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

Στο Άστρος Αρκαδίας, σήμερα, Πέμπτη 11/9/2014, και ώρα 16:00 μμ., στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης, 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 - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικό Αξιολόγησης
Ενστάσεων της Επιτροπής Προσφυγών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Παραγωγή Ταινιών και
Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» του Υποέργου 1.
ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης
Προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό «Διοργάνωση Ενημερωτικών
Ημερίδων» του Υποέργου 1.
ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό
«Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1
ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης
της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης
Προσωπικού.
ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου για έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης της
Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης
Προσωπικού.
ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων Προέδρου ΔΣ για την υλοποίηση του
έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου
Μουστού» του Υποέργου 1.
ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β’ Φάσης του υποέργου 2
«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας».
ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β’ Φάσης του υποέργου 4
«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών».
ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β’ Φάσης του υποέργου 10
«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων».
ΘΕΜΑ 10: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του αναδόχου
της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας».
ΘΕΜΑ 11: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014.
ΘΕΜΑ 12: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης
μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014.
ΘΕΜΑ 13: ΕΠΠΕΡΑΑ – Τροποποίηση της ομάδας έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 12
«Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας».
Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

1

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

ΘΕΜΑ 14: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πρόχειρου
Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12.
ΘΕΜΑ 15: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του Πρόχειρου
Διαγωνισμού «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11.
ΘΕΜΑ 16: ΕΠΠΕΡΑΑ – Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού αναδόχου και
υπογραφή σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του
Υποέργου 12.
ΘΕΜΑ 17: ΕΠΠΕΡΑΑ – Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού αναδόχου και
υπογραφή σύμβασης του έργου «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» του
Υποέργου 11.
ΘΕΜΑ 18: ΕΠΠΕΡΑΑ – Συζήτηση περί υλοποίησης του Υποέργου 13 και 14 του εγκεκριμένου ΤΔΠΠ
που αφορούν το Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα.
ΘΕΜΑ 19: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ.
ΘΕΜΑ 20: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του
τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το Α΄ Εξάμηνο 2014.
ΘΕΜΑ 21: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου
2014.
ΘΕΜΑ 22: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Διαπιστωτικής Πράξης Κατάταξης των δύο νεοπροσλαμβανόμενων
εργαζομένων στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4024/2011.
ΘΕΜΑ 23: Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για έγκριση αναθεώρησης προϋπολογισμού 2014.
ΘΕΜΑ 24: Ορισμός υπευθύνου τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας του ΦΔ με
αναδρομική ισχύ.
ΘΕΜΑ 25: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των
υπαλλήλων του ΦΔ, έτους 2015.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 26: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την
επιλογή Αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών
Μηνυμάτων».
Θέμα 27 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του παραδοτέου της Ενδιάμεσης Β’ Φάσης του υποέργου 7 «Καταγραφή και παρακολούθηση των
ειδών ερπετών και αμφιβίων».
Θέμα 28 ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
του παραδοτέου της Β’ Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων
οικοτόπων».
Θέμα 29 ΕΠΠΕΡΑΑ - Αίτημα παράτασης της Β’ Φάσης του υποέργου 6 «Καταγραφή και
παρακολούθηση των ειδών πουλιών».
ΘΕΜΑ 30: Αίτημα χορήγησης 7μηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνων σε
υπάλληλο του Φορέα.

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

2

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

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. Σωτηρίου Γεώργιος
5. Μπούσμπουρας Δημήτριος

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

Ατσάλας Ιωάννης
Γαλάνης Βασίλειος
Ρουμελιώτης Γεώργιος
Σιμάδη Παναγιώτα
Τσουκάτος Στυλιανός
Φωτεινογιαννόπουλος Γεώργιος

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

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

Αναπληρωματικοί
1. Βουλουμάνος Παναγιώτης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού ο κ. Μπόγλης Αργύριος, ο κ. Τρυφωνόπουλος Γεώργιος, η κα. Κανελίδου Άννα,
η κα. Δήμα Αγγελική, ο κ. Αναστόπουλος Δήμος και η κα. Πανταζή Κατερίνα.
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 - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικό
Αξιολόγησης Ενστάσεων της Επιτροπής Προσφυγών για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό
«Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων» του Υποέργου 1.
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. 683/12.5.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «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 Ενστάσεων συνήλθε σε κλειστή
συνεδρίαση, παρουσία της νομικού συμβούλου του ΦΔ κα Βαρότσου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη 22.7.2014, προκειμένου να προβεί στην εξέταση της υπ’ αρ.
1092/9.7.2014 Ένστασης του Υποψηφίου «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά της συμμετοχής της
εταιρίας «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.». Η Επιτροπή Ενστάσεων αφού αξιολόγησε την εν λόγω ένσταση προέβη
στη σύνταξη του Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων το οποίο και επισυνάπτεται.
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Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 95 Απόφαση της 6ης/4.7.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του
ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση
των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης και της Επιτροπής Ενστάσεων και Προσφυγών, καθώς
και να εκδώσει κάθε άλλη απαιτούμενη απόφαση για τη διενέργεια και ολοκλήρωση του
Διαγωνισμού και να υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την υλοποίηση του έργου.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1178/23.7.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ
σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων 1, με το
οποίο απορρίπτεται η υπ’ αρ. 1092/9.7.2014 Ένσταση του Υποψηφίου «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» κατά της συμμετοχής της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.» στον εν λόγω Διαγωνισμό».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 97/2014: την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1178/23.7.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ
σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Ενστάσεων της Επιτροπής Ενστάσεων, με το
οποίο απορρίπτεται η υπ’ αρ. 1092/9.7.2014 Ένσταση του Υποψηφίου «ΚΟΣΜΑΣ ΦΙΛΙΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.» κατά της συμμετοχής της εταιρίας «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ Ε.Π.Ε.» στον εν λόγω Διαγωνισμό, σύμφωνα με
το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 2: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών
Αξιολόγησης Προσφορών της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό
«Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1
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 υπ' αριθ. 1019/30.6.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διοργάνωση
Ενημερωτικών Ημερίδων» 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 συνήλθε σε ανοικτή
συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Δευτέρα 21.7.2014,
προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των
προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού
έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης το
οποίο και επισυνάπτεται. Στη συνέχεια την ίδια μέρα η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο
της εγκυρότητας και της πληρότητας του Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του Φακέλου

Η υπ’ αριθμ. 1178/23.7.2014 απόφαση Προέδρου ΔΣ καθώς και το από 22.7.2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Ενστάσεων
περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

1
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«Τεχνική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής
και Τεχνικής Προσφοράς το οποίο και επισυνάπτεται.
Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθεί η
εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του
Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών το οποίο και επισυνάπτεται. Τέλος η Επιτροπή
Ανάθεσης, κατά την παρ. 6.2 του τεύχους της διακήρυξης, κατέταξε τις οικονομικές προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συνέταξε τον Συγκριτικό Πίνακα Προσφορών ο
οποίος και επισυνάπτεται.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93 Απόφαση της 6ης/4.7.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του
ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση
των πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την
υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1225/30.7.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ
σχετικά με την έγκριση του α) από τις 21.7.2014 Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης
Προσφορών, β) από τις 21.7.2014 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς, γ)
από τις 21.7.2014 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών 2, της Επιτροπής Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 98/2014: την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1225/30.7.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ
σχετικά με την έγκριση του α) από τις 21.7.2014 Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης
Προσφορών, β) από τις 21.7.2014 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς, γ)
από τις 21.7.2014 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής Αξιολόγησης
του Διαγωνισμού, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 3: ΕΠΠΕΡΑΑ Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση του Πρακτικού
Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τον
Πρόχειρο Διαγωνισμό «Διοργάνωση Ενημερωτικών Ημερίδων» του Υποέργου 1.
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:

Η υπ’ αριθμ. 1225/30.7.2014 απόφαση Προέδρου ΦΔ, το από 21.7.2014 Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης
Προσφορών, το από 21.7.2014 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς, το από 21.7.2014 Πρακτικό
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).

2
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«Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1019/30.6.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «Διοργάνωση
Ενημερωτικών Ημερίδων» 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 σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1225/30.7.2014
Απόφασης Προέδρου ΔΣ σχετικά με την έγκριση του α) από τις 21.7.2014 Πρακτικού Παραλαβής και
Αποσφράγισης Προσφορών, β) από τις 21.7.2014 Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών και Τεχνικής
Προσφοράς, γ) από τις 21.7.2014 Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, της Επιτροπής
Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε ανοικτή συνεδρίαση, στο
Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Πέμπτη 28.8.2014, προκειμένου να προβεί στην
παραλαβή και αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του υποψηφίου που κατατάσσεται
πρώτος. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε τα δικαιολογητικά προέβη στη σύνταξη του
Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης το οποίο και επισυνάπτεται.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93 Απόφαση της 6ης/4.7.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του
ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση
των πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την
υπογραφή της Σύμβασης με τον Ανάδοχο για την υλοποίηση του έργου.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1342/28.8.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ 3
σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 99/2014: την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1342/28.8.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ
σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης για την
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης με τον Ανάδοχο, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 4: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου ΔΣ για έγκριση των Πρακτικών
Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014
Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού.
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:
«Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 668/9.5.2014 ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού
ειδικότητας ΠΕ Δασολόγων για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της
Η υπ’ αριθμ. 1342/18.8.2014 απόφαση Προέδρου ΦΔ και το από 28.8.2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
3
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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 Προσωπικού
συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Παρασκευή
11.7.2014, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης, τα οποία και επισυνάπτονται.
Με την υπ’ αριθμ. 94/2014 Απόφαση της 6ης/4.7.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ
κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση
των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, την έγκριση και υπογραφή
της Σύμβασης Εργασίας για την υπ’ αριθμ ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού.
Καλείστε να επικυρώσετε τις υπ’ αριθμ. 1109/11.7.2014 και 1311/18.8.2014 εγκριτικές αποφάσεις της
Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων
της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην πρόσληψη της κας
Κανελίδου Άννας 4».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 100/2014: την επικύρωση των υπ’ αριθμ. 1109/11.7.2014 και 1311/18.8.2014
εγκριτικών αποφάσεων της Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
αιτήσεων των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην
πρόσληψη της κας Κανελίδου Άννας, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 5: ΕΠΠΕΡΑΑ - Επικύρωση Απόφασης Προέδρου για έγκριση των Πρακτικών
Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014
Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού.
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:
«Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 952/23.6.2014 ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωσης Πρόσληψης Προσωπικού
ειδικότητας ΔΕ Ειδικών Δασικής Προστασίας/Φυλάκων για την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία
Η Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων – ΣΟΧ 1/2014, ο Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων
Κατηγορίας ΠΕ – ΣΟΧ 1/2014, η Κατάσταση Επιλογής Υποψηφίων, η Κατάσταση Αποκλειόμενων, το από 11.7.2014
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2014, η υπ’ αριθμ.
1109/11.7.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ για την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης, το υπ’ αριθμ. 1119/14.7.2014
Πρακτικό Ανάρτησης.το υπ’ αριθμ. 1120/14.7.2014 Πρακτικό Ανάρτησης, η υπ’ αριθμ. 1311/18.8.2014 Απόφαση
Προέδρου ΔΣ για την έγκριση πρόσληψης της κας Κανελίδου, η από 26.8.2014 σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
πλήρους απασχόλησης της κας Κανελίδου, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).

4
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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 Προσωπικού συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη 12.8.2014, προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να
καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ ΣΟΧ 2/2014 ανακοίνωσης, τα
οποία και επισυνάπτονται.
Με την υπ’ αριθμ. 94/2014 Απόφαση της 6ης (4.7.2014) Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του ΔΣ
κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση
των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού, την έγκριση και υπογραφή
της Σύμβασης Εργασίας για την υπ’ αριθμ ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού.
Καλείστε να επικυρώσετε τις υπ’ αριθμ. 1303/13.8.2014 και 1364/2.9.2014 εγκριτικές αποφάσεις της
Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων
της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην πρόσληψη του κου
Μάγγου Κωνσταντίνου 5».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 101/2014: την επικύρωση των υπ’ αριθμ. 1303/13.8.2014 και 1364/2.9.2014
εγκριτικών αποφάσεων της Προέδρου του ΔΣ που αφορούν στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
αιτήσεων των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού και στην
πρόσληψη του κου Μάγγου Κωνσταντίνου, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 6: ΕΠΠΕΡΑΑ – Επικύρωση εγκριτικών αποφάσεων Προέδρου ΔΣ για την υλοποίηση
του έργου «Υπηρεσίες παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων στην ευρύτερη περιοχή
του Υγροτόπου Μουστού» του Υποέργου 1.
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:
«Στο πλαίσιο της υπ' αριθ. 1124/14.7.2014 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επιλογής
Αναδόχου για την απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών «παρακολούθησης των ποιοτικών
Η Συνολική Ονομαστική Κατάσταση Υποψηφίων – ΣΟΧ 2/2014, ο Πίνακας Κατάταξης & Βαθμολογίας Υποψηφίων
Κατηγορίας ΔΕ – ΣΟΧ 2/2014, η Κατάσταση Επιλογής Υποψηφίων, η Κατάσταση Αποκλειόμενων, το από 12.8.2014
Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης και Επιλογής Προσωπικού για την Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2014, η υπ’ αριθμ.
1303/13.8.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ για την έγκριση των Πρακτικών Αξιολόγησης, το υπ’ αριθμ. 1304/13.8.2014
Πρακτικό Ανάρτηση, το υπ’ αριθμ. 1305/13.8.2014 Πρακτικό Ανάρτησης, το υπ’ αριθμ. 1306/13.8.2014 Πρακτικό
Ανάρτησης, η υπ’ αριθμ. 1364/2.9.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ για την έγκριση πρόσληψης του κου Μάγγου, η σύμβαση
εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης του κου Μάγγου, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
5
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παραμέτρων & καθορισμό σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου
Μουστού» 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 συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Τρίτη 26.8.2014, προκειμένου να προβεί στην παραλαβή
και αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η
πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη
του Πρακτικού Αξιολόγησης το οποίο και επισυνάπτεται.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 93 Απόφαση της 6ης/4.7.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, εξουσιοδοτήθηκε η Πρόεδρος του
ΔΣ κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες για την έγκριση
των Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, την κατακύρωση του Αναδόχου και την
υπογραφή της Σύμβασης για το έργο «Παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμός
σημείων δειγματοληψίας στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1343/28.8.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ
σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και την
κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας Ανάθεση Παροχής
Υπηρεσιών 6 «παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμού σημείων δειγματοληψίας
στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» στην εταιρία «METRICA Α.Ε.»».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 102/2014: την επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1343/28.8.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ
σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης και την
κατακύρωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας Ανάθεση Παροχής
Υπηρεσιών «παρακολούθησης των ποιοτικών παραμέτρων & καθορισμού σημείων δειγματοληψίας
στην ευρύτερη περιοχή του Υγροτόπου Μουστού» στην εταιρία «METRICA Α.Ε.», σύμφωνα με το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 7: ΕΠΠΕΡΑΑ Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β’ Φάσης του υποέργου
2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας».
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:

Το από 26.8.2014 Πρακτικό Αξιολόγησης, η υπ’ αριθμ. 1343/28.8.2014 Απόφαση Προέδρου ΔΣ., η με α/α 30 Σύμβαση
Παροχής Υπηρεσιών περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
6
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«Σύμφωνα με την από 15.10.2013 υπογραφείσα σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του
υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας», η Β’ Φάση του υποέργου λήγει
στις 31.7.2014 με την αποστολή από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων στη σύμβαση παραδοτέων.
Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση του επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου, ο ανάδοχος του
υποέργου απέστελλε στις 30.7.2014 επιστολή/αίτημα (αρ. πρωτ. 1234/2014) για την παράταση της
λήξης της Β’ Φάσης του υποέργου μέχρι τις 22.9.2014 για λόγους που εξηγεί στην επισυναπτόμενη
επιστολή. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον Συντονιστή
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ και συντάχθηκε το τυποποιημένο έντυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας, σχετικό με
την διαχείριση αλλαγών έργου, το οποίο και επισυνάπτεται. Η παράταση αυτή δεν θα επηρεάσει την
καταληκτική ημερομηνία της Γ’ Φάσης η οποία θα συρρικνωθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της
Β’ Φάσης του υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» κατά το αιτούμενο
χρονικό διάστημα 7».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,
Αρ. Απόφασης 103/2014: την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β’ Φάσης
του υποέργου 2 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χλωρίδας» κατά το αιτούμενο χρονικό
διάστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 8: ΕΠΠΕΡΑΑ Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β’ Φάσης του υποέργου
4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών».
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 υπογραφείσα σύμβαση της 15.10.2013 και το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του
υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών», η Β’ Φάση του υποέργου
λήγει στις 31.8.2014 με την αποστολή από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων στη σύμβαση
παραδοτέων. Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση του επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου, ο
ανάδοχος του υποέργου απέστελλε στις 26.8.2014 επιστολή/αίτημα (αρ. πρωτ. 1325/2014) για την
παράταση της λήξης της Β’ Φάσης του υποέργου μέχρι τις 30.9.2014 για λόγους που εξηγεί στην
επισυναπτόμενη επιστολή. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον
Συντονιστή έργου ΕΠΠΕΡΑΑ και συντάχθηκε το τυποποιημένο έντυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας,
σχετικό με την διαχείριση αλλαγών έργου, το οποίο και επισυνάπτεται. Η παράταση αυτή δεν θα
Το υπ’ αριθμ. 1234/30.7.2014 έγγραφο και το Ε.02.02.01 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνονται στις
εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
7
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επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία της Γ’ Φάσης η οποία θα συρρικνωθεί κατά το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της
Β’ Φάσης του υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών» κατά το
αιτούμενο χρονικό διάστημα 8».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 104/2014: την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β’ Φάσης
του υποέργου 4 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών θηλαστικών» κατά το αιτούμενο
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 9: ΕΠΠΕΡΑΑ Αίτημα παράτασης υποβολής παραδοτέων της Β’ Φάσης του υποέργου
10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων».
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:
«Σύμφωνα με την υπογραφείσα σύμβαση της 15.10.2013 και το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του
υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων», η Β’ Φάση του υποέργου
λήγει στις 31.08.2014 με την αποστολή από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων στη σύμβαση
παραδοτέων. Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση του επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου, ο
ανάδοχος του υποέργου απέστελλε στις 27.08.2014 επιστολή/αίτημα (αρ. πρωτ. 1340/2014) για την
παράταση της λήξης της Β’ Φάσης του υποέργου μέχρι τις 30.9.2014 για λόγους που εξηγεί στην
επισυναπτόμενη επιστολή. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον
Συντονιστή έργου ΕΠΠΕΡΑΑ και συντάχθηκε το τυποποιημένο έντυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας,
σχετικό με την διαχείριση αλλαγών έργου, το οποίο και επισυνάπτεται. Η παράταση αυτή δεν θα
επηρεάσει την καταληκτική ημερομηνία της Γ’ Φάσης η οποία θα συρρικνωθεί κατά το αντίστοιχο
χρονικό διάστημα.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της
Β’ Φάσης του υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων» κατά το
αιτούμενο χρονικό διάστημα 9».

Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
Το υπ’ αριθμ. 1325/26.8.2014 έγγραφο και το Ε.02.02.01 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνονται στις
εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

8

Το υπ’ αριθμ. 1340/27.8.2014 έγγραφο και το Ε.02.02.01 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνονται στις
εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 105/2014: την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β’ Φάσης
του υποέργου 10 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών χειροπτέρων» κατά το αιτούμενο
χρονικό διάστημα, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 10: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του
αναδόχου της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας».
Επί του δέκατου 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 81/2014 Απόφαση της 6ης/4.7.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η προμήθεια
«Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας», στην εταιρεία «GEOSENSE/Β.
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ – Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.». Στις 9.7.2014 υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Φορέα
Διαχείρισης και του Αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της υπογραφείσας σύμβασης, ο ανάδοχος παρέδωσε εμπρόθεσμα
τα καθορισμένα στη σύμβαση παραδοτέα στις 26.8.2014. Τα παραδοτέα της προμήθειας του
αναδόχου εξετάστηκαν από την επιτροπή παραλαβής και κρίθηκαν ότι είναι τα σωστά με το υπ’
αριθμ. 1358/1.9.2014 πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 10.
Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης του
Αναδόχου της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής πανίδας»,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «GEOSENSE/Β. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ – Δ.
ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ
(4.900,00 €) (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 106/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων
της σύμβασης του Αναδόχου της προμήθειας «Αυτόματων φωτογραφικών μηχανών καταγραφής
πανίδας» και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου «GEOSENSE/Β.
Το υπ’ αριθμ. 1358/1.9.2014 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στις
εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
10
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ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ – Δ. ΡΑΜΝΑΛΗΣ Ο.Ε.», η οποία ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων ευρώ (4.900,00 €) (με Φ.Π.Α.)»., σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 11: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του τμήματος του υποέργου 1 «Υπηρεσίες καθαριότητας» για τους μήνες
Ιούλιο και Αύγουστο 2014.
Επί του ενδέκατου 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/ 19.10.2011συνεδρίασης 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 α) την υπ’ αριθμ. 1275/7.8.2014 έκθεση
εκτελεσθέντος έργου για το μήνα Ιούλιο 2014 και β) την υπ’ αριθμ. 1371/4.9.2014 έκθεση
εκτελεσθέντος έργου για το μήνα Αύγουστο 2014, οι οποίες αποτελούν παραδοτέα της σύμβασης
που ανέλαβε. Εν συνεχεία, οι εκθέσεις που παραδόθηκαν από τον ανάδοχο, εξετάστηκαν και
εγκρίθηκαν από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης με τα α) υπ’
αριθ. 1279/8.8.2014 και β) υπ’ αριθ. 1379/4.9.2014 πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής 11. Σημειώνουμε ότι η πληρωμή διενεργείται μηνιαίως βασιζόμενοι στην απόφαση του
Δ.Σ. της 5ης/16-7-2008 συνεδρίασης 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 των πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και των
αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών
του Αναδόχου,

•

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

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ,
για το μήνα Αύγουστο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 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,

Το υπ’ αριθμ. 1279/8.8.2014 πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και υπ’ αριθμ. 1379/4.9.2014
πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
11
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Αρ. Απόφασης 107/2014: α) την έγκριση των πρωτοκόλλων τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής και των αντίστοιχων δελτίων έγκρισης δαπάνης των παραδοτέων της σύμβασης παροχής
υπηρεσιών του Αναδόχου, β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου,
Παπαδόπουλος Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Ιούλιο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 647,45 €
με Φ.Π.Α. και γ) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, Παπαδόπουλος
Αναστάσιος & ΣΙΑ, για το μήνα Αύγουστο 2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 647,45 € με Φ.Π.Α.»,
σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 12: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση εκτελεσθέντος έργου του προσωπικού του Φορέα
Διαχείρισης μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014.
Επί του δωδέκατου 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.

Γεώργιο Σωτηρίου, μέλος Δ.Σ.

3.

Χρήστο Χρυσομάλλη, μέλος Δ.Σ.

Σας επισυνάπτουμε το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής 12 μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014
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 108/2014: την έγκριση του Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης
Προσωπικού, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2014 με τη θετική εισήγηση για το εκτελεσθέν έργο
του προσωπικού, σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2014, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 13: ΕΠΠΕΡΑΑ – Τροποποίηση της ομάδας έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 12
«Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας».
Επί του δέκατου τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Με την υπ’ αριθμ. 32/2014 Απόφαση της 2ης/21.3.2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού, είχαν οριστεί, μεταξύ άλλων, ο
υπεύθυνος έργου και η ομάδα έργου για την υλοποίηση του Υποέργου 12 «Ολοκλήρωση Έκθεσης
Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» για την υλοποίηση 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».
Με την πρόσληψη της νέας Δασολόγου στο Φορέα Διαχείρισης, προτείνουμε τον ορισμό της κας
Κανελίδου Άννας ως υπεύθυνη έργου, σε αντικατάσταση του Συντονιστή του Έργου Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. κο
Μπόγλη Αργύριο. Ως υπεύθυνη έργου θα συντονίζει την ομάδα έργου, θα επιβλέπει την
παρακολούθηση του έργου για την ορθή εκτέλεσή του, θα τηρεί τους φακέλους του έργου
(ηλεκτρονικούς και έντυπους) και θα επικοινωνεί με τον Ανάδοχο για την ορθή εκτέλεση του έργου.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με:
•

τη Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες της Ομάδας έργου (Έντυπα Διαχειριστικής Επάρκεια) 13».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 109/2014: τη Συγκρότηση και τις Αρμοδιότητες της Ομάδας έργου (Έντυπα
Διαχειριστικής Επάρκεια, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 14: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση Πρακτικών Αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Πρόχειρου Διαγωνισμού «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του
Υποέργου 12.
Επί του δέκατου τέταρτου 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. 977/25.6.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου
για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» για
την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Το Έντυπο Διαχειριστικής Επάρκειας, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 12 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013», η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Άστρους την Παρασκευή 11.07.2014, προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και
αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η
πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη
του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης το οποίο και επισυνάπτεται. Στη συνέχεια την ίδια
μέρα η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας και της πληρότητας του
Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» και προέβη στη
σύνταξη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς το οποίο και
επισυνάπτεται.
Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθεί η
εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του
Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών το οποίο και επισυνάπτεται. Τέλος η Επιτροπή
Ανάθεσης, κατά την παρ. 6.2 του τεύχους της διακήρυξης, κατέταξε τις οικονομικές προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συνέταξε τον Συγκριτικό Πίνακα Προσφορών ο
οποίος και επισυνάπτεται.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση και έγκριση:
α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών,
β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς
γ) του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και
δ) του Συγκριτικού Πίνακα Προσφορών,
σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 14».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 110/2014: την επικύρωση και έγκριση α) του Πρακτικού Παραλαβής και
Αποσφράγισης Προσφορών, β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής
Προσφοράς γ) του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και δ) του Συγκριτικού Πίνακα
Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το από 11.7.2014 Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης, το από 11.7.2014 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, το από 11.7.2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και ο από
11.7.2014 Συγκριτικός Πίνακας Προσφορών, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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ΘΕΜΑ 15: ΕΠΠΕΡΑΑ – Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του
Πρόχειρου Διαγωνισμού «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης»
του Υποέργου 11.
Επί του δέκατου πέμπτου 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. 1006/27.6.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου
για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» για την
υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 του Άξονα Προτεραιότητας 9 «Προστασία
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας», του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
2007-2013», η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Άστρους την Τετάρτη 16.07.2014, προκειμένου να προβεί στην παραλαβή και
αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής των προσφερόντων και να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η
πληρότητά τους. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αφού έλεγξε όλους τους φακέλους προέβη στη σύνταξη
του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης το οποίο και επισυνάπτεται. Στη συνέχεια την ίδια
μέρα η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στον έλεγχο της εγκυρότητας και της πληρότητας του
Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» και του Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» και προέβη στη
σύνταξη του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς το οποίο και
επισυνάπτεται.
Ακολούθως η Επιτροπή Αξιολόγησης συνήλθε σε κλειστή συνεδρίαση προκειμένου να ελεγχθεί η
εγκυρότητα και η πληρότητα του Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» και προέβη στη σύνταξη του
Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών το οποίο και επισυνάπτεται. Τέλος η Επιτροπή
Αξιολόγησης, κατά την παρ. 6.2 του τεύχους της διακήρυξης, κατέταξε τις οικονομικές προσφορές με
κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και συνέταξε τον Συγκριτικό Πίνακα Προσφορών ο
οποίος και επισυνάπτεται.
Καλείστε να αποφασίσετε για την επικύρωση και έγκριση:
α) του Πρακτικού Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών,
β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς
γ) Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και
δ) του Συγκριτικού Πίνακα Προσφορών,
σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης 15».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Το από 16.7.2014 Πρακτικό Παραλαβής και Αποσφράγισης, το από 16.7.2014 Πρακτικό Ελέγχου Δικαιολογητικών
Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, το από 16.7.2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και ο από
16.7.2014 Συγκριτικός Πίνακας Προσφορών, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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Αρ. Απόφασης 111/2014: την επικύρωση και έγκριση α) του Πρακτικού Παραλαβής και
Αποσφράγισης Προσφορών, β) του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής
Προσφοράς γ) του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και δ) του Συγκριτικού Πίνακα
Προσφορών, σύμφωνα με την Εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης και σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 16: ΕΠΠΕΡΑΑ – Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού
αναδόχου και υπογραφή σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου
Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12.
Επί του δέκατου έκτου 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. 977/25.6.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου
για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» για
την υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 12 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 δεκάτου τετάρτου θέματος της
παρούσας Συνεδρίασης, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών,
Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, και Αξιολόγησης Οικονομικών
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.
Καλείστε να αποφασίσετε για την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ σχετικά με το θέμα».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 112/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ για την κατακύρωση του
τελικού αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου
Ενημέρωσης Καστάνιτσας» του Υποέργου 12, σύμφωνα με την εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 17: ΕΠΠΕΡΑΑ – Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για κατακύρωση τελικού
αναδόχου και υπογραφή σύμβασης του έργου «Παραγωγή εντύπων & υλικών ενημέρωσηςευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11.
Επί του δέκατου έβδομου 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. 1006/27.6.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου
για την ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Παραγωγή υλικών ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης» για την
υλοποίηση της Πράξης «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» στο πλαίσιο του Υποέργου 11 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 δεκάτου πέμπτου θέματος της
παρούσας Συνεδρίασης, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών,
Ελέγχου Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, και Αξιολόγησης Οικονομικών
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.
Καλείστε να αποφασίσετε για την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ σχετικά με το θέμα».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 113/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου του ΔΣ για την κατακύρωση του
τελικού αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης του έργου «Παραγωγή εντύπων & υλικών
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης» του Υποέργου 11, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 18: ΕΠΠΕΡΑΑ – Συζήτηση περί υλοποίησης του Υποέργου 13 και 14 του
εγκεκριμένου ΤΔΠΠ που αφορούν το Κέντρο Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα
του Πάρνωνα.
Επί του δέκατου όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
Επί του δέκατου όγδοου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
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«Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 408/26.03.2014 έγγραφο αποστολής προς έγκριση των τευχών
δημοπράτησης του Υποέργου 13 "Αποκατάσταση κτηρίου στέγασης του Κέντρου Πληροφόρησης
Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα" της πράξης με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της
Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού» (κωδ. ΟΠΣ 296761), στον Άξονα 9
«Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 από την
ΕΥΔ/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., και μετά από τηλεφωνική ενημέρωση της ΕΥΔ/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. έχει ξεκινήσει η
διαδικασία ελέγχου και αναμένεται η έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
Με την έγκριση της 2ης τροποποίησης της Πράξης "Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας
του Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού", με την υπ' αριθ. 125765/16.5.2014 απόφαση του Γ.Γ.
Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, και την παρ. γ. του άρθρου 10 του
τροποποιημένου Συμφώνου Αποδοχής Όρων (Σ.Α.Ο.), τέθηκε ο εξής όρος:
"Με δεδομένο ότι ο χρόνος που απομένει για την υλοποίηση της πράξης, είναι περιορισμένος τα Υποέργα
13 και 14 για να υλοποιηθούν ασφαλώς θα πρέπει να προκηρυχθούν το αργότερο μέχρι τον 7ο του 2014.
Σε αντίθετη περίπτωση η ΕΥΔ "ΕΠΠΕΡΑΑ" θα επαναξιολογήσει την ρεαλιστικότητα του
χρονοδιαγράμματος ώστε να μην υπάρξει επισφάλεια στην ολοκλήρωσή τους στο πλαίσιο της τρέχουσας
Προγραμματικής Περιόδου".
Παρά την ανωτέρω επισήμανση στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της Πράξης η ΕΥΔ/Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. μας
ενημέρωσε προφορικά πως την παραβλέπουν και η πρόθεσή τους για την υλοποίηση του έργου
είναι θετική, εφόσον ο ΦΔ και η ΑΝΕΠ, ως φορέας υλοποίησης, κρίνουν πως επαρκεί ο εναπομείναν
χρόνος για την λήξη της Προγραμματικής Περιόδου, για την υλοποίηση του έργου.
Από πλευράς Αναπτυξιακής Πάρνωνα, με την οποία έχει συναφθεί η από 20.12.2013 Προγραμματική
Σύμβαση του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 για την υλοποίηση του Υποέργου 13, και σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. 1825/28.8.2014 έγγραφό της, ως Φορέας Υλοποίησης και με βάση την σχετική
Προγραμματική Σύμβαση βεβαιώνει τη δυνατότητα άμεσης υλοποίησης των διαδικασιών του
Διαγωνισμού ανάθεσης κατασκευής του έργου, καθώς και το εφικτόν τήρησης του
χρονοδιαγράμματος ούτως ώστε να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες μέχρι
31.12.2015.
Αναφορικά στην υλοποίηση του Υποέργου 14 "Σχεδιασμός, οργάνωση, παραγωγή & εγκατάσταση
της Έκθεσης Ερμηνείας Περιβάλλοντος Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του
Πάρνωνα", το οποίο αναφέρεται στο ανωτέρω απόσπασμα του Σ.Α.Ο., σας ενημερώνουμε πως το
Υποέργο 14 συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του Υποέργου 13, καθώς η εγκατάσταση της
έκθεσης ερμηνείας περιβάλλοντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης των
εργασιών στο εσωτερικό του κτηρίου (τμήμα των εργασιών του Υποέργου 13).
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του Υποέργου 14 είναι αυτή του Πρόχειρου
Διαγωνισμού και για την εγκατάσταση της έκθεσης απαιτούνται από 1 με 2 μήνες, αναλόγως την
περίπτωση (πληροφορία μετά από επικοινωνία με εταιρεία που έχει πολυετή εμπειρία επί ανάλογων
έργων) 16.

Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1403/14.9.2014 έγγραφο, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
16

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

20

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

Καλείστε να αποφασίσετε για την υλοποίηση ή μη του συνόλου του έργου (Υποέργα 13 και 14) από
τον Φορέα Διαχείρισης».
Στην συζήτηση του θέματος συμμετείχαν και ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Δήμου Νότιας Κυνουρίας
κος Λυσίκατος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, κος Μπερέτσος, κατόπιν της
υπ’ αριθ. 1368/2.9.2014 πρόσκλησης του ΦΔ για συμμετοχή στην συνεδρίαση του ΔΣ του ΦΔ. Οι κ.κ.
Μπερέτσος και Λυσίκατος αναφέρθηκαν και επιβεβαίωσαν το εφικτόν της υλοποίησης του Υποέργου
13 εντός του οριζόμενου χρονοδιαγράμματος και πριν την λήξη της τρέχουσας Προγραμματικής
Περιόδου, βασιζόμενοι στην πολυετή εμπειρία της ΑΝΕΠ σε υλοποίηση παρομοίου φύσεως έργα.
Κατόπιν, τον λόγο πήρε ο κ. Τρυφωνόπουλος ως υπεύθυνος έργου για την υλοποίηση του Υποέργου
14, που αφορά στην Έκθεση Ερμηνείας Περιβάλλοντος, και ανέφερε πως η υλοποίηση του Υποέργου
14 συνδέεται άμεσα με την υλοποίηση του Υποέργου 13, καθώς η εγκατάσταση της έκθεσης
ερμηνείας περιβάλλοντος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης των εργασιών
στο εσωτερικό του κτηρίου (τμήμα των εργασιών του Υποέργου 13). Έτσι, ζήτησε από τους κ.κ.
Λυσίκατο και Μπερέτσο την διασφάλιση της άμεσης συνεργασίας των δύο αναδόχων (του Υποέργου
13 και του Υποέργου 14), ώστε οι απαραίτητες εργασίες να πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα.
Οι κ.κ. Λυσίκατος και Μπερέτσος διαβεβαίωσαν πως η συνεργασία των δύο Αναδόχων θα απαιτηθεί
πριν την υπογραφή των συμβάσεων, έτσι ώστε και αυτοί να δεσμευτούν για την ομαλή υλοποίηση
του έργου.
Στην συζήτηση συμμετείχαν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη του ΔΣ του ΦΔ και ως ανακεφαλαίωση,
επιβεβαιώθηκε τόσο από τους κ.κ. Λυσίκατο και Μπερέτσο όσο και από όλα τα μέλη του ΔΣ του ΦΔ
το ζωηρό ενδιαφέρον για την υλοποίηση του έργου. Η αποπεράτωση του έργου και η λειτουργία του
αναμένεται να σηματοδοτήσει μία νέα περίοδο στενότερης συνεργασίας του ΦΔ με τον Δήμο Νότιας
Κυνουρίας και την Αναπτυξιακή Πάρνωνα.
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 114/2014: την υλοποίηση του συνόλου του έργου που αφορά το Κέντρο
Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα (Υποέργα 13 και 14 της εγκεκριμένης
Πράξης με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα και
Υγροτόπου Μουστού» (κωδ. ΟΠΣ 296761), στον Άξονα 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 19: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Μετακινήσεων Μελών ΔΣ.
Επί του δέκατου ένατου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
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«Κατά το χρονικό διάστημα από 23.1.2014 έως και 19.6.2014 πραγματοποιήθηκαν και παράλληλα
αποζημιώθηκαν κάποιες μετακινήσεις μελών του ΔΣ οι οποίες είχαν ως αντικείμενο την επίτευξη των
στόχων του Φορέα Διαχείρισης και του προγράμματος του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση των ημερολογίων κίνησης των μετακινήσεων της
προαναφερόμενης περιόδου, τα οποία επισυνάπτονται 17.
Μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο ανωτέρω διάστημα, αλλά δεν αποζημιώθηκαν θα
κατατεθούν προς έγκριση μόλις εκτελεστεί η εντολή πληρωμή τους».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 115/2014: την έγκριση των ημερολογίων κίνησης των μετακινήσεων της περιόδου
23.1.2014 έως και 19.6.2014, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 20: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του τμήματος του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 «Υπηρεσίες Λογιστικής Υποστήριξης» για το Α΄
Εξάμηνο 2014.
Επί του εικοστού 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 31/2011 απόφαση της 4ης/19.10.2011 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
του Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η Παροχή
υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης, στον κ. Καζάκο Κωνσταντίνο. Στις 15.11.2011 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 για το Α΄ Εξάμηνο του 2014 την Έκθεση Εκτελεσθέντος Έργου, η
οποία αποτελεί παραδοτέο της Σύμβασης που ανέλαβε, συνεπώς η έβδομη φάση της παρούσας
σύμβασης περαιώθηκε εμπρόθεσμα. 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. 1320/25.08.2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής 18. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για:
1. Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου Κωνσταντίνου.

Τα ημερολόγια κίνησης μελών ΔΣ, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού
(Παράρτημα).
17

18

Το υπ’ αριθμ. 1320/25.8.2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στις
εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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2. Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α΄ Εξάμηνο του 2014, η
οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.050,00 € 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 116/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της Σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου Καζάκου
Κωνσταντίνου και β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου για το Α΄ Εξάμηνο του
2014, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 2.050,00 € με Φ.Π.Α.», σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 21: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση αιτήματος χρηματοδότησης περιόδου Οκτωβρίου Δεκεμβρίου 2014.
Επί του εικοστού πρώτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Αναφορικά στην εκταμίευση του Φορέα Διαχείρισης από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. των πιστώσεων της
εγκεκριμένης πράξης με τίτλο «Προστασία και διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Όρους Πάρνωνα
και Υγροτόπου Μουστού» (κωδ. ΟΠΣ 296761), στον Άξονα 9 «Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος και
Βιοποικιλότητας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013 και για τις ανάγκες που απορρέουν από την υλοποίηση
της εν λόγω Πράξης απαιτείται το ποσό των 157.821,09 € για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου
2014.
Καλείστε να εγκρίνετε το αίτημα χρηματοδότησης για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014,
το οποίο και επισυνάπτεται 19».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 117/2014: την έγκριση του αιτήματος χρηματοδότησης για την περίοδο Οκτωβρίου
– Δεκεμβρίου 2014, σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 22: ΕΠΠΕΡΑΑ - Έγκριση Διαπιστωτικής Πράξης Κατάταξης των δύο
νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων στα Μισθολογικά Κλιμάκια του Ν. 4024/2011.
19

Το Αίτημα Χρηματοδότησης του Δ τριμήνου, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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Επί του εικοστού δεύτερου 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 αριθ. οικ. 2/840/0022/4-1-2013 ΚΥΑ (Β΄37) «Καθορισμός αποδοχών του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα ΝΠΙΔ και
τις ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄222)» που μας απέστειλε το ΥΠΕΚΑ (Δ/ΝΣΗ ΝΟΜ. ΕΡΓΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΝΟΜ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ),
από 01/01/2013 εφαρμόζονται και στους Φορείς Διαχείρισης (Ν.Π.Ι.Δ.) οι διατάξεις του Δεύτερου
Κεφ. Του Ν. 4024/2011(άρθρα 6 (παρ. 1,3 & 4), 12, 13, 15, 16, 17 και 20) "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 Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης των δύο νέων εργαζομένων του Φορέα
Διαχείρισης στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4024/2011, η οποία και επισυνάπτεται 20».

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

Αρ. Απόφασης 118/2014: την έγκριση της Διαπιστωτικής Πράξης Κατάταξης των δύο νέων
εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν. 4024/2011, σύμφωνα με το
Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 23: Εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για έγκριση αναθεώρησης προϋπολογισμού
2014.
Επί του εικοστού τρίτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄) και
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοίκηση κάποιου φορέα διαπιστώσει αδυναμία εκτέλεσης του
ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπό την έννοια της αρνητικής απόκλισης άνω του 10% από
το εγκεκριμένο ετήσιο οικονομικό μέγεθος «ΙΣΟΖΥΓΙΟ», σύμφωνα με τις έννοιες και ταξινομήσεις του
Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών του 1995 (ESA 95), και τους συγκεκριμένους αντικειμενικούς
λόγους και τους εξωγενείς παράγοντες, όπως αυτοί ορίζονται από την υπ. αριθμ. 24146/ΔΕΚΟ1224
(ΦΕΚ 1434/Β/14.06.2013) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Αντικειμενικοί λόγοι, εξωγενείς
παράγοντες και διαδικασία αναθεώρησης των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των ΔΕΚΟ και των
ΝΠΙΔ του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005», μπορεί να αναθεωρηθεί ο εν λόγω προϋπολογισμός.
Η Αναθεώρηση του Προϋπολογισμού για το έτος 2014 θεωρείται αναγκαία:

Η Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης των δύο νέων εργαζομένων, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
20
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• Για την αποφυγή επιβολής κυρώσεων λόγω διαπιστωμένων σημαντικών αποκλίσεων άνω του
10% μεταξύ αρχικών προβλέψεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος και απολογιστικών
επισήμων στοιχείων, με αναγωγή σε ετήσια βάση, που πιθανόν να προκύψουν κατά την
παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2014
• Την υλοποίηση ή μη των Υποέργων 13 και 14 που έχουν προϋπολογιστεί δαπάνες εντός του
2014.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 24146/ΔΕΚΟ1224 (ΦΕΚ 1434/Β/14.06.2013) απόφαση του Υπ.
Οικονομικών: «Κάθε αίτημα αναθεώρησης υποβάλλεται, μετά την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων
του α' τριμήνου τρέχοντος έτους, αμέσως μόλις συντρέξει αποκλειστικά κάποιος από τους ανωτέρω
αντικειμενικούς λόγους και το αργότερο με την υποβολή των απολογιστικών στοιχείων του εννιαμήνου
του τρέχοντος έτους».
Λόγω του περιορισμένου χρονικού διαστήματος που απομένει για την έγκαιρη υποβολή της
αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού, καλείστε να εξουσιοδοτήσετε την Πρόεδρο του Διοικητικού
Συμβουλίου κα Αναγνωστοπούλου Μαρία ώστε να εγκρίνει την Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
έτους 2014. Όλες οι εγκριτικές αποφάσεις της Προέδρου ΔΣ θα επικυρωθούν από το Σώμα του ΔΣ σε
επόμενη Συνεδρίαση του».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 119/2014: την εξουσιοδότηση της Προέδρου ΔΣ για έγκριση αναθεώρησης
προϋπολογισμού 2014, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 24: Ορισμός υπευθύνου τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
του ΦΔ με αναδρομική ισχύ.
Επί του εικοστού τέταρτου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει το
λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
«Κατόπιν αποχώρησης της κας Δημητρακοπούλου Αγγελικής, Υπεύθυνης του τμήματος
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας καταρχήν με αναρρωτική άδεια στις 03
Φεβρουαρίου 2014 και στη συνέχεια με άδεια μητρότητας, προτείνεται ο ορισμός της κας κα Αγνή
Αναστασιάδη ως α/α Υπεύθυνης τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας για το
διάστημα της απουσίας από την εργασία της.
Οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου του τμήματος Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας
ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργία υπηρεσιών και προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Όρους
Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού (ΦΕΚ/Β/747/21.6.2006).
Καλείστε να αποφασίσετε για τον ορισμό της κας Αναστασιάδη Αγνής ως α/α Υπεύθυνης τμήματος
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης
της αναρρωτικής άδειας της κας Δημητρακοπούλου Αγγελικής στις 03 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και
την επιστροφή στην εργασία της».
Άστρος Αρκαδίας, 22001, Τηλ: 27550 22021, Fax: 27550 22806 info@fdparnonas.gr www.fdparnonas.gr

25

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

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

Αρ. Απόφασης 120/2014: τον ορισμό της κας Αναστασιάδη Αγνής ως α/α Υπεύθυνης τμήματος
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία έναρξης
της αναρρωτικής άδειας της κας Δημητρακοπούλου Αγγελικής στις 03 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και
την επιστροφή στην εργασία της, σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 25: Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες
ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας, των υπαλλήλων του ΦΔ, έτους 2015.
Επί του εικοστού 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 υπ. αριθ. 30896/24-06-2014 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας &
Κλιματικής Αλλαγής – Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως – Διεύθυνση Νομοθετικού Έργου – Τμήμα
Εποπτείας Νομικών Προσώπων με θέμα: «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης» και τη διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 176 του ν. 4261/2014 (Α‘ 107) με την οποία αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου
20 του ν.4024/2011, η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ.
και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 (Α’ 314), που υπάγονται στις διατάξεις του
Κεφαλαίου Δεύτερου του ν. 4024/2011, η έγκριση εκδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε
Φορέα και να δημοσιευτεί στη συνέχεια στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απασχόληση κατά τις Κυριακές ή εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυκτερινές ώρες είναι εντελώς
απαραίτητη για τους παρακάτω λόγους:
Πρόγραμμα επόπτευσης φύλαξης
Ο Φορέας Διαχείρισης και συγκεκριμένα το Τμήμα Επόπτευσης/Φύλαξης και Εφαρμογών Διαχείρισης
στελεχώθηκε τον Απρίλιο του 2011, με πέντε άτομα (Φύλακες/ Ειδικοί Δασικής Προστασίας) με
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Σκοπός ήταν η μεγαλύτερη δυνατή προστασία της περιοχής,
για την καταπολέμηση των παράνομων δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κυρίως
για την πρόληψη και την αποτροπή τους. Η φύλαξη της προστατευόμενης περιοχής αποτελεί βασική
αρμοδιότητα του Φορέα.
Τόσο για τους ορεινούς όγκους όσο και για την υγροτοπική περιοχή, ο Φορέας Διαχείρισης με τα
μέσα που διαθέτει έφτασε γενικά σε ένα πάρα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο φύλαξης/προστασίας
λόγω του ότι σε αυτό συνέβαλε η συνεχής εποπτεία, ενημέρωση, καθοδήγηση και συνεργασία των
φυλάκων με όλα τα θεσμοθετημένα όργανα φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, όπως:
• Πυροσβεστική Υπηρεσία
• Δασική Υπηρεσία
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• Θηροφυλακή
• Αστυνομία
Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί βασική αρμοδιότητα των φυλάκων του Φορέα Διαχείρισης
τόσο στις ορεινές περιοχές του Πάρνωνα όσο και στις πεδινές. Η περίοδος επικινδυνότητας για τις
πυρκαγιές ξεκινάει από αρχές Μαΐου και λήγει τέλος Οκτωβρίου. Κατά τους μήνες αυτούς
διαμορφώνεται κατάλληλα ο εξοπλισμός των οχημάτων φύλαξης με βυτία πυρόσβεσης,
χωρητικότητας 500 λίτρων νερού και μάνικες κατάσβεσης.
Οι φύλακες έχουν καθημερινή και συνεχή επαφή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία (Αρκαδίας και
Λακωνίας), μέσω ασυρμάτων, και έτσι καταφέρνουν να ειδοποιούν έγκαιρα σε περίπτωση φωτιάς
καθώς και να επικουρούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαδίας ή Λακωνίας στο έργο της,
περιπολώντας σε περιοχές που δεν υπήρχαν περιπολίες της υπηρεσίας. Στα περισσότερα
περιστατικά η κατάσβεση γινόταν από κοινού, και σε αρκετά γινόταν αποκλειστικά από τους φύλακες
του Φ.Δ. Οι εργαζόμενοι του Τμήματος Επόπτευσης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, εργάζονται
υπερωριακά ώστε να βοηθούν την Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά την διάρκεια των κατασβέσεων
των πυρκαγιών όποτε αυτό απαιτηθεί.
Η Προστατευόμενη Περιοχή του όρους Πάρνωνα και υγροτόπου Μουστού κατά την τουριστική
περίοδο του καλοκαιριού και των αργιών στην διάρκεια του έτους είναι ιδιαίτερα αυξημένη και οι
περιπολίες που διενεργούνται από το Τμήμα Επόπτευσης κρίνονται αναγκαίες και τα
σαββατοκύριακα ή αργίες.
Πρόγραμμα παρακολούθησης.
Ο Φορέας Διαχείρισης διενεργεί εκτεταμένο πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών
παραμέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής των κοινοτικών οδηγιών 92/43 και 147/09. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι η υλοποίηση του προγράμματος απαιτεί συνεχόμενες ημέρες παρουσίας στο
πεδίο, με το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης να υποχρεούται να βρίσκεται στο πεδίο μαζί με τους
αναδόχους των προγραμμάτων καταγραφής και παρακολούθησης ώστε να εκπαιδευτεί στην
καταγραφή και παρακολούθηση σύμφωνα με την απαίτηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» (και κατ’ επέκταση και του ΥΠΕΚΑ) και τις
υποχρεώσεις των αναδόχων που αναφέρονται στη διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού
Παρακολούθησης (266/26-3-2013), υπάρχει ανάγκη απασχόλησης και τα σαββατοκύριακα, τόσο για
τον έλεγχο των αναδόχων όσο και για την εκπαίδευση του προσωπικού.
Πρόγραμμα ενημέρωσης ευαισθητοποίησης
Η περιβαλλοντική ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού αλλά και των επισκεπτών της περιοχής σε
θέματα που συνδέονται με την προστασία του φυσικού πλούτου της προστατευόμενης περιοχής,
αποτελεί ένα βασικό εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Φορέας Διαχείρισης προκειμένου κάτοικοι και
επισκέπτες να εξοικειωθούν με την ιδέα της προστατευόμενης περιοχής, με τους κανονισμούς και
τους όρους που τη διέπουν και με τους στόχους που τίθενται για α) την προστασία και διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς β) τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της περιοχής.
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Ο Φορέας Διαχείρισης είναι αρμόδιος για τρία Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης (στο Άστρος,
τον Άγιο Πέτρο και την Καστάνιτσα Αρκαδίας) τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μη εξειδικευμένο
κοινό και σε επισκέπτες κάθε ηλικίας. Κύριος στόχος είναι η ενημέρωσή τους για τη σημασία της
προστατευόμενης περιοχής, για τις αξίες και τις φυσικές λειτουργίες της και για την πανάρχαια και
αδιάλειπτη ανθρώπινη παρουσία στον Πάρνωνα.
Στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης υλοποιούνται προγράμματα
ξενάγησης και είναι επισκέψιμα εργάσιμες ημέρες, αλλά και σαββατοκύριακα και αργίες κατόπιν
ραντεβού, για απλές επισκέψεις ή επισκέψεις σχολείων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Πέραν των μεμονωμένων επισκεπτών και των μαθητών, πραγματοποιούνται
προγραμματισμένες επισκέψεις από ομάδες εντός της προστατευόμενης περιοχής κατά τη διάρκεια
του έτους που αφορούν: α) ξενάγηση στα κέντρα ενημέρωσης, β) περιήγηση στην προστατευόμενη
περιοχή, ή και γ) επίσκεψη στο πεδίο για παρατήρηση και γνωριμία με τη φύση.
Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου
Μουστού, για το έτος 2015, και μέχρι 16 ώρες για κάθε υπάλληλο το μήνα είναι:

ΟΡΓ. ΜΟΝΑ∆Α

Αριθμός
Υπαλλήλων

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΑΝΑ
ΤΜΗΜΑ για το έτος 2015
(αριθμός υπαλλήλων *
αριθμός μηνών * αριθμός
ωρών ανά μήνα)

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

4

4 * 12 * 16 = 768

ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ/
ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

5

5 * 12 * 16 = 960

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

4

4 * 11 * 12 = 768

ΣΥΝΟΛΟ

13

2.496

Περιγραφή εκτίμησης
υπερωριών
Τέσσερις (4) υπάλληλοι
για την περίοδο Ιαν.2015Δεκ.2015, για εργασία 16
ωρών υπερωριακής
απασχόλησης (2 ημέρες)
Πέντε (5) υπάλληλοι για
την περίοδο Ιαν.2015Δεκ.2015, για εργασία 16
ωρών υπερωριακής
απασχόλησης (2 ημέρες)
Τέσσερις (4) υπάλληλοι
για την περίοδο Ιαν.2015Δεκ.2015, για εργασία 16
ωρών υπερωριακής
απασχόλησης (2 ημέρες)

Το ύψος της προκαλούμενης, από την απόφαση αυτή, δαπάνης, για το έτος 2015, προβλέπεται να
ανέλθει στο ποσό των 10.537,68 € (δέκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και εξήντα οκτώ
λεπτών) περίπου, και το οποίο καλύπτεται από την εγγεγραμμένη πίστωση δαπάνης μισθοδοσίας,
έτους 2015, που είναι σε βάρος του έργου «Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του
Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού», που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
"Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013".
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Καλείστε να εγκρίνετε την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή
κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού και την προώθηση για
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Τα μέλη του Δ.Σ. αφού έλαβαν υπόψη τους τα ανωτέρω
αποφασίζουν ομόφωνα,

Αρ. Απόφασης 121/2014: την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας
εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης όρους Πάρνωνα & υγροτόπου Μουστού και την
προώθηση για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με την εισήγηση.
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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 26: ΕΠΠΕΡΑΑ Έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης
για την επιλογή Αναδόχου του πρόχειρου διαγωνισμού «Παραγωγή Ταινιών και
Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων».
Επί του εικοστού έκτου 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. 683/12.5.2014 Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού «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 συνήλθε σε ανοιχτή
συνεδρίαση, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Άστρους την Πέμπτη 31.07.2014 όπου έγινε η
αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και η τελική αξιολόγηση του Πρόχειρου Διαγωνισμού και
την Δευτέρα 08.09.2014 έγινε σε ανοικτή συνεδρίαση ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης
που αναφέρονται στην παρ. 8 της Διακήρυξης. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του υποψηφίου
αναδόχου ήταν σωστά, οπότε η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση του αναδόχου
της υπηρεσίας σύμφωνα με το Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του
Πρόχειρου Διαγωνισμού.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών
Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης και του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών
Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία
«ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΠΕ» 21 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την ”Παραγωγή Ταινιών και
Ραδιοτηλεοπτικών Μηνυμάτων”».

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

Αρ. Απόφασης 96/2014: την έγκριση του Πρακτικού Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και
Τελικής Αξιολόγησης και του Πρακτικού Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της
Επιτροπής Αξιολόγησης και την κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΕΠΕ» για
την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για την «Παραγωγή Ταινιών και Ραδιοτηλεοπτικών
Μηνυμάτων», σύμφωνα με το Παράρτημα.
Το από τις 31.7.2014 Πρακτικό Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών και Τελικής Αξιολόγησης και το από τις 8.9.2014
Πρακτικό Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, περιλαμβάνονται στις εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
21
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Θέμα 27 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του παραδοτέου της Ενδιάμεσης Β’ Φάσης του υποέργου 7 «Καταγραφή και
παρακολούθηση των ειδών ερπετών και αμφιβίων».
Επί του εικοστού εβδόμου 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 47/2013 απόφαση της 5ης/2.7.2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών
«Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών ερπετών και αμφιβίων» (Υποέργο 7), στην εταιρεία
ADENS A.E.. Στις 15.10.2013 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 την υπ’ αριθμ. 1070/7.7.2014
ενδιάμεση έκθεση της Β΄ Φάσης, 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. 1386/4.9.2014 πρωτόκολλο
τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 22. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 7,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΑDENS AΕ, η οποία ανέρχεται στο
ποσό 4.797,00€€ 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 122/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 7 και
β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΑDENS AΕ, η οποία ανέρχεται στο ποσό
4.797,00€€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

Το υπ’ αριθμ. 1386/4.9.2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στις
εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
22
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Θέμα 28 ΕΠΠΕΡΑΑ: Έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής του παραδοτέου της Β’ Φάσης του Υποέργου 3 «Καταγραφή και
παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων».
Επί του εικοστού ογδόου 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 47/2013 απόφαση της 5ης/2.7.2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού, κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών
«Καταγραφή και παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων» (Υποέργο 3), στην εταιρεία ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ.
Στις 15.10.2013 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 την υπ’ αριθμ. 1139/17.07.2014 ενδιάμεση
έκθεση της Β΄ Φάσης, 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. 1404/8.9.2014 πρωτόκολλο
τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 23. Μετά τα ανωτέρω διαπιστώνεται ότι πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις για:
•

Την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των
παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 3,

•

Την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, η οποία ανέρχεται στο
ποσό 9.165,00€ 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 123/2014: α) την έγκριση του πρωτοκόλλου τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής
παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης παροχής υπηρεσιών του Αναδόχου του Υποέργου 3 και
β) την έγκριση της δαπάνης για την πληρωμή του Αναδόχου, ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ, η οποία ανέρχεται στο
ποσό 9.165,00€ με Φ.Π.Α., σύμφωνα με το Παράρτημα.

Θέμα 29 ΕΠΠΕΡΑΑ: Αίτημα παράτασης της Β’ Φάσης του υποέργου 6 «Καταγραφή και
παρακολούθηση των ειδών πουλιών».
Επί του εικοστού ενάτου θέματος της Εκτός Ημερήσιας Διάταξης η κα Αναγνωστοπούλου Μαρία δίνει
το λόγο στον κ. Μπόγλη Αργύριο, Συντονιστή Έργου ΕΠΠΕΡΑΑ, ο οποίος αναφέρει τα εξής:
Το υπ’ αριθμ. 1404/8.9.2014 πρωτόκολλο τμηματικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, περιλαμβάνεται στις
εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).

23
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«Σύμφωνα με την από 15.10.2013 υπογραφείσα σύμβαση και το χρονοδιάγραμμα του αναδόχου του
υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών», η Β’ Φάση του υποέργου λήγει
στις 30.9.2014 με την αποστολή από τον ανάδοχο των συμφωνηθέντων στη σύμβαση παραδοτέων.
Μετά από τηλεφωνική συνεννόηση του επιστημονικού υπευθύνου του υποέργου, ο ανάδοχος του
υποέργου απέστελλε στις 8.9.2014 επιστολή/αίτημα (αρ. πρωτ. 1400/2014) για την παράταση της
λήξης της Β’ Φάσης του υποέργου μέχρι τις 30.11.2014 για λόγους που εξηγεί στην επισυναπτόμενη
επιστολή. Το αίτημα έγινε δεκτό από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου και τον Συντονιστή
έργου ΕΠΠΕΡΑΑ και συντάχθηκε το τυποποιημένο έντυπο της Διαχειριστικής Επάρκειας, σχετικό με
την διαχείριση αλλαγών έργου, το οποίο και επισυνάπτεται 24. Η παράταση αυτή δεν θα επηρεάσει
την καταληκτική ημερομηνία της Γ’ Φάσης η οποία θα συρρικνωθεί κατά το αντίστοιχο χρονικό
διάστημα.
Καλείστε να αποφασίσετε σχετικά με την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της
Β’ Φάσης του υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών» κατά το αιτούμενο
χρονικό διάστημα».

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

Αρ. Απόφασης 124/2014: την επικύρωση της έγκρισης της παράτασης της διάρκειας της Β’ Φάσης
του υποέργου 6 «Καταγραφή και παρακολούθηση των ειδών πουλιών» μέχρι τις 30.11.2014,
σύμφωνα με το Παράρτημα.

ΘΕΜΑ 30: Αίτημα χορήγησης 7μηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνων
σε υπάλληλο του Φορέα
Επί του τριακοστού 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 5.3.2014 η υπάλληλος του Φορέα κα Αγγελική Δημητρακοπούλου διέκοψε λόγω εγκυμοσύνης
την απασχόληση της 56 ημέρες πριν τον τοκετό (άδεια μητρότητας) και 63 ημέρες μετά τον τοκετό
(άδεια λοχείας) η οποία έληξε στις 3.7.2014. Από τη λήξη της άδειας λοχείας και για χρονικό διάστημα
τριάντα (30) μηνών, δικαιούνταν είτε να προσέρχεται αργότερα, είτε να αποχωρεί νωρίτερα κατά μία
ώρα κάθε ημέρα από την εργασία της (άδεια θηλασμού φροντίδας παιδιού). Βάσει της υπ’ αριθμ.
54/2014 Απόφαση της 4ης/20.5.2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΦΔ, η κα Δημητρακοπούλου αιτήθηκε
και έλαβε εναλλακτικά, ως συνεχόμενη ισόχρονη άδεια με αποδοχές (περίπου 2,1 μηνών ή 63
ημερών), αντί του μειωμένου ωραρίου (άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών) και η χορήγησή του
ξεκίνησε με τη λήξη της άδειας λοχείας.
Το υπ’ αριθμ. 1400/8.9.2014 έγγραφο και το Ε.02.02.01 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΛΛΑΓΩΝ ΕΡΓΟΥ, περιλαμβάνονται στις
εισηγήσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού (Παράρτημα).
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Φορέας Διαχείρισης Όρους Πάρνωνα και Υγροτόπου Μουστού
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.

Κατόπιν της παρέλευσης των 63 εργάσιμων ημερών και λαμβάνοντας την κανονική της άδεια για το
2014 η επιστροφή της στον Φορέα έχει προγραμματιστεί στις 3.11.2014.
Με το υπ’ αρ. πρωτ. 1402/8.9.2014 αίτημα της κας Δημητρακοπούλου ζητά να της χορηγηθεί 7μηνη
άδεια άνευ αποδοχών από τις 1.11.2014 έως και τις 31.5.2015 25.
Σας επισυνάπτουμε το προαναφερόμενο αίτημα της υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρισης, κας
Δημητρακοπούλου Αγγελικής, σχετικά με την χορήγηση 7μηνης γονικής άδειας ανατροφής και
φροντίδας παιδιών και καλείστε να εγκρίνετε το εν λόγω αίτημα».

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

Αρ. Απόφασης 125/2014: την έγκριση του αιτήματος της υπαλλήλου του Φορέα Διαχείρισης, κας
Δημητρακοπούλου Αγγελικής, σχετικά με την χορήγηση 7μηνης γονικής άδειας άνευ αποδοχών
ανατροφής και φροντίδας παιδιών, σύμφωνα με το Παράρτημα.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΔ.Σ.

Αναγνωστοπούλου Μαρία

Τακτικά μέλη
Χρυσομάλλης Χρήστος
Μαχαίρας Παναγιώτης
Μπούσμπουρας Δημήτριος
Σωτηρίου Γεώργιος
Αναπληρωματικά μέλη
Βουλουμάνος Παναγιώτης

Το υπ’ αρ. πρωτ. 1402/8.9.2014 αίτημα, περιλαμβάνεται στις εισηγήσεις και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του
πρακτικού (Παράρτημα).
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