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ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Νο  4/2011 

 

Στο Άστρος σήμερα, Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011, και ώρα 11.00π.μ., στο Κέντρο Ενημέρωσης 
Άστρους στο Άστρος Αρκαδίας, συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου κας. 
Μαρίας Αναγνωστοπούλου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων: 

 

1ο Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1.1 Εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ. 

1.2 Ορισμός προσώπων στις Επιτροπές 

2ο Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης του ενταγμένου στον Άξονα 9 του 
ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 

2.1 Έγκριση απόφασης αυτεπιστασίας ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της 
βιοποικιλότητας» 

3ο Έγκριση σχεδίων προκήρυξης διαγωνισμών 

3.1 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

3.2 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής γραφείων 

3.3 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης 

3.4 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 

3.5 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης 

3.6 Έγκριση Σχεδίου Προκήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης 

3.7 Έγκριση Σχεδίου Προκήρυξης για την προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

4ο Εγκρίσεις Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίων σύμβασης 

4.1 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες λογιστικής 
υποστήριξης» 

4.2 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες νομικής 
υποστήριξης» 

4.3 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες 
καθαριότητας» 

4.4 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες Ορκωτού 
Λογιστή» 

4.5 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας του υποέργου  5 
«Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 
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4.6 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την Ανάθεση του Υποέργου 11 «Επιστημονική 
αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών 
υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του» 

5ο Γνωμοδοτήσεις 

5.1 Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Αρδευτικής Γεώτρησης στη θέση Προφήτης Ηλίας» του Τ.Δ 
Καστρίου 

5.2 Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Βιοτεχνίας 
Επεξεργασίας – Τυποποίησης & Εμπορίας Ελαίων & Ελαιολάδου & Ελαιοτριβείου, λόγω προσθήκης – 
επέκτασης & προσθήκης δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων 
απορριμμάτων (τηγανόλαδων)» 

5.3 Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ «Αρδευτικής γεώτρησης, φερόμενης ιδιοκτησίας Πενταφρόνιμου 
Λ. Νικολάου, στη θέση “Τσιπουρία” της Τ.Κ. Μελιγούς του Δ. Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας» 

5.4 Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και του Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) «Για το έργο εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών, στη θέση 
‘Καρυά’, της κοινότητας Κοσμά Ν. Αρκαδίας» 

5.5 Εισήγηση για επαναγνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Φράγμα Τάνου Ν. Αρκαδίας», κατόπιν 
υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων επί αυτής από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ 

6ο Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

7ο Λοιπά θέματα 

7.1 Έγκριση Πρότασης Χρηματοδότησης για το 2011 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

7.2 Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής του εξοπλισμού και εκθεματικού υλικού του Κέντρου Ενημέρωσης 
Καστάνιτσας 

7.3 Ορισμός εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 

7.4 Ορισμός υπευθύνων τμημάτων του Φορέα Διαχείρισης 

7.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις δράσεις προστασίας και φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης την περίοδο Απρίλιος – 
Σεπτέμβριος 2011 

7.6 Ενημέρωση για τις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης την περίοδο Απρίλιος 
– Σεπτέμβριος 2011 

 

Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν 
παρόντες δέκα: 

Παρόντες  Απόντες 

Τακτικοί  

1. Αναγνωστοπούλου Μαρία 
2. Γκαύρος Δημήτριος 
3. Καραχάλιος Ναπολέων 
4. Μαχαίρας Παναγιώτης 
5. Μπούσμπουρας Δημήτριος 
6. Σιμάδη Παναγιώτα 
7. Χρυσομάλλης Χρήστος 

1. Μένεγας Σωτήριος 
2. Ρουμελιώτης Γεώργιος 
3. Τσουκάτος Στυλιανός 

Αναπληρωματικοί  
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1. Ατσάλας Ιωάννης 
2. Λαλουδάκης Δημήτριος 
3. Μαντάς Παναγιώτης 

1. Αθανασόπουλος Δημήτριος 
2. Ανεζύρης Νικόλαος 
3. Βουκίδης Βασίλειος 
4. Δολιανίτης Εμμανουήλ 
5. Κουτσόγεωργας Παρασκευάς 
6. Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος 
7. Σφήκας Γεώργιος 

 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού: Η κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, η κα. Πανταζή Αικατερίνη, ο κ. Τρυφωνόπουλος 
Γεώργιος, ο κ. Αρβανίτης Διαμαντής, η κα. Δήμα Αγγελική, ο κ. Μπόγλης Αργύριος και ο κ. 
Αναστόπουλος Δήμος. 

Η Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου, αφού διαπίστωσε απαρτία των μελών του Δ.Σ., κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

 

1.1 Εκλογή Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δ.Σ. 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα αναφέρει τα εξής: 
«Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της υπ’ αριθμ. 51922/04 Απόφασης με τίτλο: «Έγκριση κανονισμού 
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» και την τροποποίηση αυτού (ΦΕΚ 1780/Β/2010), το Δ.Σ. κατά την πρώτη 
συνεδρίασή του, στην αρχή της θητείας του, εκλέγει με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του, 
τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα του. Οι αρμοδιότητες του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα 
περιγράφονται στα άρθρα 6 και 7 αντίστοιχα της παραπάνω Απόφασης, τα οποία έχουν ως εξής:  

 

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου (άρθρα 5 & 6):  

Ο/Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει την Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του κάθε φορά που 
απουσιάζει ή κωλύεται, ήτοι:  

1. Εκπροσωπεί το Φορέα στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή και δίνει τους όρκους που 
επιβάλλονται στο Φορέα. 

2. Συγκαλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο και καταρτίζει μαζί με το Γραμματέα και με 
εισήγηση του Διευθυντή την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Εισηγείται τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης και διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβάνει μέτρα για 
την τήρηση της τάξης και των κανονισμών, δίνει το λόγο στους ομιλητές και τον αφαιρεί. Θέτει τα 
θέματα σε ψηφοφορία και αναγγέλλει το αποτέλεσμα αυτής. Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των 
συνεδριάσεων.  

3. Υπογράφει μαζί με το Γραμματέα τις αποφάσεις και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των οργάνων 
του Φορέα. 
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4. Επιλαμβάνεται θεμάτων αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν δημιουργείται 
προφανής κίνδυνος ή ζημία των συμφερόντων του Φορέα, τα οποία φέρει για επικύρωση στην 
αμέσως επόμενη συνεδρίαση αυτού. 

5. Λαμβάνει κάθε μέτρο με το οποίο προωθούνται και προστατεύονται τα συμφέροντα του Φορέα. 
6. Είναι πειθαρχικός προϊστάμενος όλου του προσωπικού του Φορέα. 
7. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ.  
 
Αρμοδιότητες Γραμματέα (άρθρο 7):  

Ο/Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου: 

1. Μεριμνά και ευθύνεται για την εγγραφή των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο βιβλίο 
πρακτικών και την υπογραφή τους από τον ίδιο, την Πρόεδρο και τα παρόντα κατά την 
συνεδρίαση μέλη του Δ.Σ. 

2. Φροντίζει την τήρηση του αρχείου των πρωτότυπων επίσημων εγγράφων του αρχείου του Δ.Σ. τα 
οποία συνυπογράφει με την Πρόεδρο. 

3. Θέτει έγκαιρα υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. τα θέματα που απασχολούν τον Φορέα και με εντολή 
του καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της κάθε συνεδρίασης. 

4. Μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή στα μέλη του Δ.Σ. της πρόσκλησης σε τακτική και έκτακτη 
συνεδρίαση. 

5. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Καλείστε να εκλέξετε με μυστική ψηφοφορία, μεταξύ των μελών του Δ.Σ., τον Αντιπρόεδρο και τον 
Γραμματέα του». 

 

Ο κ. Χρυσομάλλης αναφέρει ότι εφόσον το νέο ΦΕΚ ορισμού μελών Δ.Σ. είναι τροποποίηση του 
προηγούμενου και δεν πρόκειται για νέο ΦΕΚ, τότε δεν είναι απαραίτητη η ψήφιση νέου Γραμματέα 
Δ.Σ. με την προϋπόθεση δεν έχει αλλαχθεί το μέλος του Δ.Σ. 

Τα μέλη συμφώνησαν πως δεν είναι απαραίτητη η ψήφιση νέου Γραμματέα για το Δ.Σ. 

 

Τα πρόσωπα που προτάθηκαν για τη θέση του Αντιπροέδρου είναι: 

Ο κα πρόεδρος προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου την κα. Σιμάδη Παναγιώτα, Δασάρχη 
Σπάρτης. 

Ο κ. Γκαύρος προτείνει για τη θέση του Αντιπροέδρου τον κ. Μαντά Παναγιώτη, Ειδικό επιστήμονα 
αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.  

Ο κ. Μαντάς προτείνει τον κ. Γκαύρο για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. 

Ο κ. Χρυσομάλλης ανέφερε ότι δεν δύναται είναι υποψήφιος για τη θέση του Αντιπροέδρου 
αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου ήταν η κα. Σιμάδη και ο κ. 
Γκαύρος. 

Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από μυστική ψηφοφορία, 
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Αρ. Απόφασης 18/2011: Εξέλεξαν την κ. Σιμάδη με έξι ψήφους έναντι του κου. Γκαύρου με 3 
ψήφους, για την θέση του Αντιπροέδρου του Δ.Σ.  

 

1.2 Ορισμός προσώπων στις Επιτροπές 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα αναφέρει τα εξής:  
«Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό για την Εκτέλεση Έργων, την Ανάθεση, Παρακολούθηση, 
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-Υγροτόπου Μουστού (ΥΑ 519//2004 Αριθ. 51923 [ΦΕΚ Β΄ 1924/27-12-2004]), το 
εγκεκριμένο σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας Τύπου Β’ και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 6, το 
οποίο έχει ως εξής: 

Αρμόδια Όργανα Του Φορέα Διαχείρισης (άρθρο 6) 

 «Αρμόδια όργανα του Φορέα για την εφαρμογή των διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό αποτελούν τα Όργανα Διοίκησης, Επιτροπές του Δ.Σ. και Υπηρεσιακά στελέχη ή 
Υπηρεσίες που σύμφωνα με το καταστατικό, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης έχουν την εξουσία να ενεργούν, να ελέγχουν, να 
εισηγούνται, να γνωμοδοτούν ή να αποφασίζουν στα διάφορα στάδια ενεργειών που σχετίζονται με 
την ανάθεση, επίβλεψη και παρακολούθηση της εκπόνησης και παραλαβής των μελετών, έργων, 
προμηθειών.» 

«Τα αρμόδια εισηγητικά όργανα είναι τα ακόλουθα: 

Εισηγητικά όργανα αποτελούν: 

Η Επιτροπή Ανάθεσης (ΕΠΑN): Η Επιτροπή Ανάθεσης ε ίναι εισηγητικό όργανο και έχει την ευθύνη 
εισήγησης για την ανάθεση μελέτης, έρευνας κλπ., στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον 
παρόντα Κανονισμό. Η Επιτροπή, σε κάθε περίπτωση που απαιτείται αξιολόγηση/επιλογή, 
επιλαμβάνεται της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συντάσσει τα σχετικά 
πρακτικά, τα οποία αποστέλλει προς τον Πρόεδρο ή το Δ.Σ. για έγκριση. Η Επιτροπή ορίζεται με 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Προέδρου και αποτελείται από μέλη 
του Δ.Σ. και υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα. Σε περίπτωση διαγωνισμού, κατά την υποβολή 
προσφορών παρίσταται και ο νομικός σύμβουλος του Φορέα. 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ): Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής 
(ΕΠΠ) είναι όργανο επιφορτισμένο με την παρακολούθηση και παραλαβή των μελετών, ερευνών, 
έργων, βάσει των προδιαγραφών που τέθηκαν με τη σχετική σύμβαση ανάθεσης και των 
κατευθύνσεων του Επιβλέποντα. Ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από 
εισήγηση του Προέδρου και αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. και υπηρεσιακά στελέχη του Φορέα. 

Η Επιτροπή Πινάκων Αναδόχων: Η εγγραφή, κατάταξη, ανανέωση, διαγραφή των Π.Α. του Φορέα 
γίνεται από Επιτροπή που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ. Η επιτροπή αυτή εισηγείται επίσης 
κάθε μέτρο που σχετίζεται με τον τρόπο τήρησης των Π.Α. και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο 
σχετικές εκθέσεις. Η επιτροπή Π.Α. συνεδριάζει κάθε έτος στο δίμηνο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου, με 
θέμα εγγραφές νέων νομικών ή φυσικών προσώπων στους Π.Α. και μεταβολές των ήδη 
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εγγεγραμμένων. Η επιτροπή μπορεί να συγκληθεί και έκτακτα (ύστερα από σχετική εντολή του Δ.Σ.), 
εφόσον συντρέχουν ουσιαστικοί λόγοι. Η θητεία των μελών της επιτροπής Π.Α. είναι ετήσια.  

Ο Επιβλέπων (ΕΒ)

Οι Επιτροπές ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης και με σχετική εισήγηση της 
Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης και αποτελούνται από μέλη του Δ.Σ. και υπηρεσιακά στελέχη του 
Φορέα.» 

: Για κάθε μελέτη, έρευνα, έργο κλπ. ορίζεται Επιβλέπων (Ε.Β), που μπορεί να είναι 
είτε στέλεχος είτε εξειδικευμένος συνεργάτης του Φορέα. Ο Επιβλέπων ορίζεται από το όργανο που 
αποφασίζει την ανάθεση ή άλλο αρμόδιο όργανο. Στην περίπτωση που ο ΕΒ δεν είναι στέλεχος του 
Φορέα, κατά την παρακολούθηση ή επίβλεψη της μελέτης ή του έργου συνεργάζεται και ενημερώνει 
τον υπεύθυνο της αρμόδιας υπηρεσίας του Φορέα.  

Με βάση τα παραπάνω η Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγείται τον ορισμό προσώπων στις παραπάνω 
επιτροπές ως εξής: 

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Μπούσμπουρας Δημήτριος, 
Χρυσομάλλης Χρήστος 

Επιτροπή Ανάθεσης: Θα ορίζεται μετά από απόφαση Δ.Σ., για κάθε διαγωνισμό (πρόχειρο, ανοικτό, ή 
απευθείας). Σύμφωνα με την Διαχειριστική Επάρκεια: «Η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να είναι είτε η 
ίδια για κάθε διαγωνισμό είτε διαφορετική». 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Θα ορίζεται μετά από απόφαση Δ.Σ., για κάθε 
διαγωνισμό (πρόχειρο, ανοικτό, ή απευθείας). Σύμφωνα με την Διαχειριστική Επάρκεια: «Με 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται για κάθε έργο ανάθεσης προμηθειών/υπηρεσιών που 
εκτελείται με εξωτερικό ανάδοχο, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου.» 

Επιτροπή Πινάκων Αναδόχων: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Αγγελική Δήμα, Παναγιώτης Μαχαίρας 

Επιβλέπων (ΕΒ):  Θα ορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ., ένα πρόσωπο για κάθε έργο που επιβλέπει 
ο Φορέας. 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση 

αποφασίζουν ομόφωνα 

Αρ. Απόφασης 19/2011: Την έγκριση των παρακάτω προσώπων ως εξής: 

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού: Αναγνωστοπούλου Μαρία, Μπούσμπουρας Δημήτριος, 
Χρυσομάλλης Χρήστος 

Επιτροπή Ανάθεσης: Θα ορίζεται μετά από απόφαση Δ.Σ., για κάθε διαγωνισμό (πρόχειρο, ανοικτό, ή 
απευθείας). Σύμφωνα με την Διαχειριστική Επάρκεια: «Η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να είναι είτε η 
ίδια για κάθε διαγωνισμό είτε διαφορετική». 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Θα ορίζεται μετά από απόφαση Δ.Σ., για κάθε 
διαγωνισμό (πρόχειρο, ανοικτό, ή απευθείας). Σύμφωνα με την Διαχειριστική Επάρκεια: «Με 
απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται για κάθε έργο ανάθεσης προμηθειών/υπηρεσιών που 
εκτελείται με εξωτερικό ανάδοχο, Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έργου.» 

Επιτροπή Πινάκων Αναδόχων: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Αγγελική Δήμα, Παναγιώτης Μαχαίρας 
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Επιβλέπων (ΕΒ):  Θα ορίζεται μετά από απόφαση του Δ.Σ., ένα πρόσωπο για κάθε έργο που επιβλέπει 
ο Φορέας. 

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης του ενταγμένου 
στον Άξονα 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 
Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Επισημαίνουμε την ανάγκη τροποποίησης του Τ.Δ.Π.Π. του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία 
του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του «Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013», μετά την 
επικοινωνία με το Υ.Π.Ε.Κ.Α., όπου διαπιστώθηκε η άμεση ανάγκη τροποποίησης των ΤΔΠΠ των 
Φορέων Διαχείρισης ώστε να δημιουργηθεί ένα υποέργο, το οποίο θα υλοποιηθεί με ιδία μέσα, που 
θα περιλαμβάνει όλα τα λειτουργικά έξοδα του Φορέα Διαχείρισης με επαρκή τεκμηρίωση των 
δαπανών σε σχέση με τους άξονες και τις κατευθύνσεις της πρόσκλησης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 

Για την απλούστευση των διαδικασιών συστάθηκε από το υπουργείο η ένταξη σε αυτό το υποέργο 
όλων των προμηθειών και υπηρεσιών, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των 60.000,00€ (χωρίς 
Φ.Π.Α.).  

Επιπλέον, συμπεριλήφθηκαν οι δράσεις ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, οι οποίες δεν υπήρχαν στο 
προηγούμενο Τεχνικό Δελτίο, καθώς και αρκετές απαραίτητες προμήθειες, οι οποίες προέκυψαν με 
τα δεδομένα του νέου προσωπικού του Φορέα. 

Οι βασικοί άξονες της τροποποίησης περιγράφονται παρακάτω: 

 Αλλαγή τίτλου Τεχνικού Δελτίου σε: Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

 Τροποποίηση του συνολικού προϋπολογισμού και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος 
υλοποίησης της Πράξης. Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται το σύνολο κόστους για κάθε 
υποέργο και για το σύνολο της πράξης. 

Α/Α Τίτλος Υποέργου Είδος 
Υποέργου Π/Υ 

1 ΥΠΟΕΡΓΟ 1 Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας Αυτεπιστασία 2.957.830,02 € 

2 ΥΠΟΕΡΓΟ 2 Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας Υπηρεσία 100.000,00 € 

3 ΥΠΟΕΡΓΟ 3 Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων Υπηρεσία 90.000,00 € 

4 ΥΠΟΕΡΓΟ 4 Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών Υπηρεσία 110.000,00 € 

5 ΥΠΟΕΡΓΟ 5 Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ασπόνδυλων Υπηρεσία 100.000,00 € 

6 ΥΠΟΕΡΓΟ 6 Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών Υπηρεσία 70.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης 3.497.830,02 € 

 Τα υποέργα 2 έως 6 συμπεριλαμβάνονταν στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο σε ένα και 
μοναδικό υποέργο. 

 Κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση του προϋπολογισμού του υποέργου 5 «Καταγραφή και 
παρακολούθηση των ειδών ασπονδύλων». Έχουν ήδη καταγραφεί αποκλειστικά ενδημικά 
είδη ασπόνδυλων στην προστατευόμενη περιοχή χωρίς να έχει εξαντληθεί η συγκεκριμένη 
ομάδα οργανισμών. Περιλαμβάνονται εκατοντάδες είδη από διάφορες ταξινομικές ομάδες 
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στη συγκεκριμένη κατηγορία πανίδας και αυτό καθιστά απαραίτητη την αύξηση του 
προϋπολογισμού του έργου. 

 Το υποέργο 1 περιγράφεται αναλυτικά στο Σχέδιο Απόφασης αυτεπιστασίας. 

Να σημειωθεί ότι η Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και η Τριμελής Επιτροπή Έγκρισης των 
Τεχνικών Δελτίων των Φορέων Διαχείρισης, έχει ήδη προεγκρίνει το περιεχόμενο του Τεχνικού 
Δελτίου στο σύνολό του. 

Επιπλέον, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας θα πρέπει να εγκριθούν από το Δ.Σ στο 
στάδιο υποβολή του ΤΔΠΠ, τα παρακάτω έντυπα: 

«Το Ετήσιο Σχέδιο Δράσης

 την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης»

 περιλαμβάνει έργα που ήδη υλοποιούνται από τον Φορέα Διαχείρισης.» 

«Για κάθε έργο ανάθεσης προμηθειών/υπηρεσιών που εκτελείται με εξωτερικό ανάδοχο, ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, όπως επίσης και ο Υπεύθυνος Έργου 
και όπου κρίνεται απαραίτητο η Ομάδα Έργου, οι οποίες αποτελούνται από στελέχη του Φορέα 
Διαχείρισης.» 

 

Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με: 
1

 την Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες των Ομάδων έργου και Επιτροπών (Έντυπο 
Διαχειριστικής Επάρκειας)

 

2

 την έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης 2011 (έντυπο Διαχειριστικής Επάρκειας)
 

3

 

Τα μέλη του Δ.Σ. τοποθετήθηκαν λέγοντας τα παρακάτω: 

Ο κ. Καραχάλιος, τακτικό μέλος του Δ.Σ., ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, εξέφρασε την αντίρρηση του σχετικά με τα υποέργα παρακολούθησης λόγω του ότι είναι 
επιφυλακτικός με την δουλειά που θα παραδοθεί και συγκεκριμένα δηλώνει ότι «πρόκειται για 
μελέτες που γίνονται για να βουτήξουν τα λεφτά». Διερωτάται τι χρήματα θα μείνουν για την περιοχή. 
Επιπλέον προσθέτει ότι διαφωνεί σε εθνικό επίπεδο για την κατανομή των κονδυλίων σε έργα 
παρακολούθησης. 

 

Ο κ. Μαντάς, αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. ως ειδικός επιστήμονας, εξέφρασε την άποψη του 
λέγοντας: «Κάνοντας καταρχήν δεκτές τις προφορικές αναφορές σε συζητήσεις και επαφές με το 
υπουργείο, παρατηρώ από την εισήγηση, ότι στην τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου που 
προτείνεται, υπάρχει ανισοβαρής κατανομή των υποέργων ανάμεσα σε δράσεις επιστημονικής 
καταγραφής και τοπικής ανάπτυξης. Δεδομένου ότι στην εξειδίκευση των επιμέρους σκοπών του 
ΕΠΕΡΡΑΑ σύμφωνα με το εισηγητικό σημείωμα, είναι σαφές ότι σημαίνων σκοπός είναι η «Προώθηση 

                                                           
1Τα έγγραφα: Σχέδιο 1ης τροποποίησης Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, Πίνακες Τεχνικού Δελτίου, 
συμπεριλαμβάνονται στις εισηγήσεις της συνεδρίασης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού. 
2 Τα έγγραφα: Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Ομάδων Έργου και Επιτροπών, συμπεριλαμβάνονται στις εισηγήσεις της 
συνεδρίασης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
3 Συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
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του οικοτουρισμού και τόνωση της τοπικής οικονομίας με περιβαλλοντικά συμβατούς τρόπους» δεν 
είμαι σύμφωνος με την ψήφιση του θέματος, αφού απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε δράση γύρω 
από αυτόν τον σκοπό. Δεν μπορώ να θεωρήσω αποδεκτή την δέσμευση ότι στο μέλλον θα 
προστεθούν άλλα υποέργα με τοπικά αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, αφού δεν έγινε αποδεκτή η 
πρότασή μου για αναβολή του θέματος για λίγες ημέρες ώστε να συζητηθεί συνολικά η αναθεώρηση 
του επιχειρησιακού προγραμματισμού του φορέα. Τέλος, θα ήθελα να ενημερώσω την Κ. Πρόεδρο 
ότι, τυχόν αναβολή ή απόρριψη του θέματος, δεν θα έχει επιπτώσεις σε προγραμματισμένες 
προμήθειες (π.χ. αναλώσιμα ή γραφική ύλη) που μπορούν να γίνουν με βάση το ήδη εγκεκριμένο Τ.Δ, 
άρα δεν συμφωνώ με τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος όπως αναφέρθηκε.» 

Ο κ. Γκαύρος, τακτικό μέλος του Δ.Σ. ως εκπρόσωπος της ΤΕΔΚ Αρκαδίας, «Καταψηφίζω το δεύτερο 
θέμα του Δ.Σ., για τους παρακάτω λόγους: 

1. Ο χρόνος που είχα στην διάθεση μου για την ενημέρωση μου για τα θέματα ήταν μικρός, 
κυρίως αφού το 2ο θέμα αφορά τροποποίηση ΤΔ για τα οποίο δεν είχα πάρει την απόφαση έγκρισης, 
αφού είμαι νέο μέλος του ΔΣ 

2. Τα υποέργα που περιγράφονται στην εισήγηση, δεν βοηθούν την τοπική οικονομία και την 
ανάπτυξη. 

3. Προτείνω την αναβολή του θέματος για λίγες ημέρες, ώστε να ενημερωθώ περισσότερο, αλλά 
και να συζητήσουμε τον συνολικό προγραμματισμό των δράσεων του Φορέα.» 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω 

αποφασίζουν με επτά θετικές ψήφους και δύο αρνητικές, 

Αρ. Απόφασης 20/2011: Την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης 
Πράξης. 

αποφασίζουν ομόφωνα 

Αρ. Απόφασης 21/2011: Την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2011 όπως αυτό 
παρουσιάζεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποσπάσματος  

Αρ. Απόφασης 22/2011: Την έγκριση των Ομάδων έργου και των Επιτροπών Ανάθεσης και 
Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής, όπως αυτές παρουσιάζονται στις εισηγήσεις, και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος αποσπάσματος 

 

2.1 Έγκριση απόφασης αυτεπιστασίας ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και 
διατήρηση της βιοποικιλότητας» 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την ετερογένεια των ενδιαιτημάτων που ανήκουν στο εύρος των αρμοδιοτήτων διαχείρισής 

του και που απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση. 

2. Την πολυπλοκότητα των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

του και που καθιστούν τη δράση από μέρους του πολύπλοκη. 
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3. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εν λόγω προστατευόμενης περιοχής τόσο σε σχέση με τον 

Υγρότοπο Μουστού και τα λοιπά υγροτοπικά συμπλέγματα όλης της περιοχής, όσο και με την 

αντίληψη που έχει διαμορφώσει η τοπική κοινωνία για τη συγκεκριμένη περιοχή. 

4. Την κυριότητα από μέρους του Φορέα Διαχείρισης του Σχεδίου Διαχείρισης της 

προστατευόμενης περιοχής, του σχεδίου φύλαξης και των πρωτοκόλλων φύλαξης. 

5. Την απόκτηση τεχνογνωσίας από το υπάρχον προσωπικό και την υλοποίηση ανάλογων 

δράσεων στο πλαίσιο της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου. 

6. Τη δυνατότητα αμφίδρομης μετάδοσης της γνώσης μεταξύ του υπάρχοντος προσωπικού και 

του προσωπικού που έχει πρόσφατα προσληφθεί.  

Αποφασίζει τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 10/2010 απόφασης του και την υλοποίηση 

του Υποέργου 1 μέσω ενός προγράμματος το οποίο θα περιλαμβάνει δράσεις όπως την εποπτεία-

φύλαξη της περιοχής του ΦΔΟΠΥΜ, την ενημέρωση του κοινού, την επιστημονική παρακολούθηση 

των ειδών χλωρίδας και πανίδας και των τύπων οικοτόπων κ.λπ. με ίδια μέσα αλλά και με την 

κατάλληλη υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών και την απαραίτητη εκπαίδευση και επιμόρφωση 

του υπάρχοντος προσωπικού. Βασικός στόχος της επιλογής του συστήματος εκτέλεσης του έργου 

είναι αφενός η δυνατότητα του Φορέα Διαχείρισης να στηρίζεται στο έμψυχο δυναμικό που διαθέτει 

και αφετέρου η επίτευξη υλοποίησης του ανωτέρου Υποέργου με χαμηλότερο κόστος. Στο Σχέδιο 

Απόφασης Αυτεπιστασίας που ακολουθεί, περιγράφονται αναλυτικά τα μέσα, οι ποσότητες, οι 

υπηρεσίες, τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με το αντίστοιχο κόστος και το ακριβές 

χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου. 

Παράλληλα, περιλαμβάνονται οι διαδικασίες και ο ορισμός των οργάνων για την πιστοποίηση, τον 

έλεγχο και την παραλαβή των παραδοτέων, βάσει αυτών που έχουν εγκριθεί για το σύστημα της 

διαχειριστικής επάρκειας.  

Ο χρονικός ορίζοντας του συγκεκριμένου Υποέργου εκτείνεται από 1/01/2010 έως 31/12/2015. 

Το αναλυτικό κείμενο της Απόφασης Αυτεπιστασίας περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις, που αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού. 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω 

αποφασίζουν με οκτώ θετικές ψήφους και μία αρνητική, 

Αρ. Απόφασης 23/2011: Την έγκριση της απόφασης αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα 
για την προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας4

                                                           
4 Το σχέδιο απόφασης αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας», 
συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις της συνεδρίασης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού. 

». 
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ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση σχεδίων προκήρυξης διαγωνισμών 

 

3.1 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για 
ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύρη, Στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο 
οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Το υποέργο 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που εντάσσεται 
στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – Υγροτόπου 
Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της 
Βιοποικιλότητας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, αφορά την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών» με απευθείας ανάθεση, συνολικού προϋπολογισμού δεκαπέντε χιλιάδων 
πεντακοσίων ευρώ (15.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο ανακοίνωσης απευθείας ανάθεσης προμήθειας για την εξής 
προμήθεια: 

 Προμήθεια Λογισμικού πακέτου εγκατάστασης του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 
(GIS), ArcGIS 10.x ArcView Single User ή λογισμικό ανοικτού κώδικα σχετικό με εφαρμογές 
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS), (1 (μία) άδεια χρήσης αορίστου χρόνου), 

 Προμήθεια Λογισμικού πακέτου εγκατάστασης για εργασία πεδίου ArcPad 10.x, (1 (μία) άδεια 
χρήσης αορίστου χρόνου), 

 Προμήθεια περιφερειακών υλικών (προϊόντα Συστήματος Εντοπισμού Θέσης – GPS: Global 
Positioning System) που απαιτούνται για την ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών 
Συστημάτων Πληροφοριών (GIS),  

 Tην εκπαίδευση του επιστημονικού προσωπικού του Φορέα για χρήση των εφαρμογών και 
προϊόντων,  

 Tην υποστήριξη της πιλοτικής λειτουργίας για ένα έτος 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης, η οποία στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, και για τον ορισμό επιτροπών 
διαγωνισμού. Για τις σχετικές επιτροπές προτείνουμε τα εξής πρόσωπα: 

Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Μπούσμπουρας Δημήτριος, Αναστόπουλος Δήμος, 
Αναγνωστοπούλου Μαρία. 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, 
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αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 24/2011: Την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος5

 Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος. 

 για την 
«Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων 
Πληροφοριών» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την δημοσίευση του. Τον ορισμό των 
παρακάτω Επιτροπών του διαγωνισμού:  

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Μπούσμπουρας Δημήτριος, Αναστόπουλος Δήμος, 
Αναγνωστοπούλου Μαρία. 

 

3.2 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής γραφείων 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο 
οποίος αναφέρει τα εξής:  

«Το τμήμα του υποέργου1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που 
εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και 
της Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, αφορά την 
«Προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής γραφείων» συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά στην προμήθεια: 

 Προμήθεια έξι (6) εργασιακών γραφείων με διαστάσεις (140x 80 cm) 
 Τροχήλατες συρταριέρες (6) τεμάχια 
 Προμήθεια έξι (6) εργασιακών καθισμάτων 
 Προμήθεια έξι (6) βιβλιοθηκών με διαστάσεις (78x 41 x 200cm), με πόρτες πρόσοψης 
 Προμήθεια τριών (3) ερμαρίων 
 Φωτιστικά χώρου γραφείων (τύπου LED) (6) τεμάχια 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης, η οποία στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, και για τον ορισμό επιτροπών 
διαγωνισμού. Για τις σχετικές επιτροπές προτείνουμε τα εξής πρόσωπα: 

Επιτροπή Ανάθεσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστόπουλος Δήμος, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Αναστασιάδη Αγνή, Μπόγλης 
Αργύριος». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, 

αποφασίζουν ομόφωνα, 

                                                           
5 Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
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Αρ. Απόφασης 25/2011: Την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος6

 Επιτροπή Ανάθεσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστόπουλος Δήμος, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος. 

 για την 
«Προμήθεια συμπληρωματικής υποδομής γραφείων» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και 
την δημοσίευση του. Τον ορισμό των παρακάτω Επιτροπών του διαγωνισμού:  

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Αναστασιάδη Αγνή, Μπόγλης 
Αργύριος. 

 

3.3 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, ο 
οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Το τμήμα του υποέργου1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που 
εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και 
της Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, αφορά την 
«Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης» συνολικού προϋπολογισμού 9.360,00€ συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. 

Τα είδη ενδυμασίας και ο εξοπλισμός φύλαξης που πρόκειται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης 
αναφέρονται παρακάτω: 

 Προμήθεια παντελονιών 
 Προμήθεια τζάκετ 
 Προμήθεια μπλουζών 
 Προμήθεια από μπότες 
 Προμήθεια καπέλων (τζόκεϊ) 
 Προμήθεια γαντιών  
 Προμήθεια αδιάβροχων τζάκετ 
 Προμήθεια γιλέκων εργασίας αμάνικα 
 Προμήθεια από φακούς 
 Εργαλεία 
 "Εργάτη" οχημάτων εκτός δρόμου (βίντσι) 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης, η οποία στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, και για τον ορισμό επιτροπών 
διαγωνισμού. Σχετικά με τις επιτροπές προτείνουμε τους παρακάτω: 

Επιτροπή Ανάθεσης: Πλακοκέφαλος Ηλίας, Αναστόπουλος Δήμος, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Μπόγλης Αργύριος, Δημάκου 
Φωτεινή». 

                                                           
6 Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
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Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, 

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 26/2011: Την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος7

 Επιτροπή Ανάθεσης: Πλακοκέφαλος Ηλίας, Αναστόπουλος Δήμος, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος. 

 για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού φύλαξης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την δημοσίευση 
του. Τον ορισμό των παρακάτω Επιτροπών του διαγωνισμού:  

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Μπόγλης Αργύριος, Δημάκου 
Φωτεινή 

 

3.4 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Στέλεχος του Φορέα 
Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής:  

«Το Υποέργο 6 «Προμήθεια συμπληρωματικού ερευνητικού εξοπλισμού» του Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της πράξης «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού 
Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», 
που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, αφορά την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού συνολικού 
προϋπολογισμού δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά την προμήθεια: 

1. Προμήθεια ενός (1) στερεοσκοπίου 

2. Προμήθεια ενός (1) μικροσκοπίου 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης, η οποία στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, και για τον ορισμό επιτροπών 
διαγωνισμού. Σχετικά με τις επιτροπές προτείνουμε τους παρακάτω: 

Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Τρυφωνόπουλος Γιώργος, Βαξεβανίδου Ζαφείρω. 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Μπούσμπουρας Δημήτριος, Αναγνωστοπούλου Μαρία, 
Αναστόπουλος Δήμος». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, 

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 27/2011: Την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος8

                                                           
7 Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
8 Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 

 για την 
«Προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την 

http://www.fdparnonas.g/�


 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 15 
 

δημοσίευση του, μετά την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου. Τον ορισμό των 
παρακάτω Επιτροπών του διαγωνισμού:  

 Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Τρυφωνόπουλος Γιώργος, Βαξεβανίδου Ζαφείρω. 

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Μπούσμπουρας Δημήτριος, Αναγνωστοπούλου Μαρία, 
Αναστόπουλος Δήμος 

 

3.5 Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο, Στέλεχος του Φορέα 
Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Το τμήμα του υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που 
εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και 
της Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, την προμήθεια 
του εξοπλισμού παρακολούθησης συνολικού προϋπολογισμού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων πενήντα 
ευρώ (8.650,00€)συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά την προμήθεια: 

1. Προμήθεια ενός (1) τηλεσκοπίου 

2. Προμήθεια μίας (1) φωτογραφικής μηχανής τύπου dSLR 

3. Προμήθεια δύο (2) φωτογραφικών μηχανών τύπου compact-high zoom  

4. Προμήθεια τριών (3) τριπόδων στήριξης του τηλεσκοπίου και των φωτογραφικών μηχανών 

5. Προμήθεια μίας (1) ψηφιακής βιντεοκάμερας καταγραφής εικόνας Υψηλής Ανάλυσης (ΗD) 

6. Προμήθεια πέντε (5) διοφθάλμιων κιαλιών 

7. Προμήθεια τριών (3) φωτογραφικών μηχανών τύπου pocket compact 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης, η οποία στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, και για τον ορισμό επιτροπών 
διαγωνισμού. Προτείνουμε τους παρακάτω: 

Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Τρυφωνόπουλος Γιώργος, Βαξεβανίδου Ζαφείρω 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Πανταζή Αικατερίνη, Αναγνωστοπούλου Μαρία, 
Μπούσμπουρας Δημήτριος». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, 

αποφασίζουν ομόφωνα, 
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Αρ. Απόφασης 28/2011: Την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος9

 Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Τρυφωνόπουλος Γιώργος, Βαξεβανίδου Ζαφείρω 

 για την 
«Προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την 
δημοσίευση του. Τον ορισμό των παρακάτω Επιτροπών του διαγωνισμού:  

 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Πανταζή Αικατερίνη, Αναγνωστοπούλου Μαρία, 
Μπούσμπουρας Δημήτριος 

 

3.6 Έγκριση Σχεδίου Προκήρυξης για την προμήθεια γραφικής ύλης 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στην κα. Πανταζή Αικατερίνη, Στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης, η 
οποία αναφέρει τα εξής: 

«Το τμήμα του υποέργου 1 «Λειτουργικά έξοδα Φορέα Διαχείρισης» που εντάσσεται στην πράξη 
«Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα 
Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και της Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ 
2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, αφορά την «Προμήθεια γραφικής ύλης» συνολικού 
προϋπολογισμού 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

Τα είδη της γραφικής ύλης που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα 
και Υγροτόπου Μουστού και οι ποσότητές τους περιγράφονται αναλυτικά στο σχέδιο της 
Προκήρυξης που επισυνάπτεται. 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης, η οποία στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, και για τον ορισμό επιτροπών 
διαγωνισμού. Σχετικά με τις επιτροπές προτείνουμε τους παρακάτω: 

Επιτροπή Ανάθεσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη Αγνή, Αρβανίτης Διαμαντής 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Δήμα Αγγελική, Αναστόπουλος Δήμος, Μπόγλης 
Αργύριος». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, 

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 29/2011: Την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος10

 Επιτροπή Ανάθεσης: Πανταζή Αικατερίνη, Αναστασιάδη Αγνή, Αρβανίτης Διαμαντής 

 για την 
«Προμήθεια γραφικής ύλης» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την δημοσίευση του, 
μετά την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου. Τον ορισμό των παρακάτω Επιτροπών 
του διαγωνισμού:  

                                                           
9 Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
10 Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
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 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Δήμα Αγγελική, Αναστόπουλος Δήμος, Μπόγλης 
Αργύριος  

 

3.7 Έγκριση Σχεδίου Προκήρυξης για την προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

Επί του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Το τμήμα του υποέργου1 «Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας» που 
εντάσσεται στην πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα – 
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος και 
της Βιοποικιλότητας» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, αφορά την 
«Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» συνολικού προϋπολογισμού 6.550,00 € 
συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά στην προμήθεια: 

1. Δύο (2) Μαγνητοφώνων στερεοφωνικής καταγραφής  

2. Ενός (1) Συστήματος Ηχείων Αναπαραγωγής Ήχων- MP3 Player 

3. Πέντε (5) Σταθεροποιητών τάσης Η/Υ (UPS)  

4. Δύο (2) Φορητών Υπολογιστών 

5. Ενός (1) Router Η/Υ 

6. Δύο (2) Συσκευές Αναπαραγωγής Πολυμέσων (Media Player) 

7. Ενός (1) ΦωτοτυπικούΜηχανήματος 

8. Δύο (2) Εξωτερικοί Δίσκοι Η/Υ 2TB 

Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης, η οποία στη συνέχεια θα 
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, και για τον ορισμό επιτροπών 
διαγωνισμού. Σχετικά με τις επιτροπές προτείνουμε τους παρακάτω: 

Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Αρβανίτης Διαμαντής, Πανταζή Αικατερίνη 

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Αναστόπουλος Δήμος, Γεώργιος 
Τρυφωνόπουλος». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω, 

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 30/2011: Την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος11

 Επιτροπή Ανάθεσης: Μπόγλης Αργύριος, Αρβανίτης Διαμαντής, Πανταζή Αικατερίνη 

 για την 
«Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την 
δημοσίευση του, μετά την έγκριση της τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου. Τον ορισμό των 
παρακάτω Επιτροπών του διαγωνισμού:  

                                                           
11 Το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβάνεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
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 Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής: Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Αναστόπουλος Δήμος, Γεώργιος 
Τρυφωνόπουλος 

 

ΘΕΜΑ 4ο Εγκρίσεις Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίων σύμβασης 
 

4.1 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου 
«Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης» 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

 «Στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης» του έργου 
«Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ενταγμένου στον Άξονα 
9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη 
Πρόχειρου Διαγωνισμού (α.α. 25/2010)  υπ’ αριθ. 410/4-5-2011 για την επιλογή αναδόχου για την 
Ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης». 

Μετά τη λήξη της προκήρυξης (19/5/2011), η Επιτροπή Ανάθεσης παρέλαβε την εξής προσφορά: 

Ονοματεπώνυμο Αρ. Πρωτ. Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
 Καζάκος Κωνσταντίνος 441/17-05-2011 24.600,00 € 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:  

1. για την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης12

2. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης

 και την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον κ. Κωνσταντίνο Καζάκο, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης   

13

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 31/2011: Την αποδοχή και έγκριση του από 19/5/2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
Ανάθεσης για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης» και 
την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. Κωνσταντίνο Καζάκο, με το ποσό των 24.600,00 € (με 
Φ.Π.Α). Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες λογιστικής 
υποστήριξης» 

 

4.2 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου 
«Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» 

 παροχής υπηρεσιών 

                                                           
12 Το Πρακτικό αξιολόγησης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
13 Το  σχέδιο σύμβασης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
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Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Στα πλαίσια υλοποίησης του τμήματος του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» του 
έργου «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ενταγμένου στον 
Άξονα 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη 
Πρόχειρου Διαγωνισμού (α.α. 24/2010) υπ’ αριθ.  για την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση 
Παροχής Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης. 

Μετά τη λήξη της προκήρυξης (8/8/2011), η Επιτροπή Ανάθεσης παρέλαβε τις εξής προσφορές: 

Επωνυμία Αρ. Πρωτ. Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
Αλεξία Ι. Βαρότσου 620/8-8-2011 35.301,00 € 
Μαρία Η. Μαγαλιού 596/2-8-2011 36.900,00 € 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:  

1. για την έγκριση των από 8/8/2011 Πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης14

2. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης

 και την κατακύρωση του 
διαγωνισμού στην κα. Αλεξία Βαρότσου, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης   

15

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 32/2011: Την αποδοχή και έγκριση του από 8/8/2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
Ανάθεσης για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» και 
την κατακύρωση του διαγωνισμού στην κα. Αλεξία Βαρότσου, με το ποσό των 35.301,00€ (με Φ.Π.Α). 
Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την παροχή των «Υπηρεσιών νομικής υποστήριξης» 

 

4.3 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου 
«Υπηρεσίες καθαριότητας» 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Στα πλαίσια υλοποίησης του τμήματος του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» του έργου 
«Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ενταγμένου στον Άξονα 
9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη 
Πρόχειρου Διαγωνισμού (α.α. 23/2010) υπ’ αριθ. 574/21-7-2011  για την επιλογή αναδόχου για την 
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Καθαριότητας. 

 παροχής υπηρεσιών» 

Μετά τη λήξη της προκήρυξης (8/8/2011), η Επιτροπή Ανάθεσης παρέλαβε τις εξής προσφορές: 

                                                           
14 Το Πρακτικό αξιολόγησης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
15 Το  σχέδιο σύμβασης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
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Επωνυμία Αρ. Πρωτ. Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 619/8-8-2011 33.384,76 € 

Αικατερίνη Χασάπη 618/8-8-2011 35.916,00 € 

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:  

3. για την έγκριση των Πρακτικών της Πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης16

4. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης

 και την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στην εταιρεία Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., σύμφωνα με την Εισήγηση της 
Επιτροπής Ανάθεσης   

17

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 33/2011: Την αποδοχή και έγκριση του από 8/8/2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
Ανάθεσης για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Υπηρεσίες καθαριότητας» και την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε., με το ποσό των 33.384,76 € 
(με Φ.Π.Α). Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την παροχή των «Υπηρεσιών καθαριότητας» 

 

4.4 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση του έργου 
«Υπηρεσίες Ορκωτού Λογιστή» 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Στα πλαίσια υλοποίησης του τμήματος του Υποέργου 3 «Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή» του έργου 
«Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ενταγμένου στον Άξονα 
9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη 
Πρόχειρου Διαγωνισμού (α.α. 33/2010) υπ’ αριθ. 573/21-7-2011 για την επιλογή αναδόχου για την 
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή. 

Μετά τη λήξη της προκήρυξης (8/8/2011), η Επιτροπή Ανάθεσης παρέλαβε τις εξής προσφορές: 

 παροχής υπηρεσιών» 

Επωνυμία Αρ. Πρωτ. Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ 594/1-8-2011 19.500,00 

RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ 

597/2-8-2011 16.974,00 € 

ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΕΠΕ 601/3-8-2011 Δεν ανοίχθηκε η οικονομική προσφορά 
λόγω αποκλεισμού του προσφέροντος 

ΩΡΙΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΑΕ 611/5-8-2011 16.984,00 € 

                                                           
16 Το Πρακτικό αξιολόγησης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
17 Το  σχέδιο σύμβασης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
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PKF Ευρωελεγκτική ΑΕ 612/5-8-2011 22.878,00 € 

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:  

5. για την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης και την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στην εταιρεία «RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι ΑΕ», σύμφωνα με την 
Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης   

6. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης18

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 34/2011: Την αποδοχή και έγκριση του από 8/8/2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
Ανάθεσης για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή» και την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρεία RPS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί 
Σύμβουλοι ΑΕ, με το ποσό των 16.974,00 € (με Φ.Π.Α). Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την 
παροχή των «Υπηρεσιών ορκωτού λογιστή» 

 

4.5 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας 
του υποέργου  5 «Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Το Υποέργο 5 του ενταγμένου ΤΔΠΠ του έργου «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» στον Άξονα 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, 
αφορά την προμήθεια του Φορέα Διαχείρισης με συμπληρωματικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό 
συνολικού προϋπολογισμού 9.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Ο εν λόγω εξοπλισμός αφορά την προμήθεια: 

 παροχής υπηρεσιών» 

 Προμήθεια δύο (2) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (Laptop)  
 Προμήθεια δύο (2) επιτραπέζιων υπολογιστών 
 Ένας (1) βιντεοπροβολέας 
 Δύο (2) τηλεοράσεις 
 Ένα (1) DVD Player 
 Έξι (6) φορητές τηλεφωνικές συσκευές 
 Ένα (1) Plotter 
 Ένα (1) πλήρες λογισμικό πακέτο εγκατάστασης του Microsoft Office 2010 
 Διετή τεχνική υποστήριξη και εγκατάσταση 

Στα πλαίσια της αριθ. πρωτ. 412/4-5-2011 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση 
προσφορών υποβλήθηκε μία προσφορά, η οποία αξιολογήθηκε από την Επιτροπή Ανάθεσης και 
συντάχθηκε το σχετικό πρακτικό, το οποίο επισυνάπτεται. 

                                                           
18 Το  σχέδιο σύμβασης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 

http://www.fdparnonas.g/�


 
Φορέας Διαχείρισης  Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.Σ. 

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22025  info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr 22 
 

Σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης κατατέθηκε μία προσφορά: 

1. Καραματζάνης Ιωάννης, Υπηρεσίες επισκευής & Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αρ. 
Πρωτ. 440/16-5-2011  

Η Επιτροπή Ανάθεσης, έτσι όπως ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2  απόφασης της 1ης/25-02-
2010 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα, αφού εξέτασε την προσφορά (με το από 16/5/2011 πρακτικό) 
και την βρήκε σύμφωνη με τα κριτήρια που είχαν τεθεί, προτείνει την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον κ. Καραματζάνη Ιωάννη, η οικονομική προσφορά του οποίου είναι εννιά χιλιάδες διακόσια 
πενήντα τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά (9.253,90€), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων 
φόρων και κρατήσεων. 

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:  

1. για την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης και την κατακύρωση του διαγωνισμού 
στον κο. Καραματζάνη Ιωάννη, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης   

2. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης προμήθειας». 
 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 35/2011: Την αποδοχή και έγκριση του από 16/5/2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
Ανάθεσης για την κατακύρωση του διαγωνισμού «Προμήθεια συμπληρωματικού ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» με την αλλαγή του μοντέλου των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
αναφέρονται στο Πρακτικό αξιολόγησης, λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την 
σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης μέχρι σήμερα (πέντε μήνες), 

και την κατακύρωση του διαγωνισμού στον κ. Καραματζάνη Ιωάννη, με το ποσό των 9.253,90 € (με 
Φ.Π.Α). Την έγκριση του σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια 
συμπληρωματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού» 

 

4.6 Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την Ανάθεση του Υποέργου 11 
«Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της Λιμνοθάλασσας 
Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας 
ζώνης του» 

Επί του τέταρτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια έργου του Φορέα 
Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

 «Στα πλαίσια υλοποίησης του τμήματος του Υποέργου 11 του έργου «Λειτουργία Φορέα Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», ενταγμένου στον Άξονα 9 του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013, που 
υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, δημοσιεύθηκε η Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού (α.α. 32/2010) 
υπ’ αριθ. 659/2-9-2011 για την επιλογή αναδόχου για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών του 
Υποέργου 11 “Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των επιμέρους μονάδων της 
λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού Πάρκου και της ευρύτερης 
παράκτιας ζώνης του”». 
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Μετά τη λήξη της προκήρυξης (21/9/2011), η Επιτροπή Ανάθεσης παρέλαβε τις εξής προσφορές: 

Επωνυμία Αρ. Πρωτ. Ποσό Οικονομικής Προσφοράς 
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής 
Ιστορίας/ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΙΟΤΟΠΩΝ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ 

685/20-9-2011 57.000,00 € 

 

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:  

7. για την έγκριση των από 21/9/2011 Πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης19

8. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης

 και την κατακύρωση 
του διαγωνισμού στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης   

20

 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 36/2011: Την αποδοχή και έγκριση του από 21/9/2011 Πρακτικού της Επιτροπής 
Ανάθεσης για την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού «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 κατακύρωση του 
διαγωνισμού στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας/ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ 
ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ, με το ποσό των 57.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α). Την έγκριση του 
σχεδίου σύμβασης για την ανάθεση του έργου «Επιστημονική αναγνώριση και αποτύπωση των 
επιμέρους μονάδων της λιμνοθάλασσας Μουστού και των λοιπών υγροτόπων του Οικολογικού 
Πάρκου και της ευρύτερης παράκτιας ζώνης του». 

 

ΘΕΜΑ 5ο Γνωμοδοτήσεις 
 

5.1 Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Αρδευτικής Γεώτρησης στη θέση Προφήτης Ηλίας» του Τ.Δ 
Καστρίου 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Στέλεχος του 
Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε), της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας το με Α.Π: 195862/1-2-2011 έγγραφο της, για 
γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Αρδευτική Γεώτρηση στη 
θέση Προφήτης Ηλίας του Τ.Δ Καστρίου Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».  

 παροχής υπηρεσιών 

                                                           
19 Το Πρακτικό αξιολόγησης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
20 Το  σχέδιο σύμβασης περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
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Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης21

Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης

 το οποίο καλείστε να εγκρίνετε μετά την 
οριστικοποίηση της τελικής του μορφής». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 37/2011: Την αποδοχή της γνωμοδότησης στο σύνολο της, και την αποστολή της 
προς τις σχετικές υπηρεσίες. 

 

5.2 Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της 
Βιοτεχνίας Επεξεργασίας – Τυποποίησης & Εμπορίας Ελαίων & Ελαιολάδου & Ελαιοτριβείου, 
λόγω προσθήκης – επέκτασης & προσθήκης δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης μη 
επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (τηγανόλαδων)» 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Στέλεχος του 
Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε), της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας το με Α.Π: 185945/24-5-2011 έγγραφο της, για 
γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Για την τροποποίηση των 
περιβαλλοντικών όρων της Βιοτεχνίας Επεξεργασίας – Τυποποίησης & Εμπορίας Ελαίων & 
Ελαιολάδου & Ελαιοτριβείου, λόγω προσθήκης – επέκτασης & προσθήκης δραστηριότητας 
προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (τηγανόλαδων)» του Δ.Δ 
Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».  

22

                                                           
21 Το σχέδιο γνωμοδότησης επισυνάπτεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
22 Το σχέδιο γνωμοδότησης επισυνάπτεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 

 το οποίο καλείστε να εγκρίνετε μετά την 
οριστικοποίηση της τελικής του μορφής». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 38/2011: Την αποδοχή της γνωμοδότησης στο σύνολο της, και την αποστολή της 
προς τις σχετικές υπηρεσίες. 

 

5.3 Γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ «Αρδευτικής γεώτρησης, φερόμενης ιδιοκτησίας 
Πενταφρόνιμου Λ. Νικολάου, στη θέση “Τσιπουρία” της Τ.Κ. Μελιγούς του Δ. Βόρειας 
Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας» 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Αναστόπουλο Δήμο, Στέλεχος του 
Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 
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«Από την “Περιφέρεια Πελοποννήσου” (Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περ/ντος & 
Υποδομών) Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού, έχει διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας το με 
Α.Π: οικ.1757/26-8-2011 έγγραφο της, για γνωμοδότηση επί της Προμελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων του έργου «Αρδευτικής γεώτρησης, φερόμενης ιδιοκτησίας Πενταφρόνιμου Λ. 
Νικολάου, στη θέση “Τσιπουρία” της Τ.Κ. Μελιγούς του Δ. Βόρειας Κυνουρίας της Π.Ε. Αρκαδίας. 

Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης23

Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης

 το οποίο καλείστε να εγκρίνετε μετά την 
οριστικοποίηση της τελικής του μορφής». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 39/2011: Την αποδοχή της γνωμοδότησης στο σύνολο της, και την αποστολή της 
προς τις σχετικές υπηρεσίες. 

 

5.4 Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και του Σχεδίου 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) «Για το έργο εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών πλακών, 
στη θέση ‘Καρυά’, της κοινότητας Κοσμά Ν. Αρκαδίας» 

Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Στέλεχος του 
Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος αναφέρει τα εξής: 

«Από το Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων, της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας το με Α.Π: 
130210/2208/10-8-2011 έγγραφο της, για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων και του Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων: «Για το έργο εκμετάλλευσης λατομείου 
σχιστολιθικών πλακών, στη θέση “Καρυά”, της κοινότητας Κοσμά Ν. Αρκαδίας». 

24

 Να διενεργηθεί κοινή αυτοψία του ΦΔ με το δασαρχείο Σπάρτης με τη συμμετοχή της ίδιας 
της κας Δασάρχη και να επανέλθει η γνωμοδότηση στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο προς 
απόφαση.

 το οποίο καλείστε να εγκρίνετε μετά την 
οριστικοποίηση της τελικής του μορφής». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

25

 

5.5 Επαναγνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Φράγμα Τάνου Ν. Αρκαδίας», κατόπιν 
υποβολής των συμπληρωματικών στοιχείων επί αυτής από την ΕΥΠΕ του ΥΠΕΚΑ 

 

                                                           
23 Το σχέδιο γνωμοδότησης επισυνάπτεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
24 Το σχέδιο γνωμοδότησης επισυνάπτεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
25 Λόγω του ότι δεν πάρθηκε απόφαση για την γνωμοδότηση του ανωτέρω θέματος, δεν λαμβάνει αριθμό απόφασης η 
παραπάνω θέση του Δ.Σ. 
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Επί του πέμπτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, αναφέρει τα εξής: 

«Από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τμήμα Β’, της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του 
Υ.Π.Ε.Κ.Α., έχει διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας το με Α.Π: 130258/17-9-2010 έγγραφο της, για 
επαναγνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε. του έργου «Φράγμα Τάνου Ν. Αρκαδίας», κατόπιν υποβολής των 
συμπληρωματικών στοιχείων επί αυτής. 

Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο της γνωμοδότησης26

 Δεδομένου του μάκρους χρόνου που έχει μεσολαβήσει από τις αρχικές μελέτες του έργου ως 
σήμερα και καθώς δεν είθισται να ζητείται δεύτερη γνωμοδότηση για το ίδιο θέμα από τον 
ίδιο φορέα, να διερευνηθεί το ενεργό ενδιαφέρον και η πρόθεση υλοποίησης του συνόλου 
του έργου από το Τμήμα Προστασίας Αρδευτικών Υδάτων της Δ/νσης Σχεδιασμού 
Εγγειοβ/κών Έργων & Αξιοποίησης Εδαφοϋδατικών Πόρων  του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Επισπεύδουσα Αρχή. 

 το οποίο καλείστε να εγκρίνετε μετά την 
οριστικοποίηση της τελικής του μορφής». 

  

Τα μέλη του Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αριθμός απόφασης 46/2011:  

 Δεδομένου ότι η εθνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική δεν αποδέχεται τον 
κατατεμαχισμό των έργων και την αποσπασματική εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων επιμέρους τμημάτων ενός έργου, να ενημερωθεί ο φορέας μας, από την 
προαναφερθείσα υπηρεσία του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το στάδιο στο 
οποίο βρίσκεται η εκπόνηση της Μ.Π.Ε. για το υπόλοιπο τμήμα του έργου (αγωγός 
προσαγωγής νερού), και στην περίπτωση που μας υποβληθεί η συγκεκριμένη ΜΠΕ, να 
συνεκτιμηθεί σε πιθανή μελλοντική γνωμοδότησή μας. 

 Να επανέλθει η συζήτηση για την επαναγνωμοδότηση του φορέα μας για το εν λόγω έργο σε 
επόμενο διοικητικό συμβούλιο προς απόφαση μόλις συμπληρωθούν τα παραπάνω 
απαιτούμενα στοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Το σχέδιο γνωμοδότησης επισυνάπτεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού 
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ΘΕΜΑ 6ο Τροποποίηση της Κ.Υ.Α. του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού 
Επί του έκτου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 
εισηγούμενη το θέμα, αναφέρει τα εξής: 

«Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές επιστολές του ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της ΚΥΑ «Kαθορισμός 
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, 
Οινούντος και Γερόνθρων του Ν. Λακωνίας και των κοινοτήτων Κοσμά (Ν. Αρκαδίας) και Καρυών (Ν. 
Λακωνίας) της περιοχής όρους Πάρνωνα-Υγροτόπου Μουστού», που αφορούν την εξής πρόταση του 
Υπουργείου: 

Η διαγραφή της παρ. 3 του άρθρου 6 που αναφέρει: «Για όλα τα επιτρεπόμενα έργα και 
δραστηριότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
Η.Π.153393/2332/2002, όπως ισχύει ανεξάρτητα από τη κατηγορία στην οποία υπάγονται, 
ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 3 και 4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
Η.Π.11014/703/Φ1042032003 (Β΄332), όπως ισχύει.», για το λόγο ότι η εφαρμογή της παραπάνω 
διάταξης προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 
συνόλου των έργων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (ΕΥΠΕ Τμήμα Β’), αλλά και 
γενικότερα στην εύρυθμη λειτουργία της.  

Καλούμαστε να αποφασίσουμε σχετικά με την σύμφωνη ή μη γνώμη μας για την παραπάνω 
τροποποίηση. Σας επισυνάπτουμε τις σχετικές επιστολές όπου περιγράφεται αναλυτικότερα η 
τροποποίηση». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 40/2011: Την έγκριση της τροποποίησης της Κ.Υ.Α. όπως εισηγούνται σχετικά οι 
υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

 

ΘΕΜΑ 7ο Λοιπά θέματα 
 

7.1 Έγκριση Πρότασης Χρηματοδότησης για το 2011 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

Επί του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, αναφέρει τα εξής: 

«Από το Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος του Υ.Π.Ε.Κ.Α., στάλθηκε ηλεκτρονικό μήνυμα σε όλους τους 
Φορείς Διαχείρισης σχετικά με την ενεργοποίηση πρόσκλησης χρηματοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ. Η πρόσκληση θα αφορά την 3ετία 2011-2013, και αντιστοιχούν περίπου 50.000,00 € για το 
έτος 2011 ανά Φορέα Διαχείρισης. Οι δαπάνες θα πρέπει να αντιστοιχούν σε δαπάνες που θα γίνουν 
μετά την έκδοση της πρόσκλησης χρηματοδότησης. 
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Στην παρούσα συνεδρίαση καλούμαστε να λάβουμε απόφαση σχετικά με την πρόταση27

1. κ. Καραχάλιο Ναπολέων, μέλος του Δ.Σ. 

». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 41/2011: Την έγκριση της πρότασης για χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 
και την υποβολής της μετά την δημοσίευση της πρόσκλησης. Τον ορισμό της Επιτροπής Ανάθεσης με 
τα εξής πρόσωπα: Μπόγλης Αργύριος, Πανταζή Αικατερίνη, Τρυφωνόπουλος Γεώργιος και τον 
ορισμό της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής με τα εξής πρόσωπα: Βαξεβανίδου 
Ζαφείρω, Αναστόπουλος Δήμος, Αναγνωστοπούλου Μαρία. 

 

7.2 Έγκριση Πρακτικού Παραλαβής του εξοπλισμού και εκθεματικού υλικού του Κέντρου 
Ενημέρωσης Καστάνιτσας 

Σε συνέχεια του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια 
έργου του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Με βάση την από 04-02-2004 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας 
Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πάρνωνα 
Α.Ε., η τελευταία ανέλαβε να υλοποιήσει για λογαριασμό του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας το φυσικό 
αντικείμενο του υποέργου: «Οργάνωση, παραγωγή και εγκατάσταση μέσων ερμηνείας 
περιβάλλοντος και προμήθεια εξοπλισμού στα Κέντρα Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου, 
Καστάνιτσας και την προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης». 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Προγραμματικής Σύμβασης, μετά την ολοκλήρωση του έργου, φορέας 
διαχείρισής του θα είναι ο φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. 

Με την υπ. αριθμ. 27/29-9-2010 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, συγκροτήθηκε 3-μελής 
επιτροπή η οποία αποτελείται από τους: 

2. κ. Μαχαίρα Παναγιώτη, μέλος του Δ.Σ. 

3. κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης 

Μέλημα της Επιτροπής είναι να παραλάβει τον εξοπλισμό και το εκθεματικό υλικό του Κέντρου 
Ενημέρωσης της Καστάνιτσας από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας, με την υπογραφή σχετικών 
αναλυτικών πρωτοκόλλων παράδοσης και παραλαβής. 

                                                           
27 Η πρόταση για χρηματοδότηση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ επισυνάπτεται στις εισηγήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα του παρόντος 
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Η Επιτροπή, αφού πραγματοποίησε αυτοψία στο Κέντρο Ενημέρωσης Καστάνιτσας και έκανε 
αναλυτική καταγραφή του εξοπλισμού και του εκθεματικού υλικού που υπάρχει εκεί, ολοκλήρωσε το 
έργο της υπογράφοντας τα σχετικά αναλυτικά πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής. 

Συγκεκριμένα στις 24/05/2011 συνετάχθη και υπεγράφη το πρωτόκολλο παράδοσης του εξοπλισμού 
και του εκθεματικού υλικού του Κέντρου ενημέρωσης Καστάνιτσας μεταξύ των αντίστοιχων 
επιτροπών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού» 

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/2010 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης, η Επιτροπή έχει ολοκληρώσει το έργο της και εισηγείται την έγκριση των παρακάτω 
σχετικών πρωτοκόλλων παράδοσης – παραλαβής28

 «Μετά την έγκριση άδειας εγκυμοσύνης της προηγούμενης εκπροσώπου του Φορέα 

Διαχείρισης στα όργανα διοίκησης του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των 

δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» κας 

Δημητρακοπούλου Αγγελικής, θα πρέπει σήμερα να οριστούν: Μια ομάδα έργου του 

προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης για την παρακολούθηση και την επίβλεψη των Δράσεων 

D (ενημέρωση και επικοινωνία) σε αντικατάσταση της προηγούμενης υπεύθυνης υπαλλήλου. 

 του εξοπλισμού και του εκθεματικού υλικού του 
Κέντρου Ενημέρωσης της Καστάνιτσας και καλεί το Δ. Σ. να αποφασίσει σχετικά». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 42/2011: Την έγκριση του Πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής του εξοπλισμού 
και εκθεματικού υλικού ερμηνείας περιβάλλοντος του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας. 

 

7.3 Ορισμός εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 

Σε συνέχεια του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 

Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, αναφέρει τα εξής: 

 Ένας εκπρόσωπος (αναπληρωματικός) μέλος της Καθοδηγητικής Επιτροπής του έργου. Ο 

αναπληρωματικός εκπρόσωπος προτείνεται να είναι υπάλληλος του Φορέα Διαχείρισης ενώ 

ως τακτικός εκπρόσωπος παραμένει ο κος. Μαχαίρας Παναγιώτης, ως μέλος του Δ.Σ. του 

Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 8-25/2/2010.Προτείνουμε να οριστεί ως ομάδα 

έργου για την παρακολούθηση και επίβλεψη των Δράσεων D (ενημέρωση και επικοινωνία) η 

παρακάτω: 

 

                                                           
28 Το Πρωτόκολλο παραλαβής επισυνάπτεται στις εισηγήσεις οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τμήμα 

1  Μπόγλης Αργύριος  
(Υπεύθυνος) ΠΕ Δασολόγος 

*Τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας 
*Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

2  Πανταζή Αικατερίνη  ΤΕ Ξεναγός 
*Τμήμα Πληροφόρησης, 
Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 
*Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

3  Αρβανίτης Διαμαντής  ΔΕ Ξεναγός Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης 
& Δημοσιότητας 

 

Προτείνουμε να οριστεί ως αναπληρωματικός εκπρόσωπος του Φορέα Διαχείρισης στην 
Καθοδηγητική Επιτροπή του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra 
στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» ο Μπόγλης Αργύριος, ΠΕ 
Δασολόγος σε αντικατάσταση της προηγούμενης υπαλλήλου, Βαξεβανίδου Ζαφείρως, Συντονίστριας 
του Φορέα Διαχείρισης».  

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 43/2011: Τον ορισμό ομάδας έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης για την 
παρακολούθηση και επίβλεψη των Δράσεων D του έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση 
των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης» που έχει 
αναλάβει να υλοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης με τα εξής πρόσωπα: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τμήμα 

1  Μπόγλης Αργύριος  
(Υπεύθυνος) ΠΕ Δασολόγος 

*Τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας 
*Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

2  Πανταζή Αικατερίνη  ΤΕ Ξεναγός 
*Τμήμα Πληροφόρησης, 
Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 
*Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

3  Αρβανίτης Διαμαντής  ΔΕ Ξεναγός Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης 
& Δημοσιότητας 

 

 Τον ορισμό του Μπόγλη Αγυρίου, ΠΕ Δασολόγου ως αναπληρωματικό μέλος στην 
Καθοδηγητική Επιτροπή για το έργου LIFE07 NAT/GR/000286 «Αποκατάσταση των δασών 
Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) μέσω μίας δομημένης προσέγγισης», υπάλληλο του 
Φορέα Διαχείρισης στο Τμήμα Διαχείρισης και Προστασίας και στο Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης και εφαρμογών διαχείρισης. 

 

7.4 Ορισμός υπευθύνων τμημάτων του Φορέα Διαχείρισης 

Σε συνέχεια του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 

Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, αναφέρει τα εξής: 
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«Μετά την πρόσληψη του νέου προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης και την κατανομή του στα 

Τμήματα του Οργανογράμματος του Φορέα Διαχείρισης, προτείνουμε τον ορισμό των παρακάτω 

προσώπων για τις εξής θέσεις: 

 Ο κ. Γεώργιος Τρυφωνόπουλος (ΠΕ Βιολόγος) ως υπεύθυνος του Τμήματος Προστασίας και 

Διαχείρισης [με την παράλληλη απόκτηση του αντίστοιχου επιδόματος ευθύνης που 

αντιστοιχεί στο 5% του βασικού μισθού, σύμφωνα με την Υ.Α. 49537/2368/2008 «Καθορισμός 

των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που 

απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου όλης της χώρας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)]. 

 Η κα. Αγγελική Δήμα (ΠΕ Οικονομολόγος) ως υπεύθυνη του Γραφείου Οικονομικών 

Υπηρεσιών [με την παράλληλη απόκτηση του αντίστοιχου επιδόματος ευθύνης που 

αντιστοιχεί στο 15% του βασικού μισθού, σύμφωνα με την Υ.Α. 49524/2362/2008 

«Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το Προσωπικό που απασχολείται στα πάσης 

φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή 

Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.)» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)]. 

 Η κα. Αικατερίνη Πανταζή (ΤΕ Ξεναγός) ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος 

Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, και θα αναπληρώσει την κα. Αγγελική 

Δημητρακοπούλου, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας της δεύτερης, ως υπεύθυνη του 

Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. 

 Ο κ. Μπόγλης Αργύριος θα αναπληρώνει την κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, σε περίπτωση 

απουσίας της δεύτερης, ως υπεύθυνος του Τμήματος Παρακολούθησης/Επόπτευσης & 

εφαρμογών διαχείρισης. 

 Η κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, ορίζεται ως υπεύθυνη για το Σύστημα της Διαχειριστικής 

Επάρκειας με την ιδιότητα της συντονίστριας έργου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τμήμα 

1 Βαξεβανίδου Ζαφείρω  Συντονιστής ΠΕ 
Δασολόγος 

*Συντονίστρια 
*Υπεύθυνη Τμήματος 
Παρακολούθησης, Επόπτευσης & 
εφαρμογών διαχείρισης 

2 Τρυφωνόπουλος Γεώργιος  ΠΕ Βιολόγος 

*Υπεύθυνος Τμήματος Διαχείρισης & 
Προστασίας 
*Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 
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3 Δημητρακοπούλου Αγγελική  ΠΕ Περιβαλλοντολόγος 

*Υπεύθυνη Γραφείου Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
*Υπεύθυνη Τμήματος 
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης & 
Δημοσιότητας 

4 Μπόγλης Αργύριος  ΠΕ Δασολόγος 

*Τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας 
*Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

5 Αναστόπουλος Δήμος  ΠΕ Μηχανικός 
περιβάλλοντος Τμήμα Διαχείρισης & Προστασίας 

6 Δήμα Αγγελική  ΠΕ Οικονομολόγος Υπεύθυνη Γραφείου Οικονομικών 
Υπηρεσιών 

7 Πλακοκέφαλος Ηλίας  ΔΕ Ειδικός δασικής 
προστασίας 

Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

8 Δημάκου Φωτεινή  ΔΕ Ειδικός δασικής 
προστασίας 

Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

9 Λυτρίβης Γεώργιος  ΔΕ Ειδικός δασικής 
προστασίας 

Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

10 Δημητρακόπουλος Ιωάννης  ΔΕ Ειδικός δασικής 
προστασίας 

Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

11 Αναγνωστόπουλος 
Κωνσταντίνος  

ΔΕ Ειδικός δασικής 
προστασίας 

Τμήμα Παρακολούθησης, 
Επόπτευσης & εφαρμογών 
διαχείρισης 

12 Πανταζή Αικατερίνη  ΤΕ Ξεναγός 
*Τμήμα Πληροφόρησης, 
Εκπαίδευσης & Δημοσιότητας 
*Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων 

13 Αρβανίτης Διαμαντής  ΔΕ Ξεναγός Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης 
& Δημοσιότητας 

14 Αναστασιάδη Αγνή  ΔΕ Ξεναγός Τμήμα Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης 
& Δημοσιότητας 

 

Καλούμαστε να αποφασίσουμε για την κατανομή και τις αρμοδιότητες του προσωπικού στα Τμήματα 

του Φορέα Διαχείρισης». 

Επιπροσθέτως η κα. Αναγνωστοπούλου αναφέρει ότι θα ήταν δίκαιο να οριστεί από το Δ.Σ. το 

επίδομα ευθύνης του κ. Τρυφωνόπουλου Γεώργιου στο ποσοστό του 15%, εφόσον νομιμοποιείται το 

Δ.Σ. να αυξήσει το επίδομα που ορίζεται στην Υ.Α. 49537/2368/2008. 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 44/2011: Τον ορισμό των παρακάτω στελεχών του Φορέα Διαχείρισης, στις εξής 
θέσεις και με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες: 

 Ο κ. Γεώργιος Τρυφωνόπουλος (ΠΕ Βιολόγος) ως υπεύθυνος του Τμήματος Προστασίας και 

Διαχείρισης [με την παράλληλη απόκτηση του αντίστοιχου επιδόματος ευθύνης που 
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αντιστοιχεί στο 5% του βασικού μισθού, σύμφωνα με την Υ.Α. 49537/2368/2008 «Καθορισμός 

των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιολόγων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που 

απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου όλης της χώρας μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)]. 

 Η κα. Αγγελική Δήμα (ΠΕ Οικονομολόγος) ως υπεύθυνη του Γραφείου Οικονομικών 

Υπηρεσιών [με την παράλληλη απόκτηση του αντίστοιχου επιδόματος ευθύνης που 

αντιστοιχεί στο 15% του βασικού μισθού, σύμφωνα με την Υ.Α. 49524/2362/2008 

«Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το Προσωπικό που απασχολείται στα πάσης 

φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή 

Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λπ.)» (ΦΕΚ Β 1414/17.7.2008)]. 

 Η κα. Αικατερίνη Πανταζή (ΤΕ Ξεναγός) ως Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος 

Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, και θα αναπληρώσει την κα. Αγγελική 

Δημητρακοπούλου, κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας της δεύτερης, ως υπεύθυνη του 

Τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας. 

 Ο κ. Μπόγλης Αργύριος θα αναπληρώνει την κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, σε περίπτωση 

απουσίας της δεύτερης, ως υπεύθυνος του Τμήματος Παρακολούθησης/Επόπτευσης & 

εφαρμογών διαχείρισης. 

 Η κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, ορίζεται ως υπεύθυνη για το Σύστημα της Διαχειριστικής 

Επάρκειας με την ιδιότητα της συντονίστριας έργου. 

 Να εγκρίνουν την αύξηση του ποσοστού του επιδόματος ευθύνης στο 15% του κ. 

Τρυφωνόπουλου Γεώργιου, με την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμη αυτή η αύξηση.  

 

7.5 Ενημέρωση Δ.Σ. για τις δράσεις προστασίας και φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης την 
περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2011 

Σε συνέχεια του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στην κα. Βαξεβανίδου Ζαφείρω, Συντονίστρια 
έργου του Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Κατά το διάστημα Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2011 το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα 
Διαχείρισης, έχει προβεί στις παρακάτω δράσεις που αφορούν στον τομέα της προστασίας της 
ευρύτερης περιοχής ευθύνης του Φορέα:  

Γνωμοδοτήσεις 

 Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Αρδευτικής Γεώτρησης στη θέση Προφήτης Ηλίας» του Τ.Δ 
Καστρίου  
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 Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ «Για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων της Βιοτεχνίας 
Επεξεργασίας – Τυποποίησης & Εμπορίας Ελαίων & Ελαιολάδου & Ελαιοτριβείου, λόγω 
προσθήκης – επέκτασης & προσθήκης δραστηριότητας προσωρινής αποθήκευσης μη 
επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (τηγανόλαδων)»  

 Γνωμοδότηση επί των πρόσθετων στοιχείων της ΜΠΕ «Φράγμα Τάνου»  
 Εισήγηση για Γνωμοδότηση επί της ΠΠΕ «Αρδευτικής γεώτρησης, φερόμενης ιδιοκτησίας 

Πενταφρόνιμου Λ. Νικολάου, στη θέση ‘Τσιπουρία’ της Τ.Κ. Μελιγούς του Δ. Βόρειας Κυνουρίας 
της Π.Ε. Αρκαδίας»  

 Εισήγηση για γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και του 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΣΔΑ) «Για το έργο εκμετάλλευσης λατομείου σχιστολιθικών 
πλακών, στη θέση “Καρυά”, της κοινότητας Κοσμά Ν. Αρκαδίας» 

 Έγκριση αιτήματος για γνωμοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α υπ’ αριθμ. 33999 
(ΦΕΚ/353/ΑΑΠ/6.9.2010), για κατ’ εξαίρεση έκδοση άδειας νομιμοποίησης ισόγειων κτισμάτων 

Αυτοψίες 

 Ενημέρωση για το θέμα των αποζημιώσεων της έκτασης ιδιοκτησίας Τακλής που βρίσκεται εντός 
της περιοχής Απόλυτου Προστασίας της Φύσης 2.ΙΙ Υγρότοπος Μουστού  

 Ενημέρωση για το καθεστώς προστασίας που ισχύει για την περιοχή της Ιεράς Μονής Μαλεβής 
καθώς και για την ευρύτερη αυτής δασική περιοχή  

 Ενημέρωση για το καθεστώς προστασίας που ισχύει για την περιοχή «Πόρτες», εντός της οποίας 
έχει εγκατασταθεί εποχική καντίνα  

 Για ξερά χόρτα και τμήματα κομμένων δέντρων στις εκβολές  του ρέματος Τάνου από το 
Camping “Άστρος”  

 Για συνεχιζόμενες επιχωματώσεις στον υγρότοπο Κάτω Βερβένων στην περιοχή “Μπαταρόλας” 

 Για έργα τοποθέτησης στύλων ηλεκτροδότησης της ΔΕΗ στην Περιοχή Απολύτου Προστασίας 
της Φύσης 2.ΙΙ Υγρότοπος Μουστού  

 Για ανεξέλεγκτη εναπόθεση απορριμμάτων κατά μήκος του ρέματος Τάνου 

Επιστολές – Ερωτήσεις 

 Διευκρίνηση θέσεων διαφόρων σε σχέση με τα όρια χωρικής αρμοδιότητας ΦΔΟΠΥΜ 

 Αποστολή ψηφιακών χαρτών των προστατευόμενων περιοχών του ΦΔ στον Δήμο Ευρώτα 

Αιτήματα – Άδειες από τον Φορέα 

 Άδεια συλλογής δειγμάτων χλωρίδας και μυκοχλωρίδας για το σεμινάριο του Κ.Π.Ε. Καστρίου 

 Άδεια επίσκεψης και πραγματοποίησης εκπαιδευτικής εργασίας πεδίου των μεταπτυχιακών 
φοιτητών του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στις περιοχές Υγροτόπου 
Μουστού και Καταφυγίου Πάρνωνα 
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Αιτήματα – Άδειες για τον Φορέα 

 Αίτημα χορήγησης δεδομένων - χαρτών από τους αρμόδιους Δήμους,τα αρμόδια Δασαρχεία και 
τις αρμόδιες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες 

 Αίτημα αντικατάστασης Κάδου Απορριμμάτων στην παραλία «Πόρτες Μελιγούς» 
 Αίτημα για ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού από τις 

Λιμενικές Αρχές Παραλίου Άστρους, Πλάκας Λεωνιδίου και Ναυπλίου για περιστατικά εμφάνισης 
νεκρών ατόμων χελωνών και θαλάσσιων κητωδών σε παραλίες της ανατολικής Πελοποννήσου 

 Αίτημα για ενημέρωση του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα-Υγρότοπου Μουστού από τη 
ΔΕΗ σχετικά με την απόφαση και τις εργασίες τοποθέτησης στύλων ηλεκτροδότησης στην 
περιοχή του Υγροτόπου Μουστού 

Ενημερωτικές Επιστολές 

 Ενημέρωση όλων των αρμόδιων δημόσιων φορέων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού  

Εκδόσεις 

 Τεύχος Φύλαξης/Επόπτευσης με επικαιροποιημένους χάρτες 

Κάθε ένα όχημα προμηθεύτηκε με ένα τεύχος της παρούσης έκδοσης, που αφορά την νομοθεσία 
που διέπει τις διάφορες περιοχές προστασίας, σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 33999 (ΦΕΚ 353-
ΑΠΠ-6.9.2010). Το τεύχος περιέχει, επίσης: 

i. Χάρτες που αφορούν την χωρική αρμοδιότητα των οικείων Δασαρχείων, μαζί με τις 
αρμοδιότητές και τις κύριες δράσεις τους σε θέματα Δασικών Πυρκαγιών.  

ii. Χάρτες με την χωρική αποτύπωση των περιοχών NATURA2000, που βρίσκονται εντός των 
ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΟΠΥΜ, μαζί με γενικά στοιχεία για τις περιοχές NATURA 
2000 και τις ισχύουσες απαγορεύσεις για τις εν λόγω περιοχές. 

iii. Χάρτες με την χωρική αποτύπωση των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ), που βρίσκονται εντός 
των ορίων χωρικής αρμοδιότητας του ΦΔΟΠΥΜ, μαζί με τον ορισμό των ΚΑΖ και τις 
ισχύουσες απαγορεύσεις για τις εν λόγω περιοχές. 

Χαρτογράφηση 

 Δημιουργία και συνεχής ενημέρωση αρχείου χωρικών δεδομένων (Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών – GIS) 

Στους πρώτους μήνες από την πρόσληψη του νέου προσωπικού έγινε παραγωγή ψηφιακών 
γεωγραφικών δεδομένων ως επί των πλείστον από τους χάρτες της Ειδικής Περιβαλλοντικής 
Μελέτης του ΥΠΕΧΩΔΕ. Η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, αλλά απολύτως χρήσιμη για την 
έγκυρη απάντηση του Φορέα σε γνωμοδοτήσεις και αυτοψίες. Το επικαιροποιημένο αρχείο 
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χωρικών δεδομένων είναι αρκετά ικανοποιητικό, αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως οι 
περισσότεροι ΦΔ ανά την Ελλάδα δεν έχουν αρχείο χωρικών δεδομένων. Θα φανεί χρήσιμο στα 
πλαίσια της παρακολούθησης (monitoring), καθώς όλα τα αποτελέσματα θα πρέπει να είναι σε 
μορφή GIS. 

 Συνεργασία με την Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για την εναρμόνιση της Οδηγίας 
INSPIRE 

Η ανωτέρω Οδηγία αποτελεί υποχρέωση όλων των δημόσιων φορέων που τηρούν ή 
χρησιμοποιούν αρχείο γεωχωρικών δεδομένων. 

Φύλαξη προστατευόμενης περιοχής 

Η συνεχής περιπολία των οχημάτων του Φορέα Διαχείρισης και η αποτελεσματική διασπορά τους 
στο σύνολο της έκτασης της προστατευόμενης περιοχής είχε ως αποτέλεσμα την επιτυχημένη 
ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού σχετικά με τις παραβάσεις και τις επιτρεπόμενες χρήσεις της 
προστατευόμενης περιοχής. Παρουσιάστηκαν ελάχιστα έως μηδαμινά προβλήματα κατά την θερινή 
περίοδο και στις περιπτώσεις πυρκαγιών η αντιμετώπιση και η επέμβαση ήταν άμεση ώστε να μην 
επεκταθούν σε μεγάλη έκταση. 

Υπήρξε άψογη συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και τα δασαρχεία ώστε να μην 
επικαλύπτονται χωρικά οι υπηρεσίες και για να καλύπτονται περιοχές και ημέρες στις οποίες δεν 
υπήρχε πυροσβεστικό όχημα στο πεδίο. 

Εντοπίσθηκαν αρκετές θέσεις εναποθέσεις μπαζών και σκουπιδιών οι οποίες με αφορμή το 
Πρόγραμμα Μεσόγειος SOS, καθαρίστηκαν από τους φύλακες. Συγκεκριμένα στις περιπτώσεις του 
υγροτόπου των Κάτω Βερβένων και του ρέματος του Τάνου, οι συνεχείς περιπολίεςκαι αυτοψίες των 
φυλάκων απέφεραν αποτελέσματα σε συνδυασμό με τις απεσταλμένες επιστολές του Τμήματος 
Προστασίας. 

Επίσης συνεχίζεται η καταγραφή πανίδας στο πεδίο, σε συνδυασμό με την φωτογράφηση και την 
αποτύπωση των σημείων θέασης των ειδών, με σκοπό την ενίσχυση του προγράμματος 
παρακολούθησης. 

Επισκέψεις πεδίου από τον Δρ. Τρυφωνόπουλο Γεώργιο με στόχο την βελτιστοποίηση της γνώσης της 
ζωογεωγραφίας 

Τα δεδομένα σχετικά με τα taxa για την πλειονότητα των ζωικών ομάδων της περιοχής ευθύνης του 
ΦΔΟΠΥΜ είναι από λίγα μέχρι και ανύπαρκτα. Μόνο η ομοταξία των πτηνών έχει μελετηθεί ως προς 
τη ζωογεωγραφία των ειδών της, εν μέρη εξαιτίας της σπουδαιότητας των υγροτόπων Μουστού-
Κάτω Βερβένων για μεγάλο αριθμό παρυδάτιων και υδρόβιων ειδών. Η ΕΠΜ του 1999 αλλά και η 
«Παρακολούθηση της πανίδας της προστατευόμενης περιοχής Οικολογικού Πάρκου Πάρνωνα-
Υγροτόπου Μουστού» του 2008 αποτελούν τις μοναδικές μελέτες στην περιοχή, αλλά είναι πολύ 
ελλιπείς και σε καμία περίπτωση δεν παρουσιάζουν την πραγματική βιοποικιλότητα της περιοχής 
ευθύνης του Φορέα. Ορισμένες ερευνητικές εργασίες σε ασπόνδυλα αποκαλύπτουν ότι ο Πάρνωνας 
αποτελεί περιοχή μεγάλης βιοποικιλότητας, περιλαμβάνοντας είδη μοναδικά σε παγκόσμιο επίπεδο.  
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Οι επισκέψεις πεδίου στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της γνώσης της ζωογεωγραφίας για ορισμένες 
ζωικές ομάδες της περιοχής ευθύνης του Φορέα. Αυτό είναι εφικτό για ζωικά taxa τα οποία μπορούν 
να καταγραφούν είτε άμεσα είτε έμμεσα, χωρίς τη χρήση ειδικού υλικού πεδίου και εξειδικευμένων 
οργάνων. Οι ζωικές ομάδες που μπορούν σχετικά εύκολα να παρατηρηθούν είναι τα αμφίβια, τα 
ερπετά, τα πτηνά και τα σαρκοφάγα θηλαστικά. Επιπλέον, η γνώση της περιοχής μπορεί να βοηθήσει 
στην καλύτερη εκτίμηση της παρουσίας ζωικών ειδών στα γεωγραφικά όρια του Φορέα. Η εργασία 
πεδίου, επιπλέον, βοηθά στη συλλογή υλικού (φωτογραφικού, ζωικού) που θα χρησιμοποιηθεί τόσο 
στην εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα όσο και στην περιβαλλοντική ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση, που είναι κεφαλαιώδους σημασίας και στόχοι προτεραιότητας για τη λειτουργία 
του Φορέα.  

Η λιμνοθάλασσα του Μουστού αποτελεί σημαντικότατο υγρότοπο στην ανατολική Πελοπόννησο, για 
υδρόβια και παρυδάτια πτηνά μεταναστευτικά και επιδημητικά. Οι επισκέψεις στη λιμνοθάλασσα 
σκοπό έχουν αρχικά την εκπαίδευση στην αναγνώριση ειδών πτηνών, και παράλληλα στην εποχική 
πληθυσμιακή καταγραφή ειδών πτηνών, σε σχέση με φυσικές συνθήκες που επικρατούν στην 
περιοχή». 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 Αποδέχονται την εισήγηση στο σύνολό της. 

 

7.6 Ενημέρωση για τις δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του Φορέα Διαχείρισης την 
περίοδο Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2011 

Σε συνέχεια του έβδομου θέματος της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία 
Αναγνωστοπούλου εισηγούμενη το θέμα, δίνει το λόγο στην κα. Πανταζή Αικατερίνη, Στέλεχος του 
Φορέα Διαχείρισης, η οποία αναφέρει τα εξής: 

«Κατά το διάστημα Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2011 το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, έχει προβεί 
στις παρακάτω δράσεις που αφορούν στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού μέσω έντυπων 
καταχωρήσεων, αποστολή ενημερωτικών Δελτίων Τύπου σε τοπικά και περιφερειακά ΜΜΕ, 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις - δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ξεναγήσεις 
μεμονωμένων επισκεπτών και σχολικών ομάδων, δράσεις κατάρτισης – επιμόρφωσης προσωπικού 
κ.α. 

Ξεναγήσεις επισκεπτών - σχολείων 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ στον 
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα - Υγροτόπου Μουστού, διασφαλίστηκε η τακτική λειτουργία των 
Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους, Αγίου Πέτρου και Καστάνιτσας. 

Τα 3 Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης δέχονταικαθημερινά απλές επισκέψεις εργάσιμες ημέρες, 
αλλά και τα σαββατοκύριακα και αργίες κατόπιν ραντεβού. Για την αποτύπωση και τη καταγραφή 
των επισκεπτών τηρείται ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο (Βιβλίο Επισκεπτών) σε κάθε Κέντρο. Οι 
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επισκέψεις σχολικών ομάδων στα πλαίσιατης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,κατά το διάστημα 
Απρίλιος – Αύγουστος 2011 ήταν οι παρακάτω: 

Επίσκεψη του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αθήνας στην προστατευόμενη περιοχή Όρους 
Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού 

Τριάντα επτά μαθητές και οκτώ καθηγητές του 2ου Πειραματικού Γυμνασίου Αμπελοκήπων 
πραγματοποίησαν τριήμερη περιβαλλοντική εκδρομή στην προστατευόμενη περιοχή του Όρους 
Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού (9 έως 11/4/2011). Στις 9/4/2011η ξεναγός του Κέντρου 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Αγίου Πέτρου και η Περιβαλλοντολόγος του Φορέα Διαχείρισης τους 
υποδέχθηκαν και τους ενημέρωσαν για το ρόλο του Φορέα Διαχείρισης, καθώς και για τις περιοχές 
του Οικολογικού Πάρκου που λόγω των σημαντικών βιοτόπων τους έχουν ενταχθεί στο Δίκτυο 
Natura 2000.  

Με το πέρας της ξενάγησης, μαθητές και καθηγητές περιηγήθηκαν στον εκθεσιακό χώρο του 
Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, όπου μελέτησαν εικόνες και διάβασαν χρήσιμες 
πληροφορίες για τη χλωριδική βιοποικιλότητα της περιοχής. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τη 
διανομή χαρτών και φυλλαδίων του Φορέα με χρήσιμες πληροφορίες για την βιοποικιλότητα της 
προστατευόμενης περιοχής. 

Επίσκεψη της 3ης τάξης Γυμνασίου Τυρού στην προστατευόμενη περιοχή του Υγροτόπου 
Μουστού, 30/6/2011 

Δώδεκα μαθητές της 3ης τάξης Γυμνασίου Τυρού μαζί με 2 συνοδούς καθηγήτριες, πραγματοποίησαν 
μονοήμερη εκδρομή στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην προστατευόμενη περιοχή του 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η επίσκεψη των μαθητών πραγματοποιήθηκε στις 30 
Ιουνίου 2011 στον υγρότοπο Μουστό, όπου τους υποδέχτηκε η ξεναγός του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άστρους και τους ενημέρωσε για την αξία και τις λειτουργίες του 
μεγαλύτερου και σημαντικότερου υγροτόπου της περιοχής. 

Κατόπιν πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης 
Άστρους όπου οι μαθητές έλαβαν χρήσιμες πληροφορίες για το ευαίσθητο φυσικό οικοσύστημα του 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με τη διανομή ενημερωτικών 
εντύπων και χαρτών για την προστατευόμενη περιοχή. 

Εκδηλώσεις – περιβαλλοντική ενημέρωση  

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού συμμετείχε για 3η 

συνεχόμενη χρονιά στην πανελλαδική εκστρατεία «Καθαρίστε τη Μεσόγειο» 9-13/5/2011 

Στα πλαίσια της εκστρατείας ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2011, υλοποιήθηκε ένα πενθήμερο 
πρόγραμμα εθελοντικών καθαρισμών σε πέντε διαφορετικές φυσικές περιοχές της 
προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα. Από την Δευτέρα 9 Μαΐου, έως και την Παρασκευή 13 
Μαΐου 2011, καθαρίστηκαν περιοχές πλησίον του Αγίου Πέτρου (περιοχή Ξηροκαμπίου και 
Μαλεβής), της Καστάνιτσας, του Λεωνίδιου (θέση Πλάκα), του Γερακίου και οι καθαρισμοί 
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ολοκληρώθηκαν, με την περιοχή Ατσίγγανος στο Παράλιο Άστρος. 

Στους καθαρισμούς της προστατευόμενης περιοχής του Πάρνωνα συμμετείχαν πάνω από 
τετρακόσιοι (400) εθελοντές μεταξύ των οποίων μαθητές, εκπαιδευτικοί, δύτες, ψαράδες, 
κτηνοτρόφοι, σύλλογοι, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και των Σωμάτων Ασφαλείαςαλλά και 
μεμονωμένοι πολίτες. 

Εκτός της συλλογής σκουπιδιών, οι μαθητές παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, ποιήματα, τραγούδια 
και ζωγραφιές με θέμα την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση και συμμετείχαν σε 
δημιουργικές δραστηριότητες παρατήρησης και καταγραφής των απορριμμάτων. 

Περιβαλλοντική ενημέρωση για τον Πάρνωνα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα 
Περιβάλλοντος, 6-9/6/2011 

Σταπλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος ο Φορέας Διαχείρισης, έθεσε για μια ακόμα 
φορά υπό την αιγίδα του δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των παιδιών για την προστασία 
του περιβάλλοντος. Το τετραήμερο των εκδηλώσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 3 Ιουνίου στις Καρυές 
Λακωνίας, συνεχίστηκε, την Δευτέρα και την Τρίτη 6-7 Ιουνίου στο Λεωνίδιο και στον Άγιο Πέτρο 
Κυνουρίας αντίστοιχα και ολοκληρώθηκε στις 9 Ιουνίου στον Άγιο Ανδρέα Κυνουρίας.  

Στις δραστηριότητες συμμετείχαν πάνω από 200 μαθητές από τα Δημοτικά Σχολεία, Καρυών 
Λακωνίας, Λεωνιδίου, Αγίου Πέτρου, Καστρίου και Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας. 

Συγκεκριμένα, οι μαθητές ενημερώθηκαν με τη βοήθεια περιβαλλοντικών παιχνιδιών για την 
προστατευόμενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, έμαθαν να χρησιμοποιούν τη 
μέθοδο της δενδροχρονολόγησης αλλά και της δενδροϋψομέτρησης, ζωγράφισαν σε έναν τεράστιο 
καμβά, έπαιξαν το παιχνίδι της Φύσης - ένα επιδαπέδιο παιχνίδι ερωτήσεων προσαρμοσμένων στην 
φετινή καμπάνια της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος - φύτεψαν και υιοθέτησαν καλλωπιστικά 
φυτά στα σχολεία τους και διασκέδασαν συμμετέχοντας με κέφι σε τσουβαλοδρομίες. Στο τέλος 
απονεμήθηκαν σε όλα τα παιδιά αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. Σε όλα τα σχολεία που 
συμμετείχαν στις δραστηριότητες δόθηκε γενικό ενημερωτικό υλικό για το δάσος, τις αξίες και τις 
απειλές του και ειδικό υλικό από την WWFHellas για τα δάση στην Ελλάδα. 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στην ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ στην Καστάνιτσα Κυνουρίας, 31/7, 7/8, 9/8/2011  

Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε σε μια σειρά εκδηλώσεων,με αφορμή τον εορτασμό της ΓΙΟΡΤΗΣ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 2011 με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση της 
περιβαλλοντικής συνείδησης μικρών μαθητών, πολιτών και φορέων.Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το 
Σάββατο 30/7 και ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 13/8 με τον Φορέα Διαχείρισης να συμμετέχει σε 
αυτές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:  

31/7/2011 ειδική ημερίδα με θέμα «Προστασία του Πάρνωνα – εθελοντική αυτοοργάνωση – 
συντονισμός». Η συντονίστρια του Φορέα Διαχείρισης ενημέρωσε τους συμμετέχοντες της δημόσιας 
συζήτησης για όλα τα θέματα της αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
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Υγροτόπου Μουστού με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της συνεργασίας των αρμόδιων κρατικών φορέων και εθελοντικών ομάδων σε 
θέματα πυροπροστασίας και προστασίας του περιβάλλοντος.  

7/8/2011 «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για παιδιά». Οι μικροί μαθητές είχαν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν από τον ξεναγό του Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας και λοιπό προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης για τις αξίες, τις λειτουργίες αλλά και τις απειλές του δάσους με πρωτότυπο και 
διασκεδαστικό τρόπο.  

9/8/2011

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων της ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ 2011 ο Φορέας Διαχείρισης σχεδίασε και 
εκτύπωσε 

Πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του έργου Life+ «Αποκατάσταση των δασών PinusNigra 
στον Πάρνωνα (GR 2520006) μέσω μιας δομημένης προσέγγισης»που υλοποιείται από το Ελληνικό 
Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης και τον Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού.  

ειδικό έντυπο ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης το οποίο και διανεμήθηκε δωρεάν σε 
κατοίκους και επισκέπτες της Καστάνιτσας.  

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στην ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ στη Σίταινα Κυνουρίας, 12/8/2011 

Με στόχο την ανάδειξη της δυναμικής των φαραγγιών, την προστασία τους, τη σήμανσή τους, την 
αποκατάσταση των ζημιών σε τμήματά τους και την εν γένει αξιοποίησή τους ο Φορέας Διαχείρισης 
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού συμμετείχε στην ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ την Παρασκευή 
12 Αυγούστου 2011  

Την ημέρα αυτή έγινε παρουσίαση σε κατοίκους και επισκέπτες με θέμα «Φαράγγια: - οι όμορφες 
ρυτίδες της Γής» στην Πλατεία της Σίταινας από την ξεναγό του Κέντρου Ενημέρωσης Άστρους η 
οποία ενημέρωσε τους συμμετέχοντες σχετικά με την περίπτωση του φαραγγιού του Λούλουγγα, το 
γεωλογικό του υπόβαθρο, τη δημιουργία και το ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή. Ακολούθησε 
διάλογος για το ευαίσθητο οικοσύστημα των φαραγγιών και δόθηκαν οδηγίες στο κοινό για την 
ασφαλή διέλευση των φαραγγιών. 

Με αφορμή τη ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΦΑΡΑΓΓΙΩΝ 2011, ο Φορέας Διαχείρισης σχεδίασε ειδικό έντυπο 
ενημέρωσης ευαισθητοποίησης πολιτών και φορέων, το οποίο περιείχε χρήσιμες πληροφορίες για τα 
φαράγγια, το σχηματισμό και τη γεωλογία τους, για την περίπτωση του Φαραγγιού του Λούλουγγα 
αλλά και για την αξία και την προσφορά του δάσους, το καθεστώς λειτουργίας του Φορέα 
Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού καθώς και για τα βασικά δασικά είδη που 
απαντώνται στην προστατευόμενη περιοχή. 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στην Ποδηλατοδρομία του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

Ο Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού συμμετείχε την Κυριακή 25 
Σεπτεμβρίου 2011 στην ποδηλατοδρομία «Χριστίνα Λαζάρου Δαλιάνη» που διοργανώθηκε όπως 
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κάθε χρόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μετακίνησης, από τον Δήμο Βόρειας Κυνουρίας 
και την Πανελλήνια Ένωση Παλαιμάχων Αθλητών.  

Στόχος του Φορέα Διαχείρισης ήταν να ενισχυθεί η προσπάθεια προώθησης τρόπων μετακίνησης 
φιλικών προς το περιβάλλον και αποδοτικότερων όσον αφορά στην ποιότητα ζωής του πολίτη αλλά 
και να ευαισθητοποιηθούν μικροί και μεγάλοι για τη χρήση ποδηλάτου, μέσων μαζικής μεταφοράς, 
καθώς και της πεζοπορίας, για έναν κόσμο με λιγότερα μηχανοκίνητα μέσα.  

Ο Φορέας Διαχείρισης συνέδραμε στην διοργάνωση οριοθετώντας την ποδηλατοδρομία των 
συμμετεχόντων μικρότερης ηλικίας με τα οχήματά του και διανέμοντας νερά σε όλους τους 
ποδηλάτες.  

Η ποδηλατοδρομία των μικρών μαθητών ξεκίνησε από την θέση «Παλιόχανο» στο Παράλιο Άστρος 
και ολοκληρώθηκε στην πλατεία του χωριού. Τα παιδιά με σύμμαχο τον καιρό συμμετείχανστην 
ποδηλατοδρομία με μεγάλο ενθουσιασμό.   

Οι πρώτοι «φτερωτοί επισκέπτες» στον υγρότοπο Μουστού - εκδήλωση γνωριμίας με τα 
πουλιά 

Στον υγρότοπο Μουστού πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2011 εκδήλωση γνωριμίας 
με τα πουλιά. Η εκδήλωση ξεκίνησε νωρίς το πρωί στο πανοραμικό σημείο της λίμνης του Μουστού 
όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν παρυδάτια και υδρόβια πουλιά όπως ο 
σταχτοτσικνιάς, η αλκυόνη, η φαλαρίδα, η νερόκοτα, η πρασινοκέφαλη πάπια, ο καλαμόκιρκος, το 
νανοβουτηχτάρι κ.α. Για την παρατήρηση των πουλιών χρησιμοποιήθηκε ο ειδικός εξοπλισμός του 
Φορέα Διαχείρισης όπως κυάλια, τηλεσκόπια κλπ.  

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση (περισσότεροι από 100 άτομα) ενημερώθηκαν για τις 
ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των μεταναστευτικών πουλιών. Οι μικροί επισκέπτες μυήθηκαν 
στο μαγικό κόσμο των άγριων πουλιών, συμμετέχοντας σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες με θέμα τις 
αφρόπαπιες της λίμνης.  

Με σεβασμό στο εύθραυστο οικοσύστημα της περιοχής πολλοί από τους επισκέπτες περιηγήθηκαν 
στην προστατευόμενη περιοχή, ακολουθώντας το δρόμο που καταλήγει στην παραλία και είχαν τη 
δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντινή απόσταση τα μεταναστευτικά πουλιά, από τα ειδικά 
παρατηρητήρια που έχουν εγκατασταθεί εκεί από το Δασαρχείο Κυνουρίας. 

Κατάρτιση – επιμόρφωση προσωπικού 

Συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης στο 4ήμερο σεμινάριο του ΚΠΕ Καστρίου 23-26 Ιουνίου 
2011 

Η Πρόεδρος, οι ξεναγοί και λοιπό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και 
Υγροτόπου Μουστού συμμετείχαν στο 4ήμερο περιβαλλοντικό σεμινάριο υπαίθριας εκπαίδευσης 
που διοργάνωσε το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου από τις 23 έως τις 26 Ιουνίου 
2011. Το σεμινάριο αφορούσε κυρίως στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και απευθύνονταν σε 
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εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας- Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και σε στελέχη της Π.Ε. Το 
πρόγραμμα περιλάμβανε μεταξύ άλλων εισηγήσεις αναφορικά με την υπαίθρια εκπαίδευση, το 
οικοσύστημα και την χλωρίδα του Πάρνωνα, αλλά και επιτόπια μελέτη των δασικών οικοσυστημάτων 
μαύρης Πεύκης και Κεφαλληνιακής ελάτης, μελέτη των δασικών οικοσυστημάτων καστανιάς και 
δρυπώδη άρκευθου, πεζοπορία έως την κορυφή Άνω Τούρλα και μελέτη των ανωδασικών 
οικοσυστημάτων, ενδημικών φυτών, ορνιθοπανίδας και τοπίου, συλλογή βιωματικού υλικού και 
μελέτη του με χρήση στερεοσκοπίου, αναγνώριση και συλλογή μυκοχλωρίδας, βρώσιμων, 
αρωματικών , φαρμακευτικών φυτών, παρατήρηση ορνιθοπανίδας κ.α.» 

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

 Αποδέχονται την εισήγηση στο σύνολό της. 

 

 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  

 

Υποβολή προμελέτης για τον Βοτανικό Σταθμό Λεωνιδίου 

Στη συνέχεια, εκτός της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου 

εισηγούμενη το θέμα ανέφερε τα εξής:  

«Το έργο του Βοτανικού Σταθμού αφορά στη στέγαση ερευνητικού σταθμού για τη χλωρίδα, με 

επιπλέον χώρο διαμονής 2 ερευνητών, ενώ το εκθεσιακό του τμήμα είναι απλώς συμπληρωματικό 

και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ένα ακόμη Κέντρο Ενημέρωσης. 

Σχετικά με το θέμα της προθεσμίας υποβολής προμελέτης για τη δημιουργία Βοτανικού Σταθμού στο 

Λεωνίδιο από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα, με σκοπό τη δρομολόγηση της υλοποίηση του έργου, η 

Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη του Δ.Σ. για διαλογική συζήτηση.  

Στη συνέχεια εκφράστηκαν φόβοι και επιφυλάξεις από τα μέλη του ΔΣ για πιθανή καθυστέρηση 

υλοποίησης του έργου. Η Πρόεδρος πρότεινε να δοθεί από το ΔΣ μια τελική προθεσμία και 

συγκεκριμένα η 7η Νοεμβρίου 2011 για την υποβολή της σχετικής προμελέτης για το σύνολο του 

έργου (κτηριακό και εξοπλισμός) συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού προϋπολογισμού του από 

την αναπτυξιακή Πάρνωνα».  

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω  

αποφασίζουν ομόφωνα, 

Αρ. Απόφασης 45/2011: Να δοθεί η τελική προθεσμία της 7ης Νοεμβρίου 2011 στην Αναπτυξιακή 

Πάρνωνα να υποβάλλει την προμελέτη για το έργο του Βοτανικού Σταθμού (κτιριακό και εξοπλισμός) 
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συμπεριλαμβανομένου του αναλυτικού προϋπολογισμού του και, η πρόταση, μετά την κατάθεση 

από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα της σχετικής προμελέτης του έργου, να συζητηθεί στην επόμενη 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ενταχθεί, εφόσον εγκριθεί, στην επόμενη 

και τροποποίηση του Τ.Δ.Π.Π.  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ. 

Μαρία Αναγνωστοπούλου Τακτικά μέλη 

Γκαύρος Δημήτριος 

 

Καραχάλιος Ναπολέων 

 

Μαχαίρας Παναγιώτης 

 

Μπούσμπουρας Δημήτριος 

 

Σιμάδη Παναγιώτα 

 

Χρυσομάλλης Χρήστος 

 

Αναπληρωματικά μέλη 

Ατσάλας Ιωάννης  

 

Λαλουδάκης Δημήτριος 

 

Μαντάς Παναγιώτης 
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