Ν. Αρκαδίας 3 km ανατολικά από τον οικισμό Κουνουπιά. Το μέσο υψόμετρο είναι περίπου 1200 m.  Η 
περιοχή ανήκει στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας. Το έργο έχει αναλάβει η εταιρεία «Ενεργειακός 
Σχεδιασμός  Ε.Ε. – Γ. Κοντορούπης & Συνεργάτες». 
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Οι προτεινόμενες ανεμογεννήτριες θα είναι ισχύος 2 MW η κάθε μια, θα διαθέτουν πτερωτή 3 
πτερυγίων σταθερού βήματος, διαμέτρου 80 m, ενώ ο άξονας τους βρίσκεται σε ύψος 78 m. Για την 
εγκατάσταση των ανεμογεννητριών απαιτείται διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου γύρω από την 
θέση εγκατάστασης κάθε ανεμογεννήτριας. Πιο συγκεκριμένα, απαιτείται γύρω από την θέση της κάθε 
ανεμογεννήτριας η κατασκευή ενός πλήρως ισοπεδωμένου πλατώματος διαστάσεων 50m x 35m. Το 
θεμέλιο της Α/Γ θα βρίσκεται περίπου στο κέντρο του πλατώματος. Θα κατασκευαστεί επίσης νέος 
υποσταθμός ΜΤ/ΥΤ, ηλεκτρική γραμμή που θα αποτελείται από υπόγεια καλώδια συνολικού μήκους 6 
km υπό τάσης 20.000 Volt για τη μεταφορά της ενέργειας από το Αιολικό Πάρκο στον υποσταθμό 
(Α/Π–Υ/Σ). Τέλος θα διανοιχθεί εσωτερική οδοποιία πλάτους 5m για διέλευση στις θέσεις των Α/Γ και 
εκτέλεσης εργασιών, μήκους 3,5 Km περίπου. H συνολική ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
αναμένεται να είναι 19.310,00 KWh περίπου.    
 
Το έργο περιλαμβάνει: 

 Κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Πάρκου 5 ανεμογεννητριών τύπου Vestas/Neg Micon A/S 
V80 ισχύος 2000 KW εκάστη, οριζόντιου άξονα, τριπτέρυγες. 

 Κατασκευή Κέντρου ελέγχου. 
 Κατασκευή Γραμμής Μέσης Τάσης 20kV. 
 Κατασκευή υποσταθμού ανύψωσης τάσης σε απόσταση 4,5 km βόρειο βορειοανατολικά του 

χώρου εγκατάστασης. 
 Εγκατάσταση συστήματος κεντρικού εποπτικού ελέγχου και τηλεπίβλεψης αποτελούμενο από 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και  κατάλληλων διατάξεων και γραμμών επικοινωνίας.  
 Οδοποιία: Διάνοιξη εσωτερικού δικτύου επικοινωνίας μεταξύ των ανεμογεννητριών καθώς και 

βελτίωσης του δρόμου πρόσβασης προς τον χώρο εγκατάστασης (μέσο βάθος εκσκαφής περί 
το 1m με μέγιστο περί τα 3m). 

 Οδοποιία: Διαμόρφωση του χώρου με σκοπό τη δημιουργία προσβάσεων στο χώρο των 
εγκαταστάσεων όπου απαιτείται και δημιουργία επιπέδου πλατώματος γύρω από το θεμέλιο 
της κάθε ανεμογεννήτριας για την κίνηση των μηχανικών μέσων που θα χρησιμοποιηθούν 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. 

 Οδοποιία: Διάνοιξη του υπάρχοντος δρόμου έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσπέλασης 
φορτηγών αυτοκινήτων και γερανών που απαιτούνται κατά την μεταφορά και ανέγερση του 
εξοπλισμού όπου αυτό απαιτηθεί. 

 Οδοποιία: Την διάνοιξη (δασικής κατηγορίας) εσωτερικής οδοποιίας (χωμάτινη, πλάτους 5m, 
περίπου) για διέλευση στις θέσεις των Α/Γ και εκτέλεση σχετικών εργασιών, μήκους 3,5Km., 
περίπου. 

 Οδοποιία: Την βελτίωση υφιστάμενου (αγροτικού) οδικού δικτυού (εξωτερική οδοποιία 
πρόσβασης), συνολικού μήκους περίπου 500μ., για την σύνδεση του Α/Π με το επαρχιακό 
οδικό δίκτυο Πελετά - Κουνουπιά - Μαρί - Λακωνία. 

  Διάνοιξη των απαραίτητων «πλατειών» ανέγερσης έκαστης των ανεμογεννητριών και η 
επίστρωσή τους με κατάλληλο υλικό (3Α). 

 Δημιουργία 6 km υπόγειας γραμμής Μέσης Τάσης για την διασύνδεση του αιολικού πάρκου με 
τον υποσταθμό. 

Σκοπός του έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού 
της περιοχής και θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής. Έχοντας υπόψη την ειδική 
εκπομπή ρύπων των πετρελαϊκών μονάδων της Δ.Ε.Η. στο διασυνδεδεμένο σύστημα παραγωγής, η 
αποφυγή των ατμοσφαιρικών ρύπων από τη λειτουργία του αιολικού πάρκου θα είναι σημαντική. 
Σύμφωνα με τη μελέτη, εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση η λειτουργία του Αιολικού Πάρκου θα αποτρέψει 
την εκπομπή περίπου 16.413,5 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και 29.930,5 τόνων διοξειδίου του 
θείου (SO2). 

http://www.fdparnonas.g/
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Στην μελέτη συμπεριλαμβάνεται μία παρουσία της συμβατότητας με κατευθύνσεις του Ειδικού 
πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης (Ε.Π.Χ.Σ. & Χ.Α.) για της ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.).  
Επίσης στην μελέτη, εμπεριέχεται η Άδεια Παραγωγής της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και 
Προσφορά Σύνδεσης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΔΕΣΜΗΕ). Στο σημείο αυτό, από τις διάφορες γνωμοδοτήσεις των συναρμόδιων Υπηρεσιών /Φορέων, 
που εμπεριέχονται στην ΜΠΕ, όπως οι όροι έγκρισης της ΛΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 
Αρχαιοτήτων (Α.Π.: Φ21/Γ/2/5/3228/27-7-2009 έγγραφό της), της 25ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων (Α.Π.: 4479/27-7-2009 έγγραφό της), καθώς και του Δασαρχείου Κυνουρίας (Α.Π.: 
2137/25-9-2008 έγγραφό του). 
Στην μελέτη, δεν εμπεριέχεται γνωμοδότηση της Δ/νσης Δασών Αρκαδίας (σχετική η αριθ. 3082/29-
2009 γνωμοδότηση Π.Π.Ε.Α. της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ. Περ. Πελ/σου), μόνο το έγγραφο του Δασαρχείου 
Κυνουρίας. 
 
Παρατηρήσεις του Φορέα Διαχείρισης σχετικά με το έργο: 

Η Υπηρεσία μας αφού έλεγξε κατά το δυνατόν την εν λόγω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 
3010/2002, 

2. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ/60Α), άρθρο 18, όπου αναφέρονται οι ισχύουσες διατάξεις περί της 
προστασίας της ενδημικής βιοποικιλότητας, 

3. Το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 194Α’), άρθρο 13, όπου αναφέρεται η ίδρυση των φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, 

4. Το κεφάλαιο Ε’ Διοίκηση και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, άρθρο 15 φορείς 
διαχείρισης παρ. 2γ., όπου αναφέρεται ότι στις αρμοδιότητες του φορέα διαχείρισης υπάγεται 
και «Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση των 
περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις περιοχές ευθύνης 
τους, καθώς και σε κάθε άλλο θέμα για το οποίο ζητείται η γνώμη τους από τις αρμόδιες αρχές» 
του Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α: «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις», 

5. Την υπ’ αριθμ. 51922/2-12-2004 απόφαση έγκρισης κανονισμού λειτουργίας Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, άρθρο 3 αρμοδιότητες Δ.Σ. παρ. 16 
όπου αναφέρεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης γνωμοδοτεί όποτε ζητείται η γνώμη του από 
αρμόδιες δημόσιες αρχές, 

6. Την Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010): «Καθορισμός χρήσεων όρων και 
περιορισμών δόμησης για την προστασία χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων 
Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και Απόλλωνος του Ν. Αρκαδίας, των Δήμων 
Θεραπνών, Οινούντος και Γερονθρών του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. 
Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-υγροτόπου Μουστού», 

7. Το ΦΕΚ/160/16-6-2011: Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 33999/6-9-2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης για την προστασία 
χερσαίων και υδάτινων εκτάσεων των Δήμων Βόρειας Κυνουρίας, Λεωνιδίου, Σκιρίτιδας και 
Τυρού του Ν. Αρκαδίας των Δήμων Θεραπνών, Οινοΰντας και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και 
των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα - 
Υγρότοπου Μουστού (ΦΕΚ 353 Α.Α.Π.Θ/6-9-2010)». 

http://www.fdparnonas.g/
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8. Οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979 περί της διατηρήσεως των άγριων 
πτηνών. 

9. Την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας», 

10. Τον Ν. 3827/2010 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου»,  

11. Την απόφαση 168040/7-9-2010 «Καθορισμός κριτηρίων με τα οποία διαβαθμίζεται η αγροτική 
γη σε ποιότητες και κατατάσσεται σε κατηγορίες παραγωγικότητας», 

12. Την απόφαση «Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης 
για τον τουρισμό και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων», 

13. Το Ν. 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" 
Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α' 

παραθέτει τα εξής: 

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), το έργο βρίσκεται εντός των ορίων 
χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης, και συγκεκριμένα βρίσκεται στις «Εκτάσεις εκτός των 
περιοχών Απόλυτης Προστασίας της Φύσης, των Περιοχών Προστασίας της Φύσης, της ζώνης 
προστασίας Μουστού και των περιοχών με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης», και χωροθετείται εκτός 
περιοχών Natura 2000.  

Σύμφωνα με την παραπάνω Κ.Υ.Α., και την τροποποίησή της,  ΦΕΚ/160/16-6-2011 άρθρο 3, για τις εν 
λόγω εκτάσεις αναφέρεται ότι: «Επιτρέπεται η χωροθέτηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
περιλαμβανομένων των συνοδών έργων σύνδεσης με το Σύστημα ή το Δίκτυο και οδοποιίας, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Επιτρέπεται η χωροθέτηση μονάδων Συμπαραγωγής, Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) που υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 
του ν. 3468/2006 (Α’ 129)».  

Περιβάλλον της περιοχής – Ευαίσθητα στοιχεία του – Ειδικά προστατευόμενες ζώνες 

Επίσης το εν λόγω έργο δεν βρίσκεται εντός των περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου 
Natura 2000 (Οδηγία 92/43 ΕΟΚ) αλλά βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις περιοχές που έχουν 
χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ): «Όρη Ανατολικής Λακωνίας» 
με κωδ. GR 2540007, ο τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) «Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, 
Κορακιά, Καλογεροβούνι, Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς» με κωδ. GR 2540001, ο ΤΚΣ «Όρος 
Πάρνωνα και Περιοχή Μαλεβής» και ο ΤΚΣ «Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου» με κωδ. GR 
2520006, GR 2520005 αντίστοιχα. Επιπλέον, βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά 
(ΙΒΑ) «Όρη Ανατολικής Λακωνίας» με κωδ. GR 123. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης, η ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας 
βρίσκεται στον κύριο μεταναστευτικό διάδρομο των πτηνών στον άξονα βορρά – νότου και αυτή 
διαθέτει υψηλή ποικιλομορφία βιοτόπων και κατά συνέπεια, αυξημένη ποικιλομορφία ειδών πτηνών. 
Συνολικά στις ανωτέρω ΖΕΠ και Τ.Κ.Σ. (σήμερα πλέον Ε.Ζ.Δ.), απαντούν 208 είδη πτηνών πολλά από τα 
οποία είναι μονίμως διαβιούντα στις ανωτέρω εκτάσεις είδη. Περίπου 14 είδη ημερόβιων αρπακτικών 
πτηνών έχουν απογραφεί στις περιοχές αυτές, 7 από τα οποία είναι μόνιμοι κάτοικοι των  περιοχών 
αυτών, ενώ οι ΖΕΠ αποτελούν σημαντικό διάδρομο για τα μεταναστευτικά στρουθιόμορφα και τα 
αναπαραγόμενα και διαβατικά αρπακτικά. Συγκεκριμένα, τα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ, δηλαδή τα 
είδη, η παρουσία των οποίων έχει οδηγήσει κατά κύριο λόγο στα χαρακτηρισμό των περιοχών ως ΖΕΠ 
είναι τα εξής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της Οδηγίας) : 

http://www.fdparnonas.g/


ΠΑ
ΡΑ
ΡΤ
ΗΜ
Α

 
Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  

 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 5 
 

Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), Φιδαετός (Circaetus gallicus),  Φρυγανοτσίχλονο (Emberiza caesia), 
Λιοστριτσίδα (Hippolais olivetorum) και Αιγαιοτσιροβάκος (Sylvia rueppelli). Ειδικότερα ένα από τα 
σημαντικότερα είδη πτηνών για τις ανωτέρω περιοχές είναι το είδος του Σπιζαετού, ένα είδος με πολύ 
περιορισμένους πληθυσμούς στην Ευρώπη και Ελλάδα. Οι  περιοχές αυτές είναι  από τις λίγες στην 
Ελλάδα όπου το είδος αυτό διαβιεί και, επομένως, η ορνιθολογική σημασία αυτών είναι πολύ υψηλή.  

Οι ανωτέρω περιοχές ΤΚΣ (Ε.Ζ.Δ.) και ΖΕΠ διαθέτουν επίσης σπάνια είδη φυτών (όπως το Stachys 
spreitzenhoferi ssp. virella και Campanula andrewsii ssp. hirsutula και το Euphorbia dendroides), 
καθώς και πολύ πλούσια πανίδα με 27 σπάνια είδη ερπετών και θηλαστικών να έχουν καταγραφεί 
καθώς και 3 είδη της παραγράφου ΙΙ της Οδηγίας 92/43 ΕΟΚ (Mauremys caspica, Testudo hermanni 
and Testudo marginata) που προστατεύονται επίσης από την Ελληνική νομοθεσία (Π.Δ. 67/1901). 

Το 2009 εκπονήθηκε μελέτη με σκοπό τον προσδιορισμό γενικών αρχών προστασίας των ειδών της 
άγριας ορνιθοπανίδας χαρακτηρισμού των Ζωνών ειδικής Προστασίας και με στόχο την ρύθμιση της 
άσκησης των δραστηριοτήτων σε αυτές. Το έργο χρηματοδοτήθηκε σε συνέχεια της Υπόθεσης C 334-
04 της Ε.Ε. και της από 25.10.2007 καταδίκης της χώρας από το Δ.Ε.Κ. και στο πλαίσιο της ενταγμένης 
πράξης στο ΕΠΠΕΡ “Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά για τον 
χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας,” αποτελεί δε μία προσπάθεια 
του Υπουργείου στην κατεύθυνση της εναρμόνισης με τις εθνικές υποχρεώσεις με βάση τις απαιτήσεις 
της Οδηγίας 79/409, σε ότι αφορά στην έκταση και στον αριθμό των ΖΕΠ που θα πρέπει να 
θεσμοθετηθούν προκειμένου να καλυφθούν οι απαιτήσεις της Οδηγίας που αφορούν στις ανάγκες 
των ειδών πτηνών προτεραιότητας. Η εν λόγω μελέτη συνοδεύεται από σχέδιο Κ.Υ.Α. με 
προτεινόμενους όρους, περιορισμούς, απαγορεύσεις και διαφοροποιήσεις ανά είδος ή ομάδα ειδών 
χαρακτηρισμού. Σύμφωνα με το συνοδεύον την μελέτη σχέδιο Κ.Υ.Α. Οριζόντιων Μέτρων για την 
Ορνιθοπανίδα :  

-«…Δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών σταθμών, εντός ΖΕΠ που πληρούν κριτήρια 
χαρακτηρισμού ως μεταναστευτικά περάσματα – στενωποί. Οι περιοχές αυτές είναι το Δέλτα Έβρου 
GR 1110006 Κύθηρα και γύρω νησίδες GR 3000013 και Αντικύθηρα και γύρω νησίδες GR 3000012 
καθώς και όποια άλλη ΖΕΠ αναγνωρισθεί ως μεταναστευτικό πέρασμα – στενωπός μετά από 
τεκμηριωμένη επιστημονική έρευνα…». Σημειώνεται ότι σύμφωνα και με τα στοιχεία που έχουν 
περιληφθεί στα SDF του Δικτύου NATURA 2000 η Ζ.Ε.Π. με κωδικό GR2540007, «ΟΡΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ» αποτελεί μεταναστευτικό πέρασμα. 

-«…Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών σε ακτίνα πέντε (5) χλμ. από φωλιές μεγάλων 
αρπακτικών που ευρίσκονται εντός ΖΕΠ. Ως μεγάλα αρπακτικά θεωρούνται τα είδη όρνιο (Gyps 
fulvus), Ασπροπάρης (Neophron percnopterus), Μαυρόγυπας (Aegypius monachus), Γυπαετός  
(Gypaetus  barbatus),  Χρυσαετός (Aquila chrysaetos),  Θαλασσαετός (Haliaetus albicila)   και Σπιζαετός 
(Hieraaetus fasciatus)…». 

 

Οδικό δίκτυο - πρόσβαση στην περιοχή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών 

Το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 
πραγματοποίησε δύο (2) επισκέψεις - αυτοψίες στην περιοχή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στις 
20/10/2011 και στις 24/11/2011. Από τις επισκέψεις αυτές διαπιστώθηκε ανακολουθία μεταξύ των 
αναφερομένων στη ΜΠΕ για το αιολικό πάρκο και της υπάρχουσας κατάστασης, όσον αφορά στο 
υφιστάμενο οδικό δίκτυο και στην πρόσβαση στην περιοχή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. 
Συγκεκριμένα, οι χάρτες που συνοδεύουν τη ΜΠΕ υποδεικνύουν την ύπαρξη δρόμου που διέρχεται 
μέσα από το χωριό Κουνουπιά ή παραπλεύρως της Κουνουπιάς (οι χάρτες δεν είναι ευκρινείς ως προς 
το ακριβές σημείο του δρόμου προς την περιοχή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών), ενώ στην 
πραγματικότητα δεν υπάρχει κανένας δρόμος από την περιοχή της Κουνουπιάς που να ενώνεται με το 
δασικό δρόμο του δάσους της Κουνουπιάς, ο οποίος και τελικά καταλήγει στην περιοχή εγκατάστασης 
των ανεμογεννητριών. Ο δασικός δρόμος του δάσους της Κουνουπιάς ξεκινά περίπου 2 χιλιόμετρα 
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μακρύτερα, και βρίσκεται στον επαρχιακό δρόμο από την Κουνουπιά προς το Μαρί. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος δασικός δρόμος για το έργο εγκατάστασης 
των ανεμογεννητριών, δεν βρίσκεται σε κατάσταση τέτοια από πλευράς πλάτους και ομαλότητας ώστε 
να χρησιμοποιηθεί χωρίς επιπρόσθετα έργα βελτίωσης και παρέμβασης στο δάσος, κρίνοντας από το 
οδικό δίκτυο που έχει κατασκευαστεί για το παρακείμενο αιολικό πάρκο στη θέση Λεύκες (2 
χιλιόμετρα από το Μαρί και 1,5 χιλιόμετρα από την Κουνουπιά). 

Επίσης σύμφωνα με έγγραφο του Δασαρχείου Κυνουρίας (Αριθ. Πρωτ. 1551/26-10-2011) που έχει 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο (ΑΔΑ:45Ο0ΟΡ1Φ-ΘΔ4) με θέμα: «Χαρακτηρισμός έκτασης», στη θέση 
“Μαυραγάνη–Λυκοτόπι”, του τοπικού διαμερίσματος Κουνουπιάς Δήμου Λεωνιδίου συνολικού 
εμβαδού «795.379,505 στρεμμάτων» η εν λόγω έκταση χαρακτηρίζεται ως  Δάσος Ελάτης με κύριο 
είδος Ελάτη και  ποσοστό κάλυψης  89% περίπου. Σύμφωνα με το Ν. 998/79 άρθρο 3 παρ. 1 : «Ως 
δάσος νοείται πάσα έκταση της επιφανείας του εδάφους, η οποία καλύπτεται εν όλω ή σποραδικώς 
υπό αγρίων ξυλωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας αποτελούντων ως εκ της μεταξύ των 
αποστάσεως και αλληλεπιδράσεως οργανική ενότητα και η οποία δύναται να προσφέρει προϊόντα εκ 
των ως άνω φυτών εξαγόμενα ή να συμβάλει εις τη διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας 
ή να εξυπηρετήσει την διαβίωση του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος». Το υπόλοιπο 
τμήμα (11 %), χαρακτηρίζεται ως εγκαταλελειμμένοι αγροί με εμφανή στοιχεία παλιάς καλλιέργειας 
(παλιές  βαθμίδες) και η επιφάνεια τους δεν καλύπτεται από δασική βλάστηση. 

Μετά από εξέταση του περιεχομένου της ανωτέρω Μ.Π.Ε. για έργο ΑΣΠΗΕ και συνεκτιμώντας τα 
ανωτέρω, παρατηρούμε ότι η εν λόγω Μ.Π.Ε. έχει, εκ πρώτης όψεως, ανταποκριθεί έως ένα βαθμό 
μεμονωμένα στις απαιτήσεις των προδιαγραφών για το περιεχόμενο αντίστοιχης μελέτης, κρίνουμε 
όμως ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι αμφισβήτησης της τεκμηρίωσης και εκτίμησης των επιπτώσεών της 
στο φυσικό περιβάλλον για τους εξής λόγους : 

 Η Μ.Π.Ε. αναφέρει ότι η αυτοφυής βλάστηση στην περιοχή εγκατάστασης των 
ανεμογεννητριών είναι χαμηλή και αραιή,  χρησιμοποιώντας ως τεκμηρίωση φωτογραφίες της 
περιοχής από απόσταση 900 έως 2500 μέτρων. Αντίθετα το έγγραφο του Δασαρχείου 
Κυνουρίας (ΑΔΑ:45Ο0ΟΡ1Φ-ΘΔ4) χαρακτηρίζει το 89% της έκτασης ως Δάσος Ελάτης, ενώ και 
η αυτοψία του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης επιβεβαίωσε την ύπαρξη Δάσους Ελάτης με 
δέντρα ύψους πολλών μέτρων. 

 Η Μ.Π.Ε. αναφέρει την ύπαρξη οδικού δικτύου από την περιοχή της Κουνουπιάς μέχρι την 
περιοχή εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Η αυτοψία από το προσωπικού του Φορέα 
Διαχείρισης διαπίστωσε την απουσία τμήματος του συγκεκριμένου οδικού δικτύου με το 
υπάρχον τμήμα του οδικού δικτύου που διασχίζει το Δάσος της Κουνουπιάς, με το υπάρχον 
δασικό οδικό δίκτυο να χρειάζεται διάνοιξη και ομαλοποίηση για την διαδικασία εγκατάστασης 
των ανεμογεννητριών. 

 Οι θέσεις των ανεμογεννητριών, πολύ δε περισσότερο η οδοποιία, καταστρέφει μεγάλο αριθμό 
δένδρων ελάτης και δημιουργεί σοβαρή βλάβη και στο ανάγλυφο και στο περιβάλλον. 

 Η περιοχή βρίσκεται ανάμεσα σε τέσσερις περιοχές προστασίας:  «Όρη Ανατολικής Λακωνίας» 
(ΖΕΠ, GR 2540007), «Όρη Γιδοβούνι, Χιονοβούνι, Γαϊδουροβούνι, Κορακιά, Καλογεροβούνι, 
Κουλοχέρα και Περιοχή Μονεμβασιάς» (ΤΚΣ, GR 2540001), «Όρος Πάρνωνα και Περιοχή 
Μαλεβής» (ΤΚΣ, GR 2520006) και ο «Μονή Έλωνας και Χαράδρα Λεωνιδίου» (ΤΚΣ, GR 2520005). 
Επιπλέον, βρίσκεται εντός της Σημαντικής Περιοχής για τα Πουλιά (ΙΒΑ) «Όρη Ανατολικής 
Λακωνίας» με κωδ. GR 123.  Η ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας βρίσκεται στον κύριο 
μεταναστευτικό διάδρομο των πτηνών στον άξονα βορρά – νότου και διαθέτει υψηλή 
ποικιλομορφία βιοτόπων και κατά συνέπεια, αυξημένη ποικιλομορφία ειδών πτηνών. Επιπλέον, 
στα  νότια της περιοχής εγκατάστασης των ανεμογεννητριών υπάρχουν κάθετες ορθοπλαγιές 
που αποτελούν θέσεις για φώλιασμα και οι κλίσεις ευνοούν τα ανοδικά ρεύματα καθιστώντας 
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την ζώνη επικίνδυνη για πρόσκρουση αρπακτικών πουλιών. Έτσι, σημαντικά είδη που 
κινδυνεύουν με πρόσκρουση όπως ο μπούφος πχ έχουν εντοπιστεί στην περιοχή.  

 Η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις από την κατασκευή του έργου στην 
περιοχή, και συγκεκριμένα στον υφιστάμενο δασικό βιότοπο, σημαντικών ειδών ερπετών και 
θηλαστικών που προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις και την εθνική νομοθεσία. Η 
καταστροφή του υφιστάμενου δάσους προφανώς και έχει αρνητικές επιπτώσεις σε πλήθος 
ασπονδύλων και σπονδυλωτών που διαβιούν στην περιοχή. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Έχοντας υπόψη όλα τα προαναφερόμενα, ομόφωνα τα μέλη του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Όρους 

Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (αρ. απόφασης 60/2011) γνωμοδοτούν αρνητικά για την Μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου ΑΣΠΗΕ ισχύος 10MW στη θέση “MAΥΡΑΓΑΝΗ-ΛΥΚΟΤΟΠΙ”, 

του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, Νομού Αρκαδίας. 

 

 
Με εκτίμηση 

 
 
 

Μαρία Αναγνωστοπούλου 
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Φορέα Διαχείρισης 

Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
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	Θέμα 14PοP ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 « Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου κα...
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	Θέμα 18PοP Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της MΠΕ για την ίδρυση «Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 15,1632 MW στη θέση “ Παλιόχωρα” στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας» ιδιοκτησίας “ΕΛΛΗΝΙΚΗ...
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	27.1. Επικύρωση επιλογής Αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»
	27.2. Απάντηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού σε υπόμνημα της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Ε–Γ. ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  σχετικά με την υπ. αριθ. 955/21-12-2011 αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα –...
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	1.Εκτελεσθεν εργο προσωπικου Ιουλίου Αυγουστου Σεπτεμβριου 2012
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	Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου με θέμα: α) Η χλωρίδα του Πάρνωνα προσελκύει επιστήμονες από όλο τον κόσμο, β) Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Γιορτή Του Δάσους, γ) Πρόσκληση στην Ημερίδα «Η αξία της προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μ...


	ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ_ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012.pdf
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	Αποδελτίωση Δελτίων Τύπου με θέμα: α) «Ολοκλήρωση εργασιών Ημερίδας 08 και 09 Σεπτεμβρίου 2012», β) «Εθελοντικός Καθαρισμός Ακτής με σημείο εκκίνησης τη θέση Πόρτες (Παλιό Λιμανάκι) την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 10.30 π.μ.», γ) «Εθελοντική Δράση Καθ...
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