ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΡΝΩΝΑ ΚΑΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥ ΜΟΥΣΤΟΥ

Στο Λεωνίδιο Αρκαδίας σήμερα, Παρασκευή 4/7/2014, και ώρα 17:00 μμ., στην αίθουσα της
Βιβλιοθήκης του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, ύστερα από πρόσκληση της
Προέδρου κας Μαρίας Αναγνωστοπούλου.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών
προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της Υπηρεσίας «Παραγωγή Ταινιών και
Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων».
ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση της
προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας».
ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση της
προμήθειας «Επιπρόσθετου Εξοπλισμού Παρακολούθησης».
ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη
περιοχή του Υγροτόπου Μουστού.
ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ – Συγκρότηση και Αρμοδιότητες των Ομάδων έργου και Επιτροπών (Έντυπο
Διαχειριστικής Επάρκειας).
ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
Σταδίου 2 του Υποέργου 1 «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών πινακίδων και
πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού»
ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τον μήνα Ιούνιο 2014.
ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης μηνός
Ιουνίου 2014.
ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 10 : ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’ εξάμηνο 2014.
ΘΕΜΑ 11: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αλλαγή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επιλογής αναδόχου
για τις Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων.
Θέμα 12: ΕΠΠΕΡΑΑ- Έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2015.
ΘΕΜΑ 13: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την ανάθεση της
προμήθειας «Ι.Χ. όχημα 4Χ4».
ΘΕΜΑ 14 ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης και
κατακύρωσης αναδόχου
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Στη συνεδρίαση επί συνόλου 11 τακτικών μελών και 11 αναπληρωματικών μελών βρέθηκαν
παρόντες πέντε (5) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος:
Παρόντες

Απόντες

Τακτικοί
1. Αναγνωστοπούλου Μαρία (Πρόεδρος ΔΣ)
2. Χρυσομάλλης Χρήστος (Αντιπρόεδρος ΔΣ)
3. Μαχαίρας Παναγιώτης (Γραμματέας ΔΣ)
4. Μπούσμπουρας Δημήτριος
5. Τσουκάτος Στυλιανός

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ατσάλας Ιωάννης
Γαλάνης Βασίλειος
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Σωτηρίου Γεώργιος
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ανεζύρης Νικόλαος
Βουλουμάνος Παναγιώτης
Γιακουμή Ελένη
Δασκαλάκου Ευαγγελία
Καχριμάνης Σταύρος
Λαλουδάκης Δημήτριος
Λεοντίδης Παναγιώτης
Σούρσος Παναγιώτης
Σοφού – Παπαστάθη Ευγενία
Τραϊφόρος Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικοί
1. Μητσάκης Σταύρος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος.
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.
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και
τεχνικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση της Υπηρεσίας
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων».
Επί του πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ 683/12-05-2014 διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την
υπηρεσία «Παραγωγή ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών μηνυμάτων» για την υλοποίηση της Πράξης
«Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο
πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», η Επιτροπή
Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη
03/06/2014 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους προκειμένου να ελεγχθεί η
εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής». Η Επιτροπή αφού έλεγξε
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τους φακέλους προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης 1 το οποίο σας
επισυνάπτεται.
Στις 25/06/2014 ημέρα Τετάρτη η Επιτροπή συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να
ελεγχθεί ο Φάκελος «Τεχνική Προσφορά» για κάθε Προσφέροντα.
Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:
1. για την έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, και του
Πρακτικού Ελέγχου Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας αξιολόγησης των
δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 80/2014: την έγκριση του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών,
και του Πρακτικού Ελέγχου Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής
Αξιολόγησης για την έκδοση σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας αξιολόγησης των
δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την
ανάθεση της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας».
Επί του δεύτερου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο
στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υλοποίησης τμήματος του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», δημοσιεύθηκε η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α.α. 23/2014) υπ' αριθ. 426/31-03-2014 για τη προμήθεια και
εγκατάσταση εξοπλισμού για ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.
Με το υπ' αριθ. 124531/14.4.2014 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ ενημερωθήκαμε πως σε
εφαρμογή του υπ' αριθ. 17917/14.4.2014 έγγραφο της ΕΥΣΕΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ σχετικά με την εφαρμογή
της Εγκυκλίου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ /
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ», δεν θα πρέπει να προβούμε σε ανάληψη οιασδήποτε
νομικής δέσμευσης (υπογραφή σύμβασης με αναδόχους, ακόμη και ήδη ενταγμένων έργων) μέχρι
νεωτέρας. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ, ενημερωθήκαμε πως για τις
Το Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης και το Πρακτικό Ελέγχου Τεχνικών
Προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).

1

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

3

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

δράσεις που εντάσσονται στο Υποέργο 1 (έργο αυτεπιστασίας) και κυρίως για αυτές που κρίνονται
απαραίτητες για τη λειτουργία του ΦΔ, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης νομικής δέσμευσης
(υπογραφή Σύμβασης).
H προμήθεια των συγκεκριμένων αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας είναι
επιτακτική για την ορθή υλοποίηση του Υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών
θηλαστικών» καθώς με τη συγκεκριμένη προμήθεια θα καταστεί δυνατή η καταγραφή
σημαντικότατων ειδών πανίδας (είδη σαρκοφάγων όπως τσακάλι, βίδρα, αγριόγατα, κ.ά.,
αρτιοδάκτυλων όπως ζαρκάδι, και άλλων τάξεων θηλαστικών) τα οποία είτε είναι κρυπτικά είτε έχουν
έναν νυκτόβιο τρόπο ζωής και για τους λόγους αυτούς δεν μπορούν να καταγραφούν εύκολα με τις
συμβατικές μεθόδους καταγραφής θηλαστικών.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, μετά τη λήξη της πρόσκλησης (10/04/2014), η Επιτροπή Ανάθεσης
παρέλαβε δύο (2)αιτήσεις ενδιαφέροντος:
Επωνυμία

Αρ. Πρωτ.

BIOSENSE/Ιατρικά μηχανήματα-

468/

αντιπροσωπείες ΑΝΔΡΙΩΤΗΕ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

08-04-2014

GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ.

479/

ΡΑΜΝΑΛΗΣΟ.Ε.

10-04-2014

Ποσό Οικονομικής
Προσφοράς

5.535,00€
4.900,00€

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:
1. για την έγκριση των υπ’ αριθμ. 485/11-04-2014 Πρακτικών της Επιτροπής Ανάθεσης και την
κατακύρωση της πρόσκλησης στην εταιρία «GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣΟ.Ε.»,
σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης 2,
2. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 81/2014: α) την έγκριση των υπ’ αριθμ. 485/11-04-2014 Πρακτικών της Επιτροπής
Ανάθεσης και την κατακύρωση της πρόσκλησης στην εταιρία «GEOSENSE Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ - Δ.
ΡΑΜΝΑΛΗΣΟ.Ε.», σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης καθώς και β) την έγκριση του
σχεδίου σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την
ανάθεση της προμήθειας «Επιπρόσθετου Εξοπλισμού Παρακολούθησης».

Το υπ’ αριθμ. 485/11-04-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Ανάθεσης καθώς και το Σχέδιο της Σύμβασης,
περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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Επί του τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υλοποίησης τμήματος του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», δημοσιεύθηκε η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α.α. 20/2014) υπ' αριθ. 442/01-04-2014 για τη προμήθεια
επιπρόσθετου εξοπλισμού παρακολούθησης.
Με το υπ' αριθ. 124531/14.4.2014 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ ενημερωθήκαμε πως σε
εφαρμογή του υπ' αριθ. 17917/14.4.2014 έγγραφο της ΕΥΣΕΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ σχετικά με την εφαρμογή
της Εγκυκλίου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ /
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ», δεν θα πρέπει να προβούμε σε ανάληψη οιασδήποτε
νομικής δέσμευσης (υπογραφή σύμβασης με αναδόχους, ακόμη και ήδη ενταγμένων έργων) μέχρι
νεωτέρας. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ, ενημερωθήκαμε πως για τις
δράσεις που εντάσσονται στο Υποέργο 1 (έργο αυτεπιστασίας) και κυρίως για αυτές που κρίνονται
απαραίτητες για τη λειτουργία του ΦΔ, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης νομικής δέσμευσης
(υπογραφή Σύμβασης).
Η υπογραφή της Σύμβασης και η εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας κρίνεται αναγκαία η προμήθεια
του εξοπλισμού των εθελοντών με σκοπό την επαρκή κάλυψη των αναγκών για την εύρυθμη
λειτουργία της ομάδας τους, προκειμένου να καταστεί λειτουργική και να επιτευχθεί η λειτουργική
επάρκεια των εθελοντικών δράσεων.
Ήδη μέσω της Εθελοντικής Υπηρεσίας φιλοξενούνται εθελοντές από το εξωτερικό (μέχρι τον
07/2014 συνολικά 5 άτομα) και η προμήθεια εξοπλισμού, ενδεικτικά όπως φωτογραφικές μηχανές,
συσκευών GPS και κιαλιών είναι βασικής σημασίας για την ενεργή συμμετοχή και αξιοποίηση των
εθελοντών στη δράση της παρακολούθησης (Monitoring) που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον,
σύμφωνα με το Πακέτο εργασίας 2.4 «Προώθηση της συμμετοχικής διαδικασίας» της Απόφασης
Αυτεπιστασίας θα υλοποιηθούν επτά επιμορφωτικά σεμινάρια, στο πλαίσιο του οποίου έχει ήδη
υλοποιηθεί το 1ο με θέμα τη δασοπροστασία – δασοπυρόσβεση και προσανατολισμό. Τέλος, οι
εθελοντές προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και μέχρι τη λήξη
της αντιπυρικής περιόδου, συμμετέχοντας στις περιπολίες των φυλάκων του ΦΔ για την έγκαιρη
ανίχνευση τυχόν εστιών πυρκαγιάς.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, μετά τη λήξη της πρόσκλησης (11/04/2014), η Επιτροπή Ανάθεσης
παρέλαβε μία (1) αίτηση ενδιαφέροντος:

Επωνυμία

ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ

Αρ. Πρωτ.

492/
11-04-2014

Ποσό Οικονομικής
Προσφοράς

7.400,00€
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Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:
1. για την έγκριση των του αριθμ. 493/11-04-2014 Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Ανάθεσης
και την κατακύρωση της πρόσκλησης στην εταιρία «ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ /
ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ», σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης
και
2. για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης 3».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 82/2014: α) την έγκριση του υπ’ αριθμ. 493/11-04-2014 Πρακτικού Αξιολόγησης της
Επιτροπής Ανάθεσης και την κατακύρωση της πρόσκλησης στην εταιρία «ΤΥΠΟΦΩΤ – ΚΟΣΚΙΝΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ / ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ», σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής
Ανάθεσης καθώς και β) την έγκριση του σχεδίου σύμβασης, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών
παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην
ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού.
Επί του τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, 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 ΕΠΕΡΑΑ 2007-2013, που υλοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης, αφορά την
"Παροχή Υπηρεσιών παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων
δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού" με απευθείας ανάθεση,
συνολικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων φόρων και κρατήσεων.
Σας επισυνάπτουμε το σχέδιο ανακοίνωσης απευθείας ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών
παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη
περιοχή του Υγροτόπου Μουστού».
Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης 4, η οποία στη συνέχεια θα
δημοσιευτεί για 10 μέρες στον δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
Το υπ’ αριθμ. 493/11-04-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Ανάθεσης καθώς και το Σχέδιο της Σύμβασης,
περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

3

Το Σχέδιο της Ανακοίνωσης για την απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών παρακολούθησης των ποιοτικών
παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού περιλαμβάνεται
στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
4
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αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 83/2014: την έγκριση του σχεδίου ανακοίνωσης για την απευθείας ανάθεση
Παροχής Υπηρεσιών παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων
δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ – Συγκρότηση και Αρμοδιότητες των Ομάδων έργου και Επιτροπών
(Έντυπο Διαχειριστικής Επάρκειας).
Επί του πέμπτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας για κάθε νέο έργο ανάθεσης
προμηθειών/υπηρεσιών που εκτελείται με εξωτερικό ανάδοχο, ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού, Επιτροπή Ενστάσεων και 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:


την Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες των Ομάδων έργου και Επιτροπών (Έντυπα
Διαχειριστικής Επάρκειας 5), αναφορικά στην υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών
παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην
ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 84/2014: τη Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες των Ομάδων έργου και Επιτροπών
(Έντυπα Διαχειριστικής Επάρκειας), αναφορικά στην υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών
παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη
περιοχή του Υγροτόπου Μουστού, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του Σταδίου 2 του Υποέργου 1 «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση
πληροφοριακών πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού».

Το Έντυπο Διαχειριστικής Επάρκειας (Συγκρότηση και Αρμοδιότητες των Ομάδων έργου και Επιτροπών), αναφορικά
στην υλοποίηση Παροχής Υπηρεσιών παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων
δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
5
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Επί του έκτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με τις 134/2012 και 135/2012 αποφάσεις της 8ης συνεδρίασης (09-11-2012) του
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
κατακυρώθηκε το έργο με τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση πληροφοριακών
πινακίδων και πινάκων εντός της Προστατευόμενης Περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού» στο φυσικό πρόσωπο Παπαδάκου Ευγενία ΕΔΕ. Στις 19-11-2012 υπογράφηκε η σύμβαση
μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου.
Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση, την από 16/06/2014 παράδοση και την από 19/06/2014
τοποθέτηση τμήματος των Παραδοτέων του Σταδίου 2 σε επιλεγμένες θέσεις, ώστε να υπάρχει
επαρκής πληροφόρηση για τα σημαντικότερα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος και την από
20/06/2014 παράδοση και την από 23/06/2014 τοποθέτηση τμήματος των Παραδοτέων του Σταδίου
2 σε επιλεγμένες θέσεις πλησίον του υγροτόπου Μουστού και της Μονής Μαλεβής οι οποίες
υποδείχθηκαν στον Ανάδοχο από το Φορέα Διαχείρισης, η Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής
έλεγξε σχολαστικά τις προμήθειες, και αφού διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει καμία απόκλιση από τις
τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης η Επιτροπή Παραλαβής, παρέλαβε τα Παραδοτέα στο
σύνολό τους ποιοτικά και ποσοτικά και είναι τα ακόλουθα:
• Δεκαπέντε (15) πινακίδες επεξήγησης θέας.
• Δεκαπέντε (15) πινακίδες οριοθέτησης.
Καλείστε να εγκρίνετε:
•

•

τα Πρωτόκολλα Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής των ακόλουθων
προμηθειών 6 (βλ. Συνημμένα):
 Δεκαπέντε (15) πινακίδες επεξήγησης θέας.
 Δεκαπέντε (15) πινακίδες οριοθέτησης.
Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου "Παπαδάκου Ευγενία", η οποία
ανέρχεται στο ποσό των 14.944,50 € με Φ.Π.Α».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 85/2014: την έγκριση α) του υπ’ αριθ. 970/24-6-2014 Πρωτοκόλλου Τμηματικής
Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της προμήθειας Δεκαπέντε (15) πινακίδων επεξήγησης θέας και
του 969/24-6-2014 Πρωτοκόλλου Τμηματικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής της προμήθειας
Δεκαπέντε (15) πινακίδων οριοθέτησης, σύμφωνα με το Παράρτημα και β) Την έγκριση της δαπάνης

Το υπ’ αριθ. 969/24-6-2014 πρωτόκολλο παραλαβής εξειδικευμένων πινακίδων και το υπ’ αριθ. 970/24-6-2014
πρωτόκολλο παραλαβής πινακίδων απόλυτης προστασίας, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
6
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για την πληρωμή του Αναδόχου "Παπαδάκου Ευγενία", η οποία ανέρχεται στο ποσό των 14.944,50 €
με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τον μήνα Ιούνιο
2014.
Επί του εβδόμου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 33/2011 απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας, στην εταιρεία Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ. Στις 14-11-2011
υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της
παραπάνω υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση και τις εντολές του Φορέα
Διαχείρισης, ο Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα τις, την υπ’ αριθμ. 1051/04-07-2014 έκθεση
εκτελεσθέντος έργου για το μήνα Απρίλιο 2014, η οποία αποτελεί παραδοτέο της σύμβασης που
ανέλαβε. Εν συνεχεία, η έκθεση που παραδόθηκε από τον ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από
την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 1057/04-072014 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή
διενεργείται μηνιαίως βασιζόμενοι στην απόφαση του Δ.Σ. της 5ης συνεδρίασης του 2008 (5/16-072008) με θέμα «Σύναψη ρύθμισης σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης των δαπανών του ΦΔ». Μετά τα
ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 7 και του
αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ,
για τον μήνα Ιούνιο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α».

Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση των παραπάνω εγγράφων.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 86/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και του αντίστοιχου δελτίου έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου, σύμφωνα με το Παράρτημα και β) την έγκριση της δαπάνης για την
πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για τον μήνα Ιούνιο 2014, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 647,45 με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το υπ’ αριθ. 1057/04-07-2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του Υποέργου 1 «Υπηρεσίες
καθαριότητας» περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

7
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ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης μηνός Ιουνίου 2014.
Επί του ογδόου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον
κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την απόφαση αυτεπιστασίας του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας» της ενταγμένης Πράξης ««Προστασία και διατήρηση της
προστατευόμενης περιοχής Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α.
2007-2013, απαιτείται η παρακολούθηση και πιστοποίηση της υλοποίησης του φυσικού
αντικειμένου. Για τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του φυσικού αντικειμένου του έργου
και των σχετικών διαδικασιών έχει οριστεί από το αρμόδιο όργανο Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης
(Διοικητικό Συμβούλιο) (α.α. 108/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα) σχετική Επιτροπή Αξιολόγησης
Προσωπικού, σύμφωνα και με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του Φορέα
Διαχείρισης, η οποία αποτελείται από τους:
1.

Μαρία Αναγνωστοπούλου, πρόεδρος του Δ.Σ.

2.

Παναγιώτη Μαχαίρα, μέλος Δ.Σ. (σε αναπλήρωση του κ. Γεώργιου Σωτηρίου)

3.

Χρήστο Χρυσομάλλη, μέλος Δ.Σ.

Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής για τον μήνα Ιούνιο 2014 8 με τη θετική
εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του προσωπικού και καλείστε να αποφασίσετε για την έγκρισή
του».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 87/2014: την έγκριση του Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προσωπικού, για τον μήνα Ιούνιο 2014 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο του
προσωπικού, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Ιουλίου – Σεπτεμβρίου
2014.
Επί του ενάτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο στον κ.
Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:

Το υπ’ αριθ. 6/04-07-2014 Πρακτικό Επιτροπής Πιστοποίησης & Παρακολούθησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας» για τον μήνα Ιούνιο 2014 περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
8
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«Σχετικά με την εκταμίευση του Φορέα Διαχείρισης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. των πιστώσεων της
εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» [MIS: 296761], καλείστε να εγκρίνετε το αίτημα χρηματοδότησης 9 για την
περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014, το οποίο και επισυνάπτεται».

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

Αρ. Απόφασης 88/2014: την έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης για την περίοδο Ιουλίου –
Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την εκταμίευση του Φορέα Διαχείρισης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. των
πιστώσεων της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» [MIS: 296761], σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το Αίτημα Χρηματοδότησης, για την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με την εκταμίευση του Φορέα
Διαχείρισης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. των πιστώσεων της εγκεκριμένης πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» [MIS: 296761], περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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Θ Ε Μ Α Τ Α Ε ΚΤ ΟΣ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ
ΘΕΜΑ 10 : ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες νομικής υποστήριξης» για το Α’
εξάμηνο 2014
Επί του δέκατου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το λόγο
στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Σύμφωνα με την 32/2011 απόφαση της 4ης συνεδρίασης (19-10-2011) του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή
υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης, στην κα. Αλεξία Βαρότσου. Στις 4-11-2011 υπογράφηκε η
Σύμβαση μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της Αναδόχου για την εκτέλεση της παραπάνω
υπηρεσίας. Σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση και τις εντολές του Φορέα Διαχείρισης, ο
Ανάδοχος υπέβαλε εμπρόθεσμα για το Α΄ εξάμηνο του 2014 την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1028/2-7-2014
Έκθεση εκτελεσθέντος έργου 10, η οποία αποτελεί παραδοτέο της Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς η
συγκεκριμένη φάση της σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα. Εν συνεχεία, η έκθεση που
παραδόθηκε από την Ανάδοχο, εξετάστηκε και εγκρίθηκε από την Επιτροπή παρακολούθησης και
παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με το υπ’ αριθ. 1029/02-07-2014 πρωτόκολλο τμηματικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις για:
• Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου κας Αλεξίας Βαρότσου.
• Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α’ εξάμηνο του 2014, η οποία
ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 € με Φ.Π.Α.»
Καλείστε να αποφασίσετε για την έγκριση των παραπάνω θεμάτων.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 89/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών της Αναδόχου κας Αλεξίας
Βαρότσου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α’ εξάμηνο του
2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό 4.236,12 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 1028/2-7-2014 Έκθεση εκτελεσθέντος έργου και το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1029/2-7-2014 πρωτόκολλο
τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα
του πρακτικού (Παράρτημα).
10
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ΘΕΜΑ 11: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αλλαγή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού επιλογής
αναδόχου για τις Υπηρεσίες Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων.
Επί του ενδέκατου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στις 30/06/2014 δημοσιεύτηκε η Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα – Υγροτόπου Μουστού με αριθμ. πρωτ. 1019 για την «Επιλογή Αναδόχου για τις Υπηρεσίες
Διοργάνωσης Ενημερωτικών Ημερίδων» στο πλαίσιο της πράξης «Προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του
Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» και ειδικότερα, η διοργάνωση μίας (1)
διημερίδας/workshop και δύο (2) θεματικών ημερίδων.
Δεδομένου ότι σύμφωνα με τη διακήρυξη η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού έχει οριστεί η
16η Ιουλίου 2014 ημέρα Τετάρτη, ημέρα κατά την οποία ανέκυψε αδυναμία συγκρότησης των μελών
της Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, προτείνεται αλλαγή της
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την 21η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ.
Καλείστε να εγκρίνετε την αλλαγή της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού
επιλογής αναδόχου για τις υπηρεσίες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 90/2014: την έγκριση της αλλαγής της ημερομηνίας διενέργειας του πρόχειρου
διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για τις υπηρεσίες διοργάνωσης ενημερωτικών ημερίδων, για την
21η Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ., λόγω αδυναμίας συγκρότησης των μελών της
Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, σύμφωνα με την εισήγηση.

Θέμα 12: ΕΠΠΕΡΑΑ- Έγκριση του σχεδίου Προϋπολογισμού Έτους 2015
Επί του δωδέκατου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Παρακάτω σας επισυνάπτουμε τον πίνακα που αφορά στο σχέδιο Προϋπολογισμό (ΠΥ) του έτους
2015, έτσι όπως θα σταλεί στο ΥΠΕΚΑ και στο Υπ. Οικονομικών. Περιλαμβάνει τις εξής πηγές
χρηματοδότησης 11:

Ο Πίνακας με σχέδιο Προϋπολογισμού για το έτος 2015, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

11

Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

13

Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.





Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», από τις πιστώσεις
του έργου 2010ΣΕ07580089 «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (Τ.Ε.2005ΣΕ07530027) της ΣΑΕ 075/8/2010.
Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών».

Καλείστε να εγκρίνετε τον επισυναπτόμενο Πίνακα με το σχέδιο Προϋπολογισμού για το έτος 2015
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 91/2014: την έγκριση του Πίνακα με το σχέδιο Προϋπολογισμού για το έτος 2015,
σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 13: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης και Σχεδίου Σύμβασης για την
ανάθεση της προμήθειας «Ι.Χ. όχημα 4Χ4».
Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει
το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υλοποίησης τμήματος του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και
διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
στα πλαίσια της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», δημοσιεύθηκε η
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α.α. 22/2014) υπ' αριθ. 425/31-03-2014 για τη προμήθεια
ενός πετρελαιοκίνητου Ι.Χ. οχήματος με δυνατότητα κίνησης και στους τέσσερις τροχούς τύπου 4Χ4.
Με το υπ' αριθ. 124531/14.4.2014 έγγραφο της ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ του ΥΠΕΚΑ ενημερωθήκαμε πως σε
εφαρμογή του υπ' αριθ. 17917/14.4.2014 έγγραφο της ΕΥΣΕΕΠ/ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ σχετικά με την εφαρμογή
της Εγκυκλίου «ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013-2015 & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ /
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 2013 ΤΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ ΕΣΠΑ», δεν θα πρέπει να προβούμε σε ανάληψη οιασδήποτε
νομικής δέσμευσης (υπογραφή σύμβασης με αναδόχους, ακόμη και ήδη ενταγμένων έργων) μέχρι
νεωτέρας. Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ΕΥΔ/ΕΠΠΕΡΑΑ, ενημερωθήκαμε πως για τις
δράσεις που εντάσσονται στο Υποέργο 1 (έργο αυτεπιστασίας) και κυρίως για αυτές που κρίνονται
απαραίτητες για τη λειτουργία του ΦΔ, υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης νομικής δέσμευσης
(υπογραφή Σύμβασης).
Η ταυτόχρονη υλοποίηση α)των προγραμμάτων καταγραφής και παρακολούθησης ειδών πανίδας,
χλωρίδας και τύπων οικοτόπων όπου είναι υποχρεωτική η παρουσία του προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης στις εργασίες πεδίου για την εκπαίδευσή του στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, β) των
δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού από το αρμόδιο τμήμα του Φορέα, και γ)
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των δράσεων επόπτευσης της προστατευόμενης περιοχής και των συνεπαγόμενων της επόπτευσης
δράσεων, όπως π.χ. επιτόπιων επαληθεύσεων δράσεων, αυτοψιών κλπ, δημιουργεί συχνά
προβλήματα στην ταυτόχρονη παρουσία ατόμων του προσωπικού του Φορέα σε διαφορετικές και
πολύ απομακρυσμένες μεταξύ τους περιοχές. Είναι αναγκαία η προμήθεια του οχήματος για την
ταυτόχρονη εξυπηρέτηση των αναγκαίων δράσεων του προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του
συνόλου του ΤΔΠΠ του Φορέα.
Σε συνέχεια των ανωτέρω, μετά τη λήξη της πρόσκλησης (10/04/2014), η Επιτροπή Ανάθεσης
παρέλαβε τρείς (3)αιτήσεις ενδιαφέροντος:
Επωνυμία

Αρ. Πρωτ.

AUTO LINEA – ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Α.Ε. /
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ SERVICE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

475/09-042014

MEGA MOTOR ΑΡΚΑΔΙΑΣ

455/03-04-

Δ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ – Γ. ΣΥΚΑΡΑΣ Ο.Ε.

2014

ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.- ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ &
ΣΚΑΦΩΝ

477/10-042014

Ποσό Οικονομικής
Προσφοράς

15.900,00€

16.250,00€

16.590,00€

Στην παρούσα συνεδρίαση καλείστε να λάβετε απόφαση:
•

για την έγκριση του υπ’ αριθμ. 487/11-04-2014 12 Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής
Ανάθεσης και την κατακύρωση της πρόσκλησης στην εταιρία «AUTO LINEA – ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Α.Ε. /
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής
Ανάθεσης, και

•

για την έγκριση του σχεδίου σύμβασης».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 92/2014: α) την έγκριση του υπ’ αριθμ. 487/11-04-2014 Πρακτικού Αξιολόγησης της
Επιτροπής Ανάθεσης και την κατακύρωση της υπ' αριθ. πρωτ. 425/31-03-2014 πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Προμήθεια Ι.Χ. Οχήματος 4Χ4 του Φορέα Διαχείρισης, στην εταιρία
«AUTO LINEA – ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ Α.Ε. / ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΝΤ/ΠΕΙΕΣ SERVICE ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», σύμφωνα με την
Το υπ’ αριθμ. 487/11-04-2014 Πρακτικό Αξιολόγησης της Επιτροπής Ανάθεσης καθώς και το Σχέδιο της Σύμβασης,
περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
12
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Εισήγηση της Επιτροπής Ανάθεσης καθώς και β) την έγκριση του σχεδίου σύμβασης, σύμφωνα με το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 13: ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης
και κατακύρωσης αναδόχου.
Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει
το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»,
του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», δημοσιεύθηκαν ή πρόκειται να
δημοσιευτούν οι εξής διαγωνισμοί:
•

Ο Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Επιλογή Αναδόχου για τις Υπηρεσίες «Διοργάνωσης
Ενημερωτικών Ημερίδων» και

•

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Επιλογή Αναδόχου για τις Υπηρεσίες
«Παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην
ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού».

Η ολοκλήρωση των ανωτέρω διαγωνισμών και η ανάδειξη των αναδόχων θα πραγματοποιηθεί εντός
του Ιουλίου 2014. Λόγω του στενού χρονοδιαγράμματος που έχουν οι ανωτέρω διαγωνισμοί και του
γεγονότος πως η επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του
2014, προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία, ώστε
να προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης
των εκάστοτε Επιτροπών Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την υπογραφή της
Σύμβασης για τα ανωτέρω έργα.
Καλείστε να εγκρίνετε την εξουσιοδότηση της Προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Δ. να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση τους.
Όλα τα προεγκριθέντα θα εγκριθούν οριστικά από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση».

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

Αρ. Απόφασης 93/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας
ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των πρακτικών αξιολόγησης των
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εκάστοτε Επιτροπών Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την υπογραφή της Σύμβασης
για τα έργα: α) Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων και β) Παρακολούθηση των ποιοτικών
παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου
Μουστού.

ΘΕΜΑ 14: ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση Πινάκων Κατάταξης των
υποψηφίων των υπ' αριθμ. ΣΟΧ1/2014 και ΣΟΧ2/2014.
Επί του δέκατου τέταρτου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία
δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Πρόγραμμα για την προστασία και διατήρηση της
βιοποικιλότητας» του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού στα πλαίσια της
πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου
Μουστού» του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας»,
του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013», δημοσιεύθηκαν ή πρόκειται να
δημοσιευτούν οι εξής Ανακοινώσεις Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ορισμένου
Χρόνου:
•

Η υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2014 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΠΕ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ.

•

Η υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ2/2014 για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ ΦΥΛΑΚΩΝ/
ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Η ολοκλήρωση των ανωτέρω ανακοινώσεων μετά και το πέρας της περιόδου των ενστάσεων και η
ανάδειξη των υποψηφίων προς πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί εντός την περίοδο ΙουλίουΑυγούστου 2014. Λόγω του όρου της Ανακοίνωσης (ελεγχόμενη από το ΑΣΕΠ) πως η πρόσληψη
πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως μετά την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης και του γεγονότος
πως η επόμενη Συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2014,
προτείνεται να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία, ώστε να
προβεί σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων των υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 και ΣΟΧ 2/2014 Ανακοινώσεων Πρόσληψης Προσωπικού, την
έγκριση και υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΦΔ και η μισθοδοσία θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ.
1,3 & 4), 12, 13, 15, 16, 17 και 20 του Ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ 226 Α΄).
Καλείστε να εγκρίνετε την εξουσιοδότηση της Προέδρου του Δ.Σ. του Φ.Δ. να προβεί σε όλες τις
απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την υλοποίηση τους.
Όλα τα προεγκριθέντα θα εγκριθούν οριστικά από το Δ.Σ. σε επόμενη συνεδρίαση».
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Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 94/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας
ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση των πινάκων κατάταξης των
υποψηφίων των υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 και ΣΟΧ 2/2014 Ανακοινώσεων Πρόσληψης Προσωπικού, την
έγκριση και υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας, η οποία θα συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΦΔ και η μισθοδοσία θα υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 (παρ.
1,3 & 4), 12, 13, 15, 16, 17 και 20 του Ν. 4024/2011 "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015" (ΦΕΚ 226 Α΄).

ΘΕΜΑ 15: ΕΠΠΕΡΑΑ - Εξουσιοδότηση Προέδρου ΔΣ για έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης
Ενστάσεων.
Επί του δέκατου πέμπτου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία
δίνει το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ 683/12-05-2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» για την
υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του υποέργου 1 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013» και με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του πρώτου θέματος της παρούσας
Συνεδρίασης, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών, και Ελέγχου
Τεχνικών Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Λόγω του απαιτούμενου χρόνου για την υλοποίηση του έργου και προκειμένου να ολοκληρωθεί το
ταχύτερο δυνατόν η διενέργεια του Διαγωνισμού και να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση, προτείνεται
να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία, να εγκρίνει τα
Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και της Επιτροπής Ενστάσεων και
Προσφυγών, σε περίπτωση άσκησης ένστασης, καθώς και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη
απόφαση για την διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη
Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
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Αρ. Απόφασης 95/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ κας Αναγνωστοπούλου Μαρίας
να εγκρίνει τα Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού και της Επιτροπής Ενστάσεων
και Προσφυγών, σε περίπτωση άσκησης ένστασης, και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη απόφαση
για την διενέργεια και ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση
για την υλοποίηση του έργου.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Αναγνωστοπούλου Μαρία

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μπούσμπουρας Δημήτριος
Τσουκάτος Στυλιανός
Αναπληρωματικά μέλη
Μητσάκης Σταύρος
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