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Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
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Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ» 

 

Αριθμός συνεδρίασης: 2/2013 

Ημερομηνία, ώρα: Δευτέρα 22 Απριλίου, ώρα 11.00π.μ. 

Τόπος: Άστρος Αρκαδίας, 22001 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

1. Έγκριση παραδοτέων Υποέργου 1 στα πλαίσια του ΕΠΠΕΡΑΑ για τους μήνες 

Φεβρουάριο-Μάρτιο 2013 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής και Πρόεδρος του Δ.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου ελέγχει τις 

παρουσίες των μελών της Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης  για το Υποέργο 1 που 

έχουν ορισθεί σύμφωνα την αριθ.108/2012 απ. της 7ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 24-10-2012 και 

τους καλεί να υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας τους.  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση της Επιτροπής  ως εξής:  

 

Μέλη Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης  για το Υποέργο 1, οι: 

1. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου, ως Πρόεδρος της Επιτροπής. 
2. κ. Δημήτριος Γκαύρος, ως μέλος της Επιτροπής. 
3. Κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, ως μέλος της Επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την απόφαση 

109/2012 του Δ.Σ. με την οποία είχε αποφασισθεί η σύσταση της εν λόγω Επιτροπής και 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την πρόσκληση. 

Η κα. Αναγνωστοπούλου παρουσιάζει στο σώμα τα παραδοτέα κάθε υπαλλήλου και 

συγκεκριμένα των: 

1. Αγνή Αναστασιάδη 

2. Δήμο Αναστόπουλο 

3. Διαμαντή Αρβανίτη 

4. Ζαφείρω Βαξεβανίδου 

5. Αγγελική Δήμα 

6. Φωτεινή Δημάκου 

7. Ιωάννη Δημητρακόπουλο 

8. Αγγελική Δημητρακοπούλου 

9. Γεώργιο Κωλέττη 

10. Γεώργιο Λυτρίβη 
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11. Αργύριο Μπόγλη 

12. Πανταζή Κατερίνα 

13. Ηλία Πλακοκέφαλο 

14. Γεώργιο Τρυφωνόπουλο 

για  τις ενέργειες που πραγματοποίησε ο κάθε υπάλληλος στα πλαίσια της πράξης «Προστασία 

και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» του 

ΕΠΠΕΡΑΑ με κωδικό 296761. 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ: 

Η Επιτροπή  έπειτα από διαλογική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα την  θετική εισήγηση της στο 

Δ.Σ. του Φ.Δ. και μετά και την ολοκλήρωση του ελέγχου των παραδοτέων, την έγκριση των 

εκθέσεων αυτεπιστασίας-φύλλων εργασιών του κάθε υπαλλήλου για τους μήνες Φεβρουάριο-

Μάρτιο 2013 και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος. 

 

Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής η οποία και θα εισηγηθεί 

σχετικά στο Δ.Σ. για τις δικές του ενέργειες.  

 

Τα μέλη της Επιτροπής : 

 

1. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής. 
 
 

 

 

2. κ. Δημήτριος Γκαύρος, μέλος της Επιτροπής. 
 
 

 

 

3. κ. Χρήστος Χρυσομάλλης, μέλος της Επιτροπής. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΠΡΑΞΗΣ (Τ∆Π) 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

1:ΚΩ∆. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  17.1/2013 

2:ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2013 

 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

3:ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 4:ΚΩ∆.  

5:ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  Στήριξη Φορέων ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων 
Περιοχών 

6:ΚΩ∆.  

7:ΜΕΤΡΟ   8:ΚΩ∆.  

9:ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ΡΑΣΕΩΝ   10:ΚΩ∆.  

11:ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ   12:ΚΩ∆.   

 

13:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

14:ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

15:∆ΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 

ΕΥΡΩΤΑ 

ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ  

16: Α/Α 
Τ∆∆ 

17: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 18: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

1 437 01/06/2012   

 

19: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 

20: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΥ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Αναγνωστοπούλου ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
&ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Πρόεδρος ∆Σ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρίπολη – ΤΚ 221 00 



21: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ / 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μπόγλης Αργύριος  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Στέλεχος Τµήµατος Επόπτευσης/ Φύλαξης & 
Εφαρµογών ∆ιαχείρισης και Τµήµατος Προστασίας & 
∆ιαχείρισης  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Άστρος – Τ.Κ. 22001 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2755022021 FAX 2755022025 E-MAIL ampogli
s@fdpar
nonas.gr  

 

22: ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 

23: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Αναγνωστοπούλου ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
&ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Πρόεδρος ∆Σ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρίπολη – ΤΚ 221 00 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2755022021 FAX 2755022025 E-MAIL info@fd
parnona
s.gr  

 

24: ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού 

25: ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Μαρία Αναγνωστοπούλου ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
&ΣΦΡΑΓΙ∆Α 

ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ Πρόεδρος ∆Σ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Τρίπολη – ΤΚ 221 00 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 2755022021 FAX 2755022025 E-MAIL info@fd
parnona
s.gr  

 

26: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΝΑΙ x ΟΧΙ  ∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
 

27: ΑΡΜΟ∆ΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ∆Σ Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα & Υγροτόπου Μουστού  

  

 

ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

28: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 



1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΑΞΗΣ, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά 
κ.α. χαρακτηριστικά της. 

Το φυσικό αντικείµενο της πράξης αφορά την επιχορήγηση του Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού για την υλοποίηση δράσεων απαραίτητων για την εύρυθµη λειτουργία του. 
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν αφορούν: 

� γνωµοδοτήσεις, αυτοψίες και έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων για νέα ή υφιστάµενα έργα και 
δραστηριότητες στα όρια των περιοχών ευθύνης των Φ∆ΠΠ, 

� άµεσες δράσεις και µικρής κλίµακας παρεµβάσεις προστασίας και διαχείρισης οικοσυστηµάτων και ειδών, 

� δράσεις προσέλκυσης κοινού και ανάπτυξης συστήµατος εξασφάλισης πόρων (δραστηριότητες και εκδηλώσεις 
µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση του Φ∆ΠΠ), 

� οικονοµική συνεισφορά για συµµετοχή σε προγράµµατα και συνεργασίες, 

� έκτακτες ανάγκες και απρόβλεπτα. 

Η προστατευόµενη περιοχή Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού χαρακτηρίστηκε ως προστατευόµενη µε την Κ.Υ.Α. 
υπ’ αριθµ. 33399 (ΦΕΚ 353/ΑΑΠ/6-9-2010) και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο Ν. 2742/1999, τη διαχείριση, 
προστασία και λειτουργία της περιοχής έχει αναλάβει ο Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού ο 
οποίος συστάθηκε µε το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-9-2002). 

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ανάλυση και αιτιολόγηση της σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους 
υποέργων της Πράξης)  

Η πράξη θα υλοποιηθεί µε οκτώ (8) υποέργα. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κάλυψη ιδίας συµµετοχής του Φορέα ∆ιαχείρισης σε έργο LIFE+ 

Στις 2 Φεβρουαρίου 2009 υπογράφηκε το Συµφωνητικό Συνεργασίας (τροποποιήθηκε στις 12.10.2009 και ισχύει) σε 
σχέση µε το έργο «Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα (GR2520006) µέσω µίας δοµηµένης 
προσέγγισης» το οποίο εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα LIFE – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ µε τον αριθµό LIFE07 
NAT/GR/000286, µεταξύ των: 

• Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) (∆ικαιούχος). 

• Περιφέρειας Πελοποννήσου – ∆ασαρχείου Σπάρτης (Εταίρος) 

• Φορέα ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (Εταίρος). 

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου είναι πενήντα τέσσερις (54) µήνες, ήτοι από την 01.01.2009 έως την 30.06.2013. Η 
χρηµατοδότηση του Φ∆ αφορούσε την υλοποίηση δράσεων συνολικών δαπανών ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
δεκατριών Ευρώ (82.513,00 €). 

Υποχρέωση του Φορέα ∆ιαχείρισης είναι η συνεισφορά στο έργο του ποσού των πέντε χιλιάδων Ευρώ (5.000,00 €), ως 
ιδία συµµετοχή. 

Κύρια πηγή χρηµατοδότησης του Φ∆ είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του 
Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, που χρηµατοδοτείται από ΕΤΠΑ, και δεν είναι επιλέξιµη 
δαπάνη σχετική µε την ιδία συµµετοχή του Φορέα ∆ιαχείρισης για τη συµµετοχή του ως εταίρος σε έργα. 

Η προµήθεια των υλικών προώθησης του έργου LIFE, θα χρησιµοποιηθεί για την προβολή του έργου και θα 
χρησιµοποιηθεί ως δαπάνη ιδίας συµµετοχής στο έργο LIFE από την πλευρά του Φ∆. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων 

 Η προµήθεια των ηλεκτρονικών µέσων κρίνεται απαραίτητη καθώς τµήµα της προµήθειας του ήδη υπάρχοντος 
εξοπλισµού πραγµατοποιήθηκε µε το πρόγραµµα του ΕΠ.ΠΕΡ και χρήζει άµεσης αντικατάστασης. Η συχνή επισκευή που 
γίνεται κυρίως στους υπολογιστές και στο εκτυπωτικό µηχάνηµα ανεβάζει κατά πολύ το κόστος συντήρησης. Ο χρόνος 
επισκευής αρκετές φορές είναι µεγάλος και δεν διασφαλίζει την οµαλή λειτουργία του φορέα διαχείρισης. Επίσης λόγω 
των συχνών δράσεων και εκδηλώσεων που διοργανώνει και συµµετέχει ο φορέας διαχείρισης είναι απαραίτητη η 
προµήθεια εξωτερικών σκληρών δίσκων για την αποθήκευση και αρχειοθέτηση µεγάλου όγκου αρχείων πολυµέσων που 
δηµιουργούνται. 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες τους δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριµένο Τ∆ΠΠ του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και δε µπορούν να εκτελεστούν µέσω αυτού. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων 



Η υλοποίηση του Υποέργου αφορά σε δαπάνες σχετικές µε προµήθεια και εγκατάσταση µικροσυσκευών και ειδών 
αποθήκευσης στο κέντρο ενηµέρωσης Άστρους για την καλύτερη εργονοµία του χώρου και την εύρυθµη λειτουργία του 
φορέα σε καθηµερινές ανάγκες του προσωπικού, των επισκεπτών που φιλοξενούνται σε αυτό και αποτελείται κυρίως από 
µαθητές, αλλά και την κάλυψη αναγκών των µελών του διοικητικού συµβουλίου κατά τη διενέργεια των συνεδριάσεων. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προµήθεια εξοπλισµού υποστήριξης δράσεων ενηµέρωσης-
ευαισθητοποίησης και δράσεων παρακολούθησης  

Η σκοπιµότητα υλοποίησης του υποέργου αναφορικά µε τις δράσεις ενηµέρωσης - ευαισθητοποίησης: 

Στην ετήσια συµµετοχή του φορέα διαχείρισης σε πληθώρα εκδηλώσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα στo πλαίσιο 
υλοποίησης του σχεδίου δράσης ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης µε απώτερο σκοπό την πληροφόρηση των επισκεπτών 
για διάφορα θέµατα που αφορούν στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και στα έργα που υλοποιεί ο φορέας 
στην προστατευόµενη περιοχή. Οι δραστηριότητες ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης περιλαµβάνουν συµµετοχή του 
φορέα σε εκθέσεις, συνέδρια, ηµερίδες και εκδηλώσεις ποικίλου χαρακτήρα (π.χ. γιορτές τοπικών προϊόντων, 
πολιτιστικές εκδηλώσεις και γιορτές ανακύκλωσης, φαραγγιών κλπ) οι οποίες πραγµατοποιούνται σε εσωτερικούς αλλά 
και υπαίθριους χώρους. Η παραπάνω δραστηριότητα θα διευκολυνθεί σηµαντικά µε τη χρήση κατάλληλου εξοπλισµού 
όπως είναι αυτός των πτυσσόµενων τραπεζοκαθισµάτων και του ειδικού πανιού προβολής παρουσιάσεων, καθώς οι 
εκδηλώσεις αυτές έχουν µεγάλη χωρική διασπορά δεδοµένου ότι η περιοχή αρµοδιότητας του φορέα εκτείνεται σε δύο 
διαφορετικούς Νοµούς (Αρκαδίας και Λακωνίας) καλύπτοντας χερσαία έκταση 1.147.010 στρεµµάτων.  

Η σκοπιµότητα υλοποίησης του υποέργου αναφορικά µε τις δράσεις παρακολούθησης: 

Στη συντήρηση ή/και επισκευή του εξοπλισµού που διατηρεί ο φορέας διαχείρισης στο πεδίο της προστατευόµενης 
περιοχής (π.χ. ενηµερωτικές πινακίδες και αναλόγια κ.α.). Η γεννήτρια πρόκειται να αξιοποιηθεί και για δράσεις 
ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης (υπαίθριες εκδηλώσεις) για παροχή ρεύµατος.  

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης ένα απαραίτητο εργαλείο έρευνας για τον προσδιορισµό των διαφόρων ειδών 
νυχτερίδων και της δραστηριότητάς τους είναι οι συσκευές εντοπισµού και αναγνώρισης νυχτερίδων (bat detector). Η 
συσκευή αυτή πρόκειται να αξιοποιηθεί για την παρακολούθηση των ειδών νυχτερίδων που βρίσκονται στην 
προστατευόµενη περιοχή, καθώς είναι σε θέση να µετατρέπει τους υπέρηχους των νυχτερίδων σε σήµατα που µπορεί ο 
χρήστης να ακούσει και να αναλύσει. 

Ο φορέας διαχείρισης είναι µεταξύ άλλων αρµόδιος για την αποστολή τραυµατισµένων ζώων (πτηνών -θηλαστικών) σε 
κέντρα περίθαλψης στην περιοχή της Αθήνας. Ένας κλωβός µεταφοράς ζώου πρόκειται να διευκολύνει κατά πολύ την 
ασφαλή διακοµιδή τους στα κέντρα περίθαλψης. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προµήθεια εξοπλισµού υποστήριξης δράσεων φύλαξης-επόπτευσης  

Τα επισκέψιµα τοπία του Φ∆ περιλαµβάνουν οδοιπορικές διαδροµές, δάση, υγροτόπους, και πλήθος άλλων βιοτόπων. Ο 
Φ∆ µέσω των δράσεων που υλοποιεί σκοπό έχει την ανάδειξη των τοπίων, όµως, σε πολλά σηµεία των τοπίων αυτών 
υπάρχουν ξύλινες κατασκευές που έχουν κατασκευαστεί πριν χρόνια και έχουν υποστεί πολλές φθορές, είτε λόγω του 
περάσµατος του χρόνου, είτε λόγω βανδαλισµών. Η προµήθεια ηλεκτρικών εργαλείων (και της γεννήτριας) είναι 
απαραίτητη για την επιδιόρθωση των µε στόχο τόσο την καλαισθησία των επισκέψιµων τοποθεσιών όσο την ασφάλειά 
τους. 

Η µεταφορά του απαραίτητου εξοπλισµού για την υλοποίηση των δράσεων του Φ∆ γίνεται µε τα αγροτικά οχήµατα του 
Φορέα, συχνά µε βροχερό καιρό. Η προµήθεια καλύµµατος καρότσας για ένα αγροτικό όχηµα του Φορέα θα προφυλάξει 
τον µεταφερόµενο εξοπλισµό και θα βοηθήσει και σε άλλες δράσεις, π.χ. µεταφορά τραυµατισµένων άγριων ζώων. 

Η Περιοχή Απόλυτης Προστασίας «Υγρότοπος Μουστού» είναι µια περιοχή στην οποία απαγορεύεται κάθε 
δραστηριότητα εκτός ερευνητικών εργασιών και δράσεων προστασίας και ενηµέρωσης. Η προµήθεια και εγκατάσταση 
µπαρών αλουµινίου στα δύο άκρα του δρόµου και στα όρια της απαγόρευσης εισόδου θα υλοποιήσει την προστασία και 
διατήρηση της περιοχής, σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο. 

Το προσωπικό φύλαξης/επόπτευσης, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, έχει είτε κατασβέσει πυρκαγιές µε ιδία µέσα, 
είτε έχει συνδράµει την πυροσβεστική υπηρεσία σε κοινή κατάσβεση πυρκαγιών. Στις δράσεις αυτές τη µεγαλύτερη 
φθορά υπόκεινται οι µάνικες πυρόσβεσης που συχνά καίγονται και σχίζονται και κρίνεται απαραίτητη η αντικατάσταση 
τους.   

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Συντηρήσεις εξοπλισµού, οχηµάτων και κτιρίων 

Οι δαπάνες εξοπλισµού επισκευών και συντηρήσεων αφορούν δαπάνες του Φορέα ∆ιαχείρισης περιλαµβάνουν την 
επισκευή και συντήρηση των τεσσάρων (4) οχηµάτων του Φ∆. Η χρήση των οχηµάτων κρίνεται απαραίτητη για την 
επαρκή φύλαξη του συνόλου της έκτασης της Προστατευόµενης Περιοχής, καθώς και για την διενέργεια αυτοψιών στα 
πλαίσια παροχής γνωµοδοτήσεων και τον έλεγχο τήρησης περιβαλλοντικών όρων για νέα ή υφιστάµενα έργα και 
δραστηριότητες στα όρια των περιοχών ευθύνης των Φ∆ΠΠ. 



Μετά την παραχώρηση του κτιρίου της Καστάνιτσας από τον ∆ήµο Βόρειας Κυνουρίας στο Φ∆ θα πρέπει να γίνει και 
µεταβίβαση των λογαριασµών ηλεκτρικού και ύδρευσης στο Φ∆. Για την µεταβίβαση του λογαριασµού ύδρευσης 
κρίνονται απαραίτητες κάποιες συντηρήσεις στον µετρητή παροχής νερού. 

Η έδρα του Φ∆ διαθέτει µία (1) τηλεφωνική γραµµή και µία (1) γραµµή fax. Η καθηµερινή επικοινωνία των εννέα (9) 
υπαλλήλων που βρίσκονται στο γραφείο του Φ∆, καταδεικνύει την ανάγκη για αύξηση των τηλεφωνικών γραµµών και 
επέκταση του υφιστάµενου τηλεφωνικού κέντρου – µε την προσθήκη τριών (3) επιπλέον τηλεφωνικών γραµµών.  

Όλες οι παραπάνω ενέργειες και οι αντίστοιχες δαπάνες τους δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριµένο Τ∆ΠΠ του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και δε µπορούν να εκτελεστούν µέσω αυτού. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προµήθεια ρουχισµού προσωπικού  

Η σκοπιµότητα υλοποίησης του υποέργου αφορά στην οµοιόµορφη ενδυµασία του προσωπικού του Φορέα κατά την 
συµµετοχή του στο έργο της Παρακολούθησης (monitoring) ειδών της προστατευόµενης περιοχής, στις δράσεις 
ενηµέρωσης ευαισθητοποίησης, σε ηµερίδες - σεµινάρια που υλοποιεί ο Φ∆, σε δράσεις προστασίας και διαχείρισης και 
σε δράσεις φύλαξης και επόπτευσης για την άµεση αναγνωρισιµότητα του προσωπικού από την τοπική κοινωνία και τους 
επισκέπτες. Ο οµοιόµορφος ρουχισµός θα προβάλει τον Φ∆ στο ευρύτερο κοινό της περιοχής και θα συµβάλει στην 
υποστήριξη της συµµετοχής του σε ενιαίες δράσεις για την προστασία και διαφύλαξη της προστατευόµενης περιοχής. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Κάλυψη οικονοµικών υποχρεώσεων του Φ∆ 

Στο πλαίσιο της εφαρµογής των διατάξεων για την Υγιεινή και Ασφάλεια του άρθρου 13 του ν. 1568/85 και του άρθρου 6 
του π.δ 17/96 υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη να χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας (Τ.Α.) εφ’ όσον 
απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζοµένους (περίπτωση Φ∆). ∆ιευκρινίζεται πως η ύπαρξη Τεχνικού Ασφαλείας είναι 
υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις (Σχετ. Ν.1568/85, Π.∆. 17/96, Π.∆.159/99). 

Η πληρωµή Τεχνικού Ασφαλείας δεν έχει προβλεφθεί στο εγκεκριµένο Τ∆ΠΠ του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. και δε µπορεί να 
εκτελεστεί µέσω αυτού. 

Επιπλέον, τα πρόστιµα και οι προσαυξήσεις από εκπρόθεσµη υποβολή δηλώσεων Φόρου ή/και ασφαλιστικών εισφορών & 
ΑΠ∆ ή/και εκπρόθεσµη υποβολή Πινάκων τροποποίησης ωραρίου είναι µη επιλέξιµες δαπάνες στο εγκεκριµένο Τ∆ΠΠ 
του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.. Επίσης, η επιβολή του τέλους επιτηδεύµατος του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011, πιθανόν να επεκταθεί 
και στα ΝΠΙ∆ µη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

3. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΡΑΞΗΣ (αναφορά στα παραδοτέα κάθε υποέργου) 

Ενδεικτικά τα παραδοτέα των υποέργων είναι: 

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: Κάλυψη ιδίας συµµετοχής του Φορέα ∆ιαχείρισης σε έργο LIFE+ 

Όλα τα υλικά προς προµήθεια θα φέρουν το σήµα του LIFE και NATURA 2000. Τα τεµάχια είναι ενδεικτικά και 
ενδέχεται να τροποποιηθούν. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων 

• Φορητοί υπολογιστές (4 τεµ.) 

• Σταθεροί υπολογιστές (1 τεµ.) 

• Πυρήνας δικτύου (Server) (1 τεµ.) 

• Έγχρωµο εκτυπωτικό µηχάνηµα (1 τεµ.) 

• Συσκευή Φαξ (1 τεµ.) 

• Εξωτερικοί σκληροί δίσκοι (2 τεµ.) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3: Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων 

• Καφετιέρα φίλτρου (1 τεµ) 

• Φούρνος µικροκυµάτων (1 τεµ) 

• Ντουλάπες ξύλινες (5 τεµ) 

• Ράφια τύπου dexion (9 τεµ) 

• Μίνι ηλεκτρικός θερµοσίφωνας νιπτήρα (1 τεµ) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4: Προµήθεια εξοπλισµού υποστήριξης δράσεων ενηµέρωσης-



ευαισθητοποίησης και δράσεων παρακολούθησης  

• Πτυσσόµενο τραπέζι (1 τεµ.) 

• Πτυσσόµενες καρέκλες (4 τεµ.) 

• Γεννήτρια (1 τεµ.) 

• Κλουβί µεταφοράς ζώου (1 τεµ.) 

• Πανί προβολής (1 τεµ.) 

• Σύστηµα καταγραφής νυχτερίδων (1 τεµ.) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5: Προµήθεια εξοπλισµού υποστήριξης δράσεων φύλαξης-επόπτευσης  

• Ηλεκτρικό δράπανο, βιδολόγος, τριβείο, βαφείο, σέγα (από 1 τεµ.) 

• Χλοοκοπτικό (1 τεµ.) 

• Κάλυµµα καρότσας για αγροτικό (1 τεµ.) 

• Μπάρες αλουµινίου για ΠΑΠΦ (2 τεµ.) 

• Μάνικες πυρόσβεσης (12 τεµ.) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: Συντηρήσεις εξοπλισµού, οχηµάτων και κτιρίων 

Τα εξοφληµένα παραστατικά για την παροχή υπηρεσιών: 

• συντήρησης (service) των τεσσάρων (4) αυτοκινήτων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λοιπού εξοπλισµού και 
κτιριακών εγκαταστάσεων. 

• επισκευής και συντήρησης των βυτίων πυρόσβεσης του Φορέα ∆ιαχείρισης. 

• συντήρησης των γραµµών τηλεφώνου OTE 

ΥΠΟΕΡΓΟ 7: Προµήθεια ρουχισµού προσωπικού  

• Υποδήµατα-άρβυλα δέρµα µε αδιάβροχη µεµβράνη. 

• Παντελόνι εργασίας στρατιωτικού τύπου µε πλαϊνές τσέπες χρώµατος χακί. 

• T-shirt τύπου Polo κοντοµάνικο, ανδρικά & γυναικεία µε λογότυπο του Φορέα. 

• T-shirt τύπου Polo µακρυµάνικα, ανδρικά & γυναικεία µε λογότυπο του Φορέα . 

• Ζακέτα τύπου fleece χακί µε λογότυπο του Φορέα. 

• Μπουφάν-τζάκετ (GEN PARKA) µαύρο µε λογότυπο του Φορέα. 

ΥΠΟΕΡΓΟ 8: Κάλυψη οικονοµικών υποχρεώσεων του Φ∆ 

• Τα εξοφληµένα παραστατικά για την κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων (Τέλος επιτηδεύµατος, πρόστιµα 
κλπ).  

• Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας για τα έτη 2013-2014. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

29: 
Α/Α 

30: ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 31: ΕΙ∆ΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 32: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1. 
Κάλυψη ιδίας συµµετοχής του Φορέα 
∆ιαχείρισης σε έργο LIFE+ 

Προµήθειες 5.000,00 € 

2. Προµήθεια ηλεκτρονικών µέσων Προµήθειες 6.700,00 € 

3. Προµήθεια εξοπλισµού γραφείων Προµήθειες 2.040,00 € 

4. Προµήθεια εξοπλισµού υποστήριξης Προµήθειες 5.100,00 € 



δράσεων ενηµέρωσης-ευαισθητοποίησης και 
δράσεων παρακολούθησης 

5. 
Προµήθεια εξοπλισµού υποστήριξης 
δράσεων φύλαξης-επόπτευσης 

Προµήθειες 4.710,00 € 

6. 
Συντηρήσεις εξοπλισµού, οχηµάτων και 
κτιρίων 

Παροχή υπηρεσιών 
εκτός τεχνικής µελέτης 

3.550,00 € 

7. Προµήθεια ρουχισµού προσωπικού Προµήθειες 4.700,00 € 

8. Κάλυψη οικονοµικών υποχρεώσεων του Φ∆ 
Παροχή υπηρεσιών 
εκτός τεχνικής µελέτης 

4.200,00 € 



 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

33: 
Α/Α 

34: ΘΕΣΜΙΚΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

35: ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ 

36: ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ/ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

37: ΗΜ/ΝΙΑ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

38: ΗΜ/ΝΙΑ 
ΝΟΜΙKΗΣ 
∆ΕΣΜΕΥΣΗΣ 

1. 
Π.∆. 
118/2007 

∆ιαδικασία µε 
διαπραγµάτευση µε 
δηµοσίευση 
προκήρυξης 
επισπευσµένη 

1/7/2013 8/7/2013 15/7/2013 

2. 
Π.∆. 
118/2007 

∆ιαδικασία µε 
διαπραγµάτευση µε 
δηµοσίευση 
προκήρυξης 
επισπευσµένη 

1/7/2013 8/7/2013 15/7/2013 

3. Άλλο 

∆ιαδικασία µε 
διαπραγµάτευση 
χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης 

   

4. Άλλο 

∆ιαδικασία µε 
διαπραγµάτευση 
χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης 

   

5. Άλλο 

∆ιαδικασία µε 
διαπραγµάτευση 
χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης 

   

6. Άλλο 

∆ιαδικασία µε 
διαπραγµάτευση 
χωρίς δηµοσίευση 
προκήρυξης 

   

7. 
Π.∆. 
118/2007 

∆ιαδικασία µε 
διαπραγµάτευση µε 
δηµοσίευση 
προκήρυξης 
επισπευσµένη 

1/7/2013 8/7/2013 15/7/2013 

8. Άλλο Άλλη διαδικασία    

 

39: ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 1 – 07 - 2013 40: ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 10 – 11 - 2013 

 

41:ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 4,5 µήνες 

 

42:ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 



Ενδεχόµενοι κίνδυνοι που µπορεί να υπάρξουν στην µη πιστή τήρηση των χρόνων υλοποίησης των υποέργων και 
γενικότερα της πράξης βάσει του σχεδιασµού υλοποίησης της είναι: 

• Ενστάσεις των υποψήφιων αναδόχων των υποέργων κατά την διαδικασία του διαγωνισµού αξιολόγησης 
αναδόχου. 

• Ασφαλιστικά µέτρα υποψηφίων κατά του διαγωνισµού ή κατά της επιτροπής αξιολόγησης ή κατά της 
Αναθέτουσας Αρχής (∆ιοικητικό Συµβούλιο). 

• Καθυστέρηση έκδοσης όπου απαιτείται σχετικών αδειών από τις αρµόδιες αρχές στην διάρκεια υλοποίησης του 
Φυσικού αντικειµένου.  

• Άρνηση αναδόχου να αναλάβει το υποέργο µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθυστέρηση στην ανάθεση στον 1ο 
επιλαχόντα εφόσον υπάρχει. 

• Άγονος διαγωνισµός λόγω µη συµµετοχής υποψηφίων µε αποτέλεσµα να απαιτείται επαναπροκήρυξη του 
υποέργου µε σηµαντική καθυστέρηση στην υλοποίησή του. 

 

ΤΜΗΜΑ Γ: ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

 

43: ΦΑΣΗ / ΣΤΑ∆ΙΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΡΑΞΗ  

Συνοπτική περιγραφή:  

• Την εξουσιοδότηση της προέδρου του ∆.Σ. κα. Μαρία Αναγνωστοπούλου για υποβολή της πρότασης 
χρηµατοδότησης για το έτος 2012 από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ (Αριθµός απόφασης 61/15-5-2012)  

• Έγκριση συστήµατος διαχειριστικής επάρκειας και ορισµός υπευθύνου συστήµατος από το ∆.Σ. του Φορέα 
∆ιαχείρισης (Αριθµός συνεδρίασης 5/9-9-2009) 

• Απόκτηση επιβεβαίωσης διαχειριστικής επάρκειας τύπου Β από την Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠΠΕΡΑΑ 
(Α.Π. 175326/16-4-2010) 

 
44: ΕΧΕΙ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΠΡΑΞΗ; ΝΑΙ  ΟΧΙ  ∆ΕΝ 

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
Χ 

45: ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

 

ΤΜΗΜΑ ∆: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

46: ΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 
ΠΡΑΞΗ: 

• Ανάδειξη και προστασία τοπίων 

• Ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε ότι 
αφορά τη σηµασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστηµάτων 
για την ποιότητα ζωής καθώς και της προληπτικής δράσης για 
την προστασία τους 

47: ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ / ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Προώθηση της διατήρησης της βιοποικιλότητας και της προστασίας 
της φύσης, συµπεριλαµβανοµένων και των περιοχών Natura 2000, 
ενδυνάµωση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 



48: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ Χ 

Περιγράψτε: 

49: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗ 
∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ  ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ Χ 

Περιγράψτε: 

50: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΘΕΤΙΚΕΣ  ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ Χ 

Περιγράψτε: 

51: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΤΙΚΕΣ Χ ΟΥ∆ΕΤΕΡΕΣ  

Περιγράψτε: 

Η πράξη θα έχει έµµεσες θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον µε την χρήση των προµηθειών µε απώτερο σκοπό τη 
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος. 

52: ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

 

 

 

53: Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΛΛΗΣ ;  ΝΑΙ  ΟΧΙ Χ 

54: ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ/ΕΡΓΟΥ  

55: ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ  

56: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Ή ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  

 

57: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
ΠΡΑΞΗΣ 

 

 

ΤΜΗΜΑ Ε: ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

58:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

Αναφέρατε τη συνέργεια της πράξης µε επιµέρους τοµεακές πολιτικές και συµβολή της στην υλοποίηση των στόχων (εθνικών και 
ευρωπαϊκών)  

 

59:ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ / ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΡΑΞΕΙΣ 

(α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία   

(β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές  

60: ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

(α) Πράξεις που συγχρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία  

(β) Πράξεις που χρηµατοδοτούνται από άλλες πηγές  

Παρατηρήσεις 

 

 



ΤΜΗΜΑ ΣΤ: ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

61: ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κανονικό   Μεικτό  Εξαιρούµενο  Χ 

 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

62: ΥΠΟΕΡΓΟ 63:ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

64: ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΠΑΝΗ ΑΠΟ ΧΠ   

 2013 201.. 201.. ΣΥΝΟΛΟ 201.. 201.. 201.. ΣΥΝΟΛΟ 

1. 5.000,00 €   5.000,00 €     

2. 6.700,00 €   6.700,00 €     

3. 2.040,00 €   2.040,00 €     

4. 5.100,00 €   5.100,00 €     

5. 4.710,00 €   4.710,00 €     

6. 3.550,00 €   3.550,00 €     

7. 4.700,00 €   4.700,00 €     

8. 4.200,00 €   4.200,00 €     

65: ΣΥΝΟΛΑ 36.000,00 €   36.000,00 €     

 

ΤΜΗΜΑ Ζ: ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

66. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

Πιστοποίηση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (175326/16-4-2010/ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής/Ειδική 

Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) τύπου Β’. 



 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ (Τ∆Π)  

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

4. Τα πεδία του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης, συµπληρώνονται µε ευθύνη του ∆ικαιούχου εκτός από τα 
γραµµοσκιασµένα πεδία, τα οποία συµπληρώνονται από το Πράσινο Ταµείο. 

5. Όπου ζητείται επιλογή απάντησης (π.χ. ΝΑΙ ή ΟΧΙ) σηµειώνεται Χ στο αντίστοιχο πεδίο.  

 

 

ΤΜΗΜΑ Α (Ταυτότητα της Πράξης) 

Στο Τµήµα Α του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται γενικά στοιχεία της ταυτότητας της 
Πράξης, καθώς και στοιχεία σχετικά µε τους Φορείς που εµπλέκονται στον προγραµµατισµό, στην 
υλοποίηση, χρηµατοδότηση και λειτουργία της Πράξης.  

6. Κωδικός Πρόσκλησης: Συµπληρώνεται ο αντίστοιχος κωδικός της Πρόσκλησης από το Τµήµα 
Σχεδιασµού, ∆ιαχείρισης και Ελέγχου του Πράσινου Ταµείου. 

7. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της Πράξης. 

ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

8. Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

9. Κωδικός: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

10. Άξονας Προτεραιότητας: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

11. Κωδικός: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

12. Μέτρο: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

13.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

14. Κατηγορία ∆ράσεων: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

15. Κωδικός: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  



16.  Πηγή Χρηµατοδότησης: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

17.  Κωδικός: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

18. Περιφέρεια: Συµπληρώνεται η Περιφέρεια, στην οποία υλοποιείται η Πράξη Σε περίπτωση που η 
Πράξη χωροθετείται σε περισσότερες Περιφέρειες συµπληρώνονται περισσότερες γραµµές, µε 
ανάλογο τρόπο.  

Στην περίπτωση οριζόντιας Πράξης δε συµπληρώνονται τα πεδία 13, 14 και 15. 

19.  Νοµός: Συµπληρώνεται ο Νοµός, στον οποίο υλοποιείται η Πράξη. Σε περίπτωση που η Πράξη 
χωροθετείται σε περισσότερους Νοµούς συµπληρώνονται περισσότερες γραµµές, µε ανάλογο τρόπο.  

20. ∆ήµος: Συµπληρώνεται ο ∆ήµος, στον οποίο υλοποιείται η Πράξη. Σε περίπτωση που η Πράξη 
χωροθετείται σε περισσότερους ∆ήµους συµπληρώνονται περισσότερες γραµµές, µε ανάλογο τρόπο.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ∆ΕΛΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗΣ 

21. Α/Α Τ∆Π: Συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης (κατά την πρώτη υποβολή 
Τ∆Π λαµβάνει την τιµή 1).  

22. Πρωτόκολλο ∆ικαιούχου: Συµπληρώνεται ο αριθµός πρωτοκόλλου και η ηµεροµηνία 
πρωτοκόλλου του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης (Τ∆Π) του ∆ικαιούχου, ως εξερχοµένου εγγράφου 
(αφορά την πρώτη υποβολή Τ∆Π καθώς και κάθε µεταγενέστερο αίτηµα του ∆ικαιούχου για 
τροποποίηση του Τ∆Π).  

23. Πρωτόκολλο Πράσινου Ταµείου: Συµπληρώνεται από το Πράσινο Ταµείο.  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

24. ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται η επωνυµία του Φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση 
της Πράξης και ορίζεται ως ∆ικαιούχος.  

25. Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του Νόµιµου 
Εκπροσώπου του ∆ικαιούχου. Νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ικαιούχου είναι το φυσικό πρόσωπο, το 
οποίο έχει το δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το ∆ικαιούχο.  

26. Υπευθύνου της Στοιχεία Πράξης / Αρµόδιου Επικοινωνίας: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του 
στελέχους του ∆ικαιούχου που ορίζεται να παρακολουθεί και να διαχειρίζεται την υλοποίηση της 
Πράξης, καθώς και να παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε την υλοποίηση αυτής. Το 
στέλεχος αυτό που έχει συνολική εικόνα για την Πράξη, έχει την ευθύνη για την εγκυρότητα και 
πληρότητα των πληροφοριών που καταγράφονται στο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης, καθώς και σε όλα τα 
τυποποιηµένα έντυπα για την παρακολούθηση της υλοποίησης της.  

27.  Φορέας Πρότασης: Συµπληρώνεται, στην περίπτωση που ο φορέας πρότασης είναι διαφορετικός 
από το ∆ικαιούχο, η επωνυµία του Φορέα, ο οποίος προτείνει την Πράξη για ένταξη στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Πράξη υλοποιείται µέσω 



προγραµµατικής σύµβασης, φορέας πρότασης είναι ο κύριος του έργου. 

28.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του νόµιµου 
εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει το 
δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το Φορέα. 

29.  Φορέας Λειτουργίας: Εφ’ όσον απαιτείται από τη φύση της Πράξης, συµπληρώνονται τα 
στοιχεία του Φορέα που εκµεταλλεύεται το έργο και που αναλαµβάνει την υποχρέωση να 
λειτουργήσει και συντηρήσει το ολοκληρωµένο έργο που θα υλοποιήσει ο ∆ικαιούχος. 

30.  Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου του Φορέα: Συµπληρώνονται τα στοιχεία του νόµιµου 
Εκπροσώπου του Φορέα. Νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα είναι το φυσικό πρόσωπο που έχει το 
δικαίωµα να εκπροσωπεί και να δεσµεύει το Φορέα. 

31. Αποφάσεις Αρµόδιου Συλλογικού Οργάνου: Απαντάται µε Ναι ή Όχι αναλόγως, αν για την 
παρούσα πρόταση υπάρχει (για τις περιπτώσεις που από το θεσµικό πλαίσιο του φορέα απαιτείται) 
απόφαση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου του φορέα και προσαρτάται στα ∆ικαιολογητικά του 
φακέλου της πρότασης του ∆ικαιούχου 

32.  Αρµόδιο Όργανο: Συµπληρώνεται το αρµόδιο συλλογικό όργανο. 

ΤΜΗΜΑ Β (Φυσικό αντικείµενο) 

Στο Τµήµα Β του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης δίνονται πληροφορίες σχετικά µε το φυσικό αντικείµενο της 
Πράξης, οι οποίες αφορούν κυρίως στην περιγραφή της, στα υποέργα µε τα οποία θα υλοποιηθεί, στις 
προβλεπόµενες ηµεροµηνίες εξέλιξης αυτών, µε τις οποίες αποτυπώνεται η χρονική και διοικητική 
εξέλιξη της Πράξης, καθώς και στις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της Πράξης. 

33. Περιγραφή Φυσικού Αντικειµένου Πράξης: Παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του φυσικού 
αντικειµένου της Πράξης, µε αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά και άλλα χαρακτηριστικά 
της, στη µεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης (αναφορά στην ανάλυση και αιτιολόγηση της 
σκοπιµότητας υλοποίησης των επί µέρους υποέργων της Πράξης), καθώς και στα παραδοτέα αυτής 
ανά υποέργο. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

34.  Α/Α: ∆ίνεται κατ΄ αύξουσα σειρά, ένας αριθµός για κάθε υποέργο της Πράξης (1, 2, 3 κ.λπ.). Ο 
αριθµός αυτός είναι µοναδικός και χαρακτηρίζει το κάθε υποέργο σε όλη την προγραµµατική 
περίοδο.  

35.  Τίτλος Υποέργου: Στην περίπτωση που µια Πράξη αποτελείται από περισσότερα του ενός 
υποέργα, δηλαδή εκτελείται ή προγραµµατίζεται να εκτελεστεί µε περισσότερες της µίας συµβάσεις 
(ή ισοδύναµα συµβάσεων), συµπληρώνονται οι τίτλοι των υποέργων. Όταν η Πράξη υλοποιείται ή 
προγραµµατίζεται να υλοποιηθεί µε µία και µοναδική σύµβαση, τότε ο τίτλος του ενός και 
µοναδικού υποέργου, ταυτίζεται µε τον τίτλο της Πράξης. 

Οι τίτλοι που χρησιµοποιούνται για τη συµπλήρωση του πεδίου αυτού, είναι αυτοί µε τους οποίους 
δηµοπρατούνται ή προγραµµατίζεται να δηµοπρατηθούν τα υποέργα ή οι τίτλοι που αναφέρονται σε 
σχετικές αποφάσεις ή συµβάσεις.  



Ως υποέργο ορίζεται το τµήµα ή το σύνολο του φυσικού αντικειµένου της Πράξης που αντιστοιχεί 

σε µία και µοναδική σύµβαση ή ισοδύναµη νοµική δέσµευση (υπογραφείσα ή προγραµµατιζόµενη 

να συναφθεί µελλοντικά) ή σε µέρος αυτής. Μία σύµβαση ή ισοδύναµο νοµικής δέσµευσης µπορεί να 

περιλαµβάνει περισσότερα του ενός υποέργα διαφορετικών Πράξεων.  

36.  Είδος Υποέργου: Συµπληρώνεται το είδος του Υποέργου (Μελέτη Τεχνικών Έργων/ Εργολαβία/ 
Προµήθειες/ Παροχή υπηρεσιών εκτός τεχνικής µελέτης/ απαλλοτρίωση/ αγορά ακινήτου/ 
αυτεπιστασία/ Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας). 

37. Προϋπολογισµός: Συµπληρώνεται ο προβλεπόµενος προϋπολογισµός του υποέργου ή των 
υποέργων της Πράξης ή ο προϋπολογισµός σύµβασης σε περίπτωση που έχει ανατεθεί η εκτέλεση 
του υποέργου ή των υποέργων, δηλαδή το συνολικό κόστος επένδυσης (επιλέξιµο και µη επιλέξιµο).  

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 

38.  Α/Α: Σηµειώνεται ο αύξων αριθµός του υποέργου που το χαρακτηρίζει, όπως αυτό έχει δοθεί σε 
κάθε υποέργο στο πεδίο 29.  

39.  Θεσµικό Πλαίσιο: Συµπληρώνεται για κάθε υποέργο της Πράξης το θεσµικό πλαίσιο (Νόµος, 
Π.∆, κλπ), βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί. 

40.  Περιγραφή (Εφαρµοζόµενη ∆ιαδικασία): Αναφέρεται η εφαρµοζόµενη διαδικασία ανάθεσης 
που θα εφαρµοστεί για κάθε υποέργο (Ανοικτή διαδικασία/ Κλειστή διαδικασία/ Κλειστή 
επισπευσµένη διαδικασία/∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης/ ∆ιαδικασία 
µε διαπραγµάτευση µε δηµοσίευση προκήρυξης επισπευσµένη/ ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση 
χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης/ Ανταγωνιστικός διάλογος/ ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών/ Εκτέλεση 
έργων µε ίδια µέσα, Αυτεπιστασία/Ανάθεση µε διαπραγµάτευση για Π/Υ κάτω των κοινοτικών 
ορίων/ Άλλη διαδικασία). 

41. Ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης ή δηµοσίευσης διαγωνισµού: Συµπληρώνεται η 
ηµεροµηνία που προγραµµατίζεται (α) να αποσταλεί για δηµοσίευση ή (β) να δηµοσιευθεί ο 
διαγωνισµός του κάθε υποέργου  

ή 

(α) η ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση ή η ηµεροµηνία δηµοσίευσης του διαγωνισµού, 
εφόσον το υποέργο έχει ήδη προκηρυχθεί  

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία όπως ισχύει. 

42. Ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που προγραµµατίζεται 
να διενεργηθεί ο διαγωνισµός του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
εφόσον αυτός έχει ολοκληρωθεί. 

43. Ηµεροµηνία νοµικής δέσµευσης: Συµπληρώνεται η ηµεροµηνία που προγραµµατίζεται να 
υπογραφεί η σύµβαση µε την οποία ανατίθεται η εκτέλεση του κάθε υποέργου ή η ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης ανάθεσης του υποέργου, εφόσον προηγείται χρονικά από την υποβολή 
του τεχνικού δελτίου της Πράξης.  

Στην περίπτωση που η Πράξη ή κάποιο υποέργο της προγραµµατίζεται να εκτελεστεί µε ίδια 



µέσα/αυτεπιστασία, συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη ηµεροµηνία έκδοσης της σχετικής 
απόφασης ή η πραγµατική ηµεροµηνία, εφόσον αυτή έχει ήδη εκδοθεί. 

44.  Ηµεροµηνία Έναρξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη 
ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του φυσικού αντικειµένου της Πράξης. 

45. Ηµεροµηνία Λήξης Πράξης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): Συµπληρώνεται η προγραµµατιζόµενη 
ηµεροµηνία λήξης (ολοκλήρωσης) του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου όλων των υποέργων 
της Πράξης (προγραµµατιζόµενα, συµβασιοποιηµένα ή και ολοκληρωµένα). 

Μια Πράξη θεωρείται ολοκληρωµένη, εφόσον έχει ολοκληρώσει το φυσικό και το αντίστοιχο 
οικονοµικό αντικείµενο και του τελευταίου, από άποψη εξέλιξης, υποέργου της, οπότε όλα πλέον τα 
υποέργα έχουν ολοκληρωθεί και η Πράξη αποδίδει το αναµενόµενο λειτουργικό αποτέλεσµα.  

46. Χρονική ∆ιάρκεια Υλοποίησης Πράξης: Συµπληρώνεται η συνολική διάρκεια υλοποίησης της 
Πράξης (σε µήνες). Μετά την υπογραφή της πρώτης νοµικής δέσµευσης το πεδίο αυτό προσδιορίζει 
την ηµεροµηνία λήξης της Πράξης. 

47. Κίνδυνοι αποκλίσεων χρονοδιαγράµµατος: Αναφέρονται οι ενδεχόµενοι κίνδυνοι µη τήρησης 
των χρόνων υλοποίησης (ηµεροµηνίες έναρξης – λήξης) της Πράξης, βάσει του σχεδιασµού / 
προγραµµατισµού υλοποίησής της.  

 

ΤΜΗΜΑ Γ (Ωριµότητα Πράξης) 

Στο Τµήµα Γ του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται τα στοιχεία που περιγράφουν τον βαθµό 
ωρίµανσης για την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης. 

48. Φάση / Στάδιο Ωριµότητας Πράξης: Περιγράφεται συνοπτικά η φάση/στάδιο ωριµότητας της 
Πράξης σε σχέση µε τα εξής : 

(α) τις απαιτούµενες ενέργειες για την έναρξη της υλοποίησης ή την υλοποίηση της Πράξης που 
έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι το χρόνο υποβολής της πρότασης (π.χ. εκπόνηση µελετών, τευχών 
δηµοπράτησης, κ.λπ) 

(β) τις διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει από το ∆ικαιούχο ή από τρίτους (π.χ. αδειοδοτήσεις, 
εγκρίσεις, κλπ)  

49. Έχει διασφαλιστεί η κυριότητα του ακινήτου επί του οποίου θα υλοποιηθεί η Πράξη;: 
Επιλέγεται κατά περίπτωση, η απάντηση ΝΑΙ ή ΟΧΙ ή ∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

50. Στην περίπτωση Αρνητικής Απάντησης Αναφέρατε τις προβλεπόµενες Ενέργειες 
Απόκτησης του Ακινήτου: ∆ιατυπώνονται από το ∆ικαιούχο οι ενέργειες στις οποίες θα πρέπει 
να προβεί, προκειµένου να αποκτηθεί το ακίνητο, εφόσον είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και 
λειτουργία της προτεινόµενης Πράξης.  

 

ΤΜΗΜΑ ∆ (ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ) 



Στο Τµήµα ∆ του Τεχνικού ∆ελτίου Πράξης συµπληρώνονται τα στοιχεία που αφορούν στη σκοπιµότητα 
της προτεινόµενης Πράξης, σε συνάρτηση µε τους στόχους που εξυπηρετεί, καθώς και τις τυχόν σχέσεις 
της προτεινόµενης Πράξης µε άλλες Πράξεις και µε τις επί µέρους τοµεακές πολιτικές. 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

51. Κρισιµότητα Προβλήµατος που Αντιµετωπίζεται µε την Προτεινόµενη Πράξη: 
Αναφέρονται οι ανάγκες και τα προβλήµατα που η Πράξη καλείται να καλύψει/αντιµετωπίσει, τα 
οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν καλυφθεί επαρκώς. Όπου είναι δυνατόν, οι ανάγκες και τα 
προβλήµατα ποσοτικοποιούνται, βάσει στοιχείων καταγραφής αναγκών/προβληµάτων, όπως 
προκύπτουν από µελέτες, έρευνες, κλπ. 

52. Αναµενόµενα Οφέλη / Ωφελούµενος Πληθυσµός: Προσδιορίζονται τα οφέλη που 
αναµένονται από την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης ή και ο πληθυσµός που αναµένεται 
άµεσα αλλά και έµµεσα να ωφεληθεί από την εν λόγω Πράξη. ∆ηλαδή, προσδιορίζονται οι 
συγκεκριµένες πληθυσµιακές οµάδες, οι ανάγκες των οποίων αντιµετωπίζονται µε τις υπηρεσίες που 
παρέχονται από τη λειτουργία της Πράξης. 

 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Πεδία 48-51: Συµπληρώνονται µε Χ ανάλογα οι θετικές ή οι ουδέτερες επιπτώσεις της Πράξης στους 
τοµείς της απασχόλησης, ισότητας και µη διάκρισης, προσβασιµότητας και του περιβάλλοντος. Οι 
δηλωθείσες επιπτώσεις τεκµηριώνονται ποιοτικά ή/και ποσοτικά στα πεδία µε την ένδειξη 
«Περιγράψτε». 

53. Άλλες Επιπτώσεις: Περιγράφονται οποιεσδήποτε άλλες επιπτώσεις αναµένεται να προκύψουν 
από την υλοποίηση και λειτουργία της Πράξης, οι οποίες, σύµφωνα µε την εκτίµηση του ∆ικαιούχου, 
αξίζει να αναφερθούν γιατί ενισχύουν τον επωφελή χαρακτήρα της Πράξης. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

54. Οι επιπτώσεις υπολογίζονται τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης όσο και κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της.  

55. Οι επιπτώσεις µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες, ποσοτικοποιηµένες ή περιγραφικές.  

56. Η προτεινόµενη Πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση άλλης;: Συµπληρώνεται θετικά 
στην περίπτωση που η προτεινόµενη Πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση άλλης 
ολοκληρωµένης ή σε εξέλιξη πράξης. 

Αν η απάντηση του εν λόγω πεδίου είναι ΝΑΙ συµπληρώνονται τα ακόλουθα πεδία 54 – 57 τα οποία 
σηµειώνεται ότι αφορούν µόνο στην «άλλη» Πράξη. 

57. Τίτλος Πράξης: Συµπληρώνεται ο τίτλος της Πράξης, της οποίας η προτεινόµενη Πράξη αποτελεί 
συµπλήρωση ή επέκταση. 

58. ∆ικαιούχος: Συµπληρώνεται ο ∆ικαιούχος που υλοποίησε ή υλοποιεί την Πράξη, της οποίας η 



προτεινόµενη Πράξη αποτελεί συµπλήρωση ή επέκταση.  

59. Συνοπτική Αναφορά Φυσικού Αντικειµένου που Υλοποιήθηκε ή Υλοποιείται: 
Περιγράφεται συνοπτικά το φυσικό αντικείµενο της υλοποιηθείσας ή υλοποιούµενης Πράξης. 

60. Συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη Πράξης: Συµπληρώνεται η συνολική δηµόσια δαπάνη της άλλης 
Πράξης, η οποία χρηµατοδοτήθηκε ή χρηµατοδοτείται από άλλα χρηµατοδοτικά µέσα. 

 

ΤΜΗΜΑ Ε (ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) 

61. Συνέργεια µε Επιµέρους Τοµεακές Πολιτικές: Αναφέρατε τη συνέργεια της Πράξης µε 
επιµέρους τοµεακές πολιτικές και συµβολή της στην υλοποίηση των στόχων (εθνικών και 
ευρωπαϊκών), µε έµφαση στις πολιτικές για το περιβάλλον και την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
αλλαγής. 

62. Συνέργεια µε άλλες Ολοκληρωµένες/σε Εξέλιξη Πράξεις: Συµπληρώνεται στην περίπτωση 
που η προτεινόµενη Πράξη βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη ολοκληρωµένη ή σε εξέλιξη Πράξη του 
ίδιου Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος ή άλλου Προγράµµατος που χρηµατοδοτήθηκε σε 
προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους ή συγχρηµατοδοτείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή 
χρηµατοδοτήθηκε/χρηµατοδοτείται από άλλες πηγές. 

Ως συνέργεια µεταξύ δύο τουλάχιστον Πράξεων ορίζεται η αµφίδροµη σχέση κατά την οποία, η 
λειτουργία ή τα αποτελέσµατα της καθεµιάς είτε βελτιώνουν τη λειτουργία και πολλαπλασιάζουν τα 
αποτελέσµατα της-ων άλλης-ων, είτε αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις της λειτουργίας της-των 
άλλης-ων. 

63. Συνέργεια µε άλλες Σχεδιαζόµενες Πράξεις: Συµπληρώνεται στην περίπτωση κατά την οποία η 
προτεινόµενη Πράξη βρίσκεται σε συνέργεια µε άλλη Πράξη που σχεδιάζεται να υλοποιηθεί µε 
συγχρηµατοδότηση από τα διαρθρωτικά ταµεία στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ή από άλλες πηγές. 

 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ (Χρηµατοδοτικό Σχέδιο) 

Στο Τµήµα ΣΤ του Τεχνικού ∆ελτίου Προτεινόµενης Πράξης παρατίθενται στοιχεία που αφορούν το 
οικονοµικό αντικείµενο της Πράξης. 

64. Καθεστώς ΦΠΑ ∆ικαιούχου: Συµπληρώνεται το καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο υπόκειται ο 
∆ικαιούχος (κανονικό, µεικτό ή εξαιρούµενο).  

Πεδία 62-65: Συµπληρώνεται ο Πίνακας Ενδεικτικής Ετήσιας κατανοµής της ∆ηµόσιας ∆απάνης ανά 
Υποέργο και για το σύνολο της Πράξης. Το Πεδίο 63 συµπληρώνεται από το ∆ικαιούχο, ενώ το πεδίο 64 
από το Πράσινο Ταµείο. 

 

   ΤΜΗΜΑ Ζ (Λοιπά Στοιχεία) 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 



65. ∆ιαχειριστική Ικανότητα ∆ικαιούχου: Τεκµηριώνεται η ικανότητα του Φορέα στο 
σχεδιασµό/διαχείριση/ παρακολούθηση και παραλαβή των υποέργων της Πράξης εναλλακτικά µε 
τα παρακάτω: 

α) Πιστοποίηση κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1429, ή 

β) Πιστοποίηση ∆ιαχειριστικής Επάρκειας (αριθµ. Πιστοποίησης …/Ειδική Υπηρεσία ………) τύπου 
…. 

γ) Ύπαρξη και λειτουργία µονάδων σχεδιασµού/οικονοµικής παρακολούθησης/ επίβλεψης & 
παραλαβής/….. ….. 

δ) ∆άνεια εµπειρία που παρέχεται σύµφωνα µε το …………………… 

Στοιχεία τεκµηρίωσης των παραπάνω υποβάλλονται συνηµµένα και στο φάκελο υποβολής της 
πρότασης του ∆ικαιούχου. 

 

 



 

LIFE+ PINUS 

«Αποκατάσταση των δασών Pinus nigra στον Πάρνωνα 
(GR2520006) µέσω µίας δοµηµένης προσέγγισης» 

Σπάρτη 15-16 Μαΐου 2013 
 

 1η µέρα 15-5-2013 

09:30-10:00 Εγγραφή και υποδοχή συµµετεχόντων 

10:00 Καλωσόρισµα εκ µέρους των διοργανωτών <Φ∆>, χαιρετισµοί 

10:15 
Εισαγωγική οµιλία: Πολιτικές για την αποκατάσταση καµένων δασών. Ειδικός 
Γραµµατέας ή Γ. ∆ιευθυντής ∆ασών ή εκπρόσωπός του  

10:30 
Οι δράσεις του έργου LIFE+ PINUS για την αποκατάσταση των καµένων δασών 
µαύρης πεύκης στον Πάρνωνα – Η δοµηµένη προσέγγιση για την αποκατάσταση 
τους. ∆ρ. Πέτρος Κακούρος, ΕΚΒΥ 

11:00 
∆ράσεις αποκατάστασης των δασών µαύρης πεύκης στον Πάρνωνα. Παναγιώτα 
Σηµάδη, ∆ιευθύντρια ∆ασών Λακωνίας. 

11:30 
Εγκατάσταση και αποτελέσµατα παρακολούθησης της φυσικής και τεχνητής 
αποκατάστασης των δασών µαύρης πεύκης στον Πάρνωνα, προοπτικές έρευνας και 
τεκµηρίωσης. Πέτρος Κακούρος και Αντώνης Αποστολάκης, ΕΚΒΥ 

11:50 
Οι δράσεις πληροφόρησης, ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης του έργου LIFE 
PINUS. Κατερίνα Πανταζή, Φορέας ∆ιαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου 
Μουστού. 

12:10 Προβολή ταινίας «Το ταξίδι του σπόρου» 

12:30 ∆ιάλειµµα-Καφές 

12:50 
Η αποκατάσταση των καµένων δασών ψυχρόβιων κωνοφόρων στον ευρωπαϊκό νότο. 
Καθ. Μαργαρίτα Αριανούτσου, Τµήµα Βιολογίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

13:10 
Σχεδιασµός συλλογής αναπαραγωγικού υλικού και παραγωγής σπόρων και 
φυτευτικού υλικού.  ∆έσποινα Παϊταρίδου, Ειδική Γραµµατεία ∆ασών  

13:30 
Εξελίξεις στην παραγωγή φυτευτικού υλικού. Αποτελέσµατα του LIFE VERENIKE. 
Καλλιόπη Ραδόγλου, ΕΘΙΑΓΕ ή ∆ΠΘ 

13:50 Αποτελέσµατα Πάρνηθας, Γκανάτσας ΑΠΘ 

14:10 Παρεµβάσεις – Συζήτηση 

15:00 Κλείσιµο εργασιών 1ης ηµέρας 

 2η µέρα 16-5-2013 

08:30 Συγκέντρωση για την επίσκεψη στον Πάρνωνα 

10:00 1η Στάση: Αποκατάσταση µαύρης πεύκης (Θέση Καρυές) 

11:00 
2η Στάση: Αποκατάσταση µαύρης πεύκης (Θέση ΧΧΧΧΧΧ) και επί τόπου συζήτηση-
συµπεράσµατα 

13:00 Μετακίνηση για γεύµα στο ΧΧΧΧΧΧ  

14:30 Γεύµα 

15:30 Επιστροφή στην Σπάρτη 

 



                                                                       

                  (…….ηψπορ)              ….. / ….  / 2013 

                                                                                          Απιθ. Ππυη.               …………….. 

 

 

                    ΑΠΟΦΑΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΗ 

 

΄Δσονηαρ ςπψτη: 

 

 

1. Σιρ διαηάξειρ: 

    α.Συν άπθπυν 21 και 22 ηος ν. 2362/95 «Πεπί Γημψζιος Λογιζηικοω κλπ.» (ΦΔΚ 247Α΄)    

    ψπυρ ηποποποιήθηκε και ζςμπληπϊθηκε με ηα απθπ. 21 και 23 ηος ν. 3871/2010 (ΦΔΚ    

    141Α΄) «Γημοζιονομική Γιασείπιζη και Δςθωνη» 

    β. Σος π.δ. 113/2010 πεπί αναλήτευρ ςποσπεϊζευν απψ ηοςρ Γιαηάκηερ (ΦΔΚ 194Α΄) 

2. (Δδϊ μποπείηε να  γπάθεηε κάποια εξοςζιοδοηική βάζει ηηρ οποίαρ ςπογπάθει κάποιορ 

πποφζηάμενορ ή ηον νψμο ζωζηαζηρ ηος Ν.Π.)  

3. Σην Ανάγκη  κάλςτηρ δαπάνηρ……………………..(εδϊ αναγπάθεηε ηον λψγο πος θα 

καλωτει αςηή η δαπάνη). 

4.   Σο γεγονψρ ψηι ηο ποζοζηψ ηηρ δεζμεςψμενηρ με ηην παποωζα πίζηυζηρ είναι ενηψρ ηος 

εγκεκπιμένος ποζοζηοω διάθεζη  

Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ο Υ Μ Ε 

Δγκπίνοςμε ηη δέζμεςζη πίζηυζηρ ωτοςρ (ποζψ….) εςπϊ (……………,00 €) για ηην πληπυμή 

ιζψποζηρ δαπάνηρ  ζε βάπορ ηηρ πίζηυζηρ ηος πποχπολογιζμοω ηος ………(ψνομα θοπέα)   οικ. 

έηορ 2013 για ηην πληπυμή   (ηον λψγο πος θα καλωτει η δαπάνη) 

 

       Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ ΣΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

                                      

 

 

                            ……….………….. 

              

Οικονομική Τπηπεζία ζηον Φ(ψνομα θοπέα)  

        ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ 

 

και βεβαιϊνεηαι ψηι η ανυηέπυ δαπάνη  

(ποζψ)  εςπϊ (…………. €)  

 είναι ενηψρ ηος διαθέζιμος ποζοζηοω ηηρ πίζηυζηρ  

ηος (ψνομα θοπέα) 

Καηασυπήθηκε ζηο Βιβλίο Δγκπίζευν 

και Δνηολϊν Πληπυμήρ ηηρ Τπηπεζίαρ μαρ με α/α ________. 

Τπψλοιπο ππορ ανάλητη: Euro ……………………… 

………………………. (……………………… € ) 

   

Ο Πποφζηάμενορ ηηρ Οικονομικήρ Τπηπεζίαρ 

 

 

 

 

                                    …………………………………. 
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