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Πρακτικό 28/2014

του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Σήμερα 2 Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην έδρα του Φορέα, την
Αμφίκλεια Φθιώτιδας, στο κτίριο του ΚΠΕΕ Αμφίκλειας, συνεδρίασε το Διοικητικό
Συμβούλιο του Φορέα. Στη συνεδρίαση κλήθηκαν κανονικά όλα τα τακτικά μέλη με
την υποχρέωση σε περίπτωση κωλύματος το τακτικό μέλος να ειδοποιεί τον
αναπληρωτή του. Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία (παρόντα 5 τακτικά μέλη και
2 αναπληρωματικά) άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες :
1. Τσιτσώνη Θέκλα, Πρόεδρος του Φορέα
2. Μάνιος Νικόλαος, (τακτικό μέλος)
3. Πιπέρης Αντώνιος, (τακτικό μέλος)
4. Συνοδινού Ιφιγένεια, (τακτικό μέλος)
5. Σπαθιάς Ιωάννης, (τακτικό μέλος)
6. Σύρου Ελένη, (αναπληρωματικό μέλος)
7. Σκουρολιάκος Γρηγόρης , (τακτικό μέλος)
Τακτικά μέλη Απόντες:
Μαρμάρα Αικατερίνη, Ζιώγας Γεώργιος, Πατσαντάρας Ιωάννης, Ζιάκος Ανδρέας
Λύτρας Λουκάς και Αράπης Γεράσιμος.
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Με πρόταση της Προέδρου, ο κος Τσαπρούνης Νίκος ορίσθηκε γραμματέας της
συνεδρίασης για την τήρηση των πρακτικών. Κατόπιν η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης του Δ.Σ. με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1) Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2) Ενημέρωση περί εκτέλεσης εργασιών για την υλοποίηση του έργου
«Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων ΧΚΠ» Α’ φάση και γνωμοδότηση ΦΔΕΔ
Παρνασσού επί της Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ για τον εκσυγχρονισμό
των αναβατήρων και υποστηρικτικών υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού
3) Γνωμοδότηση ΦΔΕΔ Παρνασσού επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND με κωδικό
«ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 4851»
4) Έγκριση πρακτικού παραλαβής και ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο:
«Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης»
5) Προκήρυξη έργου «Ενημερωτικό Υλικό»
6) Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων του
Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία
«Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)
7) Έγκριση δαπανών ΦΔΕΔ Παρνασσού
8) Έγκριση δαπανών μετακινήσεων μελών Δ.Σ.
9) Διάφορα θέματα
ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα και
υπέγραψε τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης καθώς και τον κατάλογο
Παρουσίας των μελών του ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού.
ΘΕΜΑ 2ο : Ενημέρωση περί εκτέλεσης εργασιών για την υλοποίηση του έργου
«Εκσυγχρονισμός Αναβατήρων ΧΚΠ» Α’ φάση και γνωμοδότηση ΦΔΕΔ
Παρνασσού επί της Μελέτης Τροποποίησης ΑΕΠΟ για τον εκσυγχρονισμό των
αναβατήρων και υποστηρικτικών υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού
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Κατόπιν προγενέστερης απόφασης του ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού στην 27η
συνεδρίαση να ζητηθούν από το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού:


ακριβές χρονοδιάγραμμα των επικείμενων εργασιών, αναβληθέντων και μη,
καθώς και σχετική έκθεση στην οποία να τεκμηριώνεται η ελάχιστη
επιπρόσθετη όχληση που ενδεχομένως προκύπτει λόγω μη τήρησης του
χρονοδιαγράμματος των εργασιών.



έκθεση επί της μελέτης τροποποίησης ΑΕΠΟ για τον εκσυγχρονισμό των
αναβατήρων και υποστηρικτικών υποδομών του Χιονοδρομικού Κέντρου
Παρνασσού και αναλυτικός πίνακα με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις οι
οποίες να παρουσιαστούν στον Φορέα από αρμόδιο στέλεχος του ΧΚΠ,

παρευρέθηκαν και εκπροσώπησαν την ΕΤΑΔ οι κ.κ.: Π. Δρίβας Δ/ντης ΧΚΠ, , Ι.
Ξυπόλητος Υποδ/ντης Ειδικών Προγραμμάτων, Κ. Γεωργίου μηχανικός του έργου
(ΕΠΤΑ ΑΕ), κ. Ηλιόπουλος μηχανικός του έργου (ΕΠΤΑ ΑΕ).
Στην συνέχεια ακολούθησε αναλυτική παρουσίαση της μελέτης τροποποίησης
ΑΕΠΟ, από τον κ. Κ. Γεωργίου ό οποίος μεταξύ των άλλων ανέφερε τα στοιχεία της
Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Μελέτης Τροποποίησης, σε ότι αφορά τις
επιπτώσεις και τα προτεινόμενα μέτρα κατά τη λειτουργία και κατασκευή του ΧΚΠ:
Σύμφωνα με τα όσα εκτέθηκαν με βάση την έκθεση της ΕΤΑΔ Α.Ε. και την
προσκομιζόμενη Μελέτη Τροποποίησης Α.Ε.Π.Ο. το Δ.Σ. του ΦΔΕΔ Παρνασσού
αποφάσισε ομόφωνα να γνωμοδοτήσει θετικά για την προτεινόμενη τροποποίηση του
έργου, εφόσον τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα των εργασιών του έργου, το οποίο θα
παρακολουθείται από την εγκεκριμένη από το Δ.Σ. επιτροπή παρακολούθησης. Σε
περίπτωση αλλαγής του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει να ενημερώνεται ο ΦΔΕΔΠ
και να καθορίζεται ο χρόνος των εργασιών με τη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής
παρακολούθησης και την έγκριση του ΔΣ, ώστε να αποτραπεί οιαδήποτε όχληση της
πανίδας και ορνιθοπανίδας της περιοχής.
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ΘΕΜΑ 3ο : Γνωμοδότηση ΦΔΕΔ Παρνασσού επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της WIND με κωδικό
«ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ 4851»
Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέτασε το ως άνω θέμα με βάση σχετική εισήγηση του
αρμόδιου στελέχους του ΦΔΕΔ Παρνασσού Λαναρά Θεοδώρας.Η Μ.Π.Ε. αφορά, την
περιβαλλοντική αδειοδότηση υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας που
έχει εγκατασταθεί σε οικόπεδο εμβαδού 500 τ.μ. σε δημόσια δασική έκταση στη
θέση Λιβάδι Δ.Ε Αραχώβης του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας - Αντίκυρας, Π.Ε.
Βοιωτίας. Εντός της αναφερόμενης έκτασης βρίσκεται οικίσκος με αυτοφερόμενο
ιστό (ύψους 15,30μ.) όπου στηρίζονται οι κεραίες, ενώ εντός του οικίσκου είναι
τοποθετημένα τα μηχανήματα του σταθμού. Η περίμετρος του χώρου εγκατάστασης
του σταθμού θα περιφραχθεί με χαλύβδινα κιγκλιδώματα ύψους 2,30 μ..
Ο ανωτέρω υφιστάμενος σταθμός βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό «4851 –
ΛΙΒΑΔΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ», βρίσκεται εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΕΔ
Παρνασσού βάσει του Ν.3044/2002, όπως και εντός των περιοχών NATURA 2000 :
Όρος Παρνασσός (GR 2410002) Ζώνης Ειδικής Προστασία (ΖΕΠ) και
Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας
(GR 2450005) Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ).
Με βάση όσα αναφέρονται παραπάνω, δεδομένου ότι ο σταθμός είναι υφιστάμενος
και ο σκοπός του σταθμού είναι η τηλεπικοινωνιακή κάλυψη της ευρύτερης περιοχής
και η εξυπηρέτηση των κατοίκων, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού αποδέχεται την εισήγηση επί του θέματος και εκφράζει την άποψη ότι
το έργο μπορεί να αδειοδοτηθεί στην ευρύτερη περιοχή ευθύνης του Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, τηρώντας τις παρακάτω προϋποθέσεις :


Να τηρηθούν τα μέτρα που προβλέπονται στην ΜΠΕ του σταθμού βάσης
σταθερής τηλεφωνίας σχετικά με την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.



Να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας του σταθμού όπως
ορίζονται στην ΜΠΕ.
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Να υπάρχει κατάλληλη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και
απορριμμάτων που προκύπτουν από τις εργασίες συντήρησης του
σταθμού όπως προβλέπεται και από την ΜΠΕ και να μην αποτίθενται
υλικά που προκύπτουν από την συντήρηση στον περιβάλλον χώρο.



Παράλληλα να ληφθεί μέριμνα για την εναρμόνιση του έργου με το
φυσικό περιβάλλον, π.χ. επένδυση της περίφραξης που θα κατασκευαστεί
με πέτρα ασβεστολιθικής προέλευσης.



Το έργο πληροί τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας.

ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση πρακτικού παραλαβής και ολοκλήρωσης του έργου με
τίτλο: «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης»
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα το
υπ’ αριθμ. 462/02.05.2014 Πρακτικό Παραλαβής της Επιτροπής Διενέργειας και
Αξιολόγησης του έργου «Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» που είχε ήδη συσταθεί
σύμφωνα με το 26ο Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ, του Φορέα την 10-02-2014
αποτελούμενη από τους,


κα Τσιτσώνη Θέκλα, ως Πρόεδρος



κα Κούσουλα Ασπασία , ως Μέλος



κος Τσαπρούνης Νικόλαος, ως Μέλος, ως εξής:

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει υπόψη την
απόφαση του Δ.Σ με την οποία είχε αποφασισθεί η ανάθεση του έργου και κηρύσσει
την έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την πρόσκληση.
Στην συνέχεια, ο κος Τσαπρούνης Νικόλαος ενημερώνει τα μέλη για την πορεία
εξέλιξης και την αξιολόγηση του έργου σύμφωνα με την ακόλουθη έκθεση.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ:
«Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης»
Αμφίκλεια, Παρασκευή 2 Μαΐου 2014
Ανάθεση
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Το έργο ανατέθηκε κατόπιν της από 10/02/2014 πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, το με αριθμ. 328/22-03-2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης &
παραλαβής καθώς και το με αριθμ. 378/07-04-2014, 27ο πρακτικό του ΔΣ του Φορέα,
στην ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΗΜ.ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ και
με την από 15η Απριλίου 2014 Σύμβαση Ανάθεσης Προμήθειας για το έργο
«Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης», με διάρκεια υλοποίησης ενός (1) μήνα.
Περιγραφή έργου
Το έργο αφορά στην προμήθεια των ακόλουθων ειδών εξοπλισμού και σύμφωνα με
τις προδιαγραφές που περιγράφονται:
Είδος προμήθειας
Διοφθάλμιο κυάλι

Διοφθάλμιο κυάλι

Τηλεσκόπιο

Ποσότητα
(τμχ)
6

4

1

Αναλυτικές προδιαγραφές
- Μεγέθυνση: ≥10x
- Διάμετρος: ≤50mm
- Αδιάβροχα
- Κατηγορία: Nature
Να περιλαμβάνονται:
- Εγγύηση ≥ 2ετίας
- Θήκη μεταφοράς
- καπάκια φακών, καθαριστικά φακών και λουράκι
ανάρτησης
- Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά
- Μεγέθυνση: ≥10x
- Διάμετρος αντικειμενικού φακού: ≥32mm
- Απόσταση θέασης στα 1000m: ≥60m
- Διάμετρος προσοφθάλμιου φακού: 3,1mm
- Σχετική φωτεινότητα: 7
- Απόσταση κοντινής εστίασης: ≤4m
- Απόσταση θέασης ματιού (eye relief): ≤20 mm
- Βάρος: ≤800gr
- Αδιάβροχα
Να περιλαμβάνονται:
- Εγγύηση ≥ 5ετίας
- Θήκη μεταφοράς
- Γόμωση συσκευής με άζωτο
- καπάκια φακών, καθαριστικά φακών και λουράκι
ανάρτησης
- Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά
- Αντικειμενικός φακός ≥80mm
- Φακοί από γυαλί χαμηλής διασποράς (ελάχιστης
διάθλασης)
- Φακοί και πρίσματα με πολλαπλές αντι-ανακλαστικές
επιστρώσεις (πολλαπλής επίστρωσης)
- Αδιάβροχο (μέχρι 2 m για 5 λεπτά) και αντιθαμβωτικό με
στεγανοποιητικούς δακτυλίους O και αέριο άζωτο
- Εξάρτημα προσαρμογής για φωτογραφική μηχανή ιδίου
6
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κατασκευαστή
- Ενσωματωμένο κάλυμμα φακού
Να περιλαμβάνονται:
- Προσοφθάλμιος φακός μεγέθυνσης ≥50x & ≤75x
- Τρίποδο ελαφρού & ανθεκτικού μετάλλου
- Εγγύηση ≥2ετίας
- Θήκη μεταφοράς και αποθήκευσης
- Καθαριστικά φακών και λουράκι ανάρτησης
- Οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά

Συνημμένα:
1. Παραδοτέα Σύμβασης Ανάθεσης

1. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Παραδόθηκαν στον ΦΔΕΔ Παρνασσού με το Τιμολόγιο - Δελτίο Αποστολής: Νο
490/23-04-2014, τα ακόλουθα:


6 τεμ. Διοφθάλμιο κυάλι - Nature CE71321



4 τεμ. Διοφθάλμιο κυάλι - ΚW-BD32.10GR



1 τεμ. Τηλεσκόπιο - DIASCOPE 85T FL, 45ο CZ-528065

ΚΩΔΙΚΟΣ
CE71321
KW-BD32.10(GR)
CZ-528065
CZ-528612
CZ-528068
BA-2451020
CZ-1778974

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
Κυάλια “NATURE” 10*50
Κυάλια «KOWA” 10*32DCF
Διόπτρα “DIASCOPE 85T FL”, 45o
Αντάπτορας Φωτογρ. Μηχανής
Προσοφθ. “DIASCOPE” zoom15-56*/20-75*
Τρίποδας Αλουμινίου “ASTRO&NATURE”
ΘΗΚΗ για “DIascope 85T FL ANGLED”
(Cover)

ΤΕΜΑΧΙΑ
6
4
1
1
1
1
1

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι τα συμφωνηθέντα, για την υλοποίηση του υποέργου
«Προμήθεια Εξοπλισμού Φύλαξης» του Φορέα, ποιοτικά και ποσοτικά είναι όπως
έχουν ζητηθεί και δεν συντρέχουν λόγοι ακύρωσης της προσφοράς.
Συντάσσεται δε προς τούτο Πρακτικό Παραλαβής του έργου.
Τα Μέλη της Επιτροπής :
7
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κα Τσιτσώνη Θέκλα, ως Πρόεδρος



κα Κούσουλα Ασπασία , ως Μέλος



κο Τσαπρούνη Νικόλαο, ως Μέλος

ΘΕΜΑ 5ο : Προκήρυξη έργου «Ενημερωτικό Υλικό»
Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ η προκήρυξη των εντύπων, του υλικού
προώθησης και προβολής και η παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικού και
τηλεοπτικού μηνύματος κατόπιν παρουσίασης της αναλυτικής προκήρυξης και
έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου, .

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων
του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία
«Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα το
υπ’ αριθμ. 461/2.5.2014 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών των υποψηφίων του
Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία
«Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring) που έχει ορισθεί
σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 25ο Πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ, του Φορέα την 1701-2014 ως εξής :
Μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου
«Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)»:


κ. Μάνιο Νικόλαο, ως Πρόεδρο,



κ. Τσαπρούνη Νικόλαο, ως Μέλος.



κα. Λαναρά Θεοδώρα, ως Μέλος.

Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 2/5/2014 στις 09:00 π.μ.
Τόπος: Γραφεία ΦΔΕΔ Παρνασσού ΚΠΕΕ Αμφίκλειας
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης ελέγχει τις παρουσίες των
μελών της Επιτροπής, που έχουν ορισθεί σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 169/6-2-2014
Πρακτικό συνεδρίασης του Δ.Σ. και τα καλεί να υπογράψουν το έγγραφο παρουσίας
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τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση της
Επιτροπής ως εξής:

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού αποτελούμενη από:
Τον κ. Μάνιο Νικόλαο, ως Πρόεδρο της επιτροπής και αντιπρόεδρο του ΦΔΕΔΠ
Τον κ. Τσαπρούνη Νικόλαο, ως Μέλος και αρμόδιος υπάλληλος του ΦΔΕΔΠ
Την κα. Λαναρά Θεοδώρα, ως Μέλος και αρμόδια υπάλληλος του ΦΔΕΔΠ
Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και ο Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης σύμφωνα με την προκήρυξη.

ΘΕΜΑ 1ο: Έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής

Η Επιτροπή συνεχίζει με την αποσφράγιση και τον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και συγκεκριμένα με τον έλεγχο των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στην παράγραφο 6 (ε) του άρθρου 9.2 και προβαίνει στη σύνταξη του παρακάτω
πίνακα:
Α/Α
1
2

3
4
5
6
7

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
(6ε)

Α.Π.Θ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ECO-CONSULTANS S.A.&
kartECO – Σύμβουλοι Μηχανικοί
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Απορρίπτεται

ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία
Περιβάλλοντος & ΑΤΕΠΕ ΕΠΕ
NERCO–Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και
συνεργάτες Ο.Ε., μελέτες για το
περιβάλλον &«ADENS A.E.»
EXERGIA A.E.
ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. &
ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε & ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΝΑΙ
(εφόσον συμπληρώσουν τα υποβληθέντα
δικαιολογητικά τους)
ΝΑΙ
ΝΑΙ
Απορρίπτεται
Απορρίπτεται
ΝΑΙ
(εφόσον συμπληρώσουν τα
υποβληθέντα δικαιολογητικά τους)
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Α.

Ειδικός

Λογαριασμός

Κονδυλίων

Έρευνας

Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο

Θεσσαλονίκης: ο επιστήμονας με εμπειρία σε έργα καταγραφής και παρακολούθησης
Ορνιθοπανίδας – Ρουσόπουλος Ιωάννης, δεν είναι απόφοιτος Α.Ε.Ι (απόφοιτος
Τ.Ε.Ι.), (από το με αριθμ. πρωτ. 248/26-02-2014 έγγραφο του ΦΔΕΔ Παρνασσού με
θέμα «Διευκρινίσεις επί του τεύχους της με αριθμ. 109/28-01-2014 προκήρυξης»,
ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ8ΒΟ-Ξ40)
Β. Αργυρόπουλος και συνεργάτες Ο.Ε. μελέτες για το περιβάλλον & ADENS Α.Ε. :
Ο επιστήμονας με εμπειρία σε έργα καταγραφής και παρακολούθησης ειδών
χλωρίδας – Αβραμάκης Εμμανουήλ, δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και
διδακτορικού τίτλου σπουδών (από το με αριθμ. πρωτ. 248/26-02-2014 έγγραφο του
ΦΔΕΔ Παρνασσού με θέμα «Διευκρινίσεις επί του τεύχους της υπ’ αριθμ. 109/28-012014 προκήρυξης», ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ8ΒΟ-Ξ40)
Γ .EXERGIA Α.Ε. Σύμβουλοι Ενέργειας και Περιβάλλοντος: Η Επιστήμονας με
εμπειρία σε έργα καταγραφής και παρακολούθησης Ορνιθοπανίδας – Ivovic Milica,
δεν είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου σπουδών (από το με
αριθμ.

πρωτ.

248/26-02-2014

έγγραφο

του

ΦΔΕΔ

Παρνασσού

με

θέμα

«Διευκρινίσεις επί του τεύχους της με αριθμ. 109/28-01-2014 προκήρυξης», ΑΔΑ:
ΒΙΕΕ46Ψ8ΒΟ-Ξ40)
Η

Επιτροπή,

προκειμένου

να

ελέγξει

την

ορθότητα

των

υποβληθέντων

δικαιολογητικών συμμετοχής συγκεκριμένων διαγωνιζόμενων που αφορούν την
εκπλήρωση των Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής, ζητά την παροχή διευκρινήσεων από
τους κάτωθι διαγωνιζόμενους, τις οποίες πρέπει να παρέχουν επί ποινή αποκλεισμού
εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των αντίστοιχων
ερωτημάτων, προθεσμία αρχομένη κατά τους όρους της προκήρυξης. Συγκεκριμένα:
Α. Η εταιρεία ECO – CONSULTANTS S.A. & kartECO Σύμβουλοι Μηχανικοί
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλείται να προσκομίσει την έγκριση συμμετοχής του
Γιαννακόπουλου Αλέξιου στην ομάδα έργου από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Β. Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. & ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε. & ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ καλείται να προσκομίσει αντίστοιχες συμβάσεις ή/ και βεβαιώσεις καλής
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εκτέλεσης, ή/και δελτία παροχής υπηρεσιών – τιμολόγια της Crnobrnja - Isailovic Jelca,
ώστε να τεκμηριώνεται η εμπειρία στην καταγραφή και παρακολούθηση ερπετών αμφιβίων για τουλάχιστον πέντε (5) έτη. (§9.2.6.ε.ii σελ. 21 του με αριθμ. πρωτ.

109/28-01-2014 τεύχους διακήρυξης Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού του ΦΔΕΔ
Παρνασσού», ΑΔΑ: ΒΙΨ146Ψ8ΒΟ-ΝΤ2)
Τέλος αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ, ο ορισμός αναπληρωματικών μελών για
την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του υποέργου 2 «Καταγραφή και
παρακολούθηση των χερσαίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των
οδηγιών 92/43 και 79/409» η οποία έχει ήδη οριστεί με το αριθμ. 25ο πρακτικό
συνεδριάσεως την 17/1/2014, ως εξής:
Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού


κ. Μάνιος Νικόλαος, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Σπαθιά Ιωάννη



κ. Τσαπρούνης Νικόλαος, ως Μέλος με αναπληρωτή τον κ. Βαρβαρήγο
Γεώργιο



κα. Λαναρά Θεοδώρα, ως Μέλος με αναπληρώτρια την κα. Κούσουλα
Ασπασίας

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση δαπανών ΦΔΕΔ Παρνασσού
Ο συντονιστής του προγράμματος Νικόλαος Τσαπρούνης, ενημέρωσε τα μέλη του
Δ.Σ. σχετικά με το ακριβές κόστος των δαπανών που είχαν ήδη εγκριθεί από το Δ.Σ.
στο 27ο πρακτικό ως εξής:


καταβολή του ποσού των πεντακοσίων σαράντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα
πέντε λεπτών (€548,75) στην ΤΣΙΤΣΩΝΗ ΘΕΚΛΑ με ΑΦΜ 063659553 που
αντιστοιχεί στο κόστος μετακίνησης και διαμονής της προέδρου, για την
μετακίνηση της στην 25η και 27η συνεδρίαση του Δ.Σ, (CPV 75100000-7).



καταβολή του ποσού των εννέα χιλιάδων οκτακόσιων επτά ευρώ και
εβδομήντα έξι λεπτών (€9.807,76) που αντιστοιχεί στο κόστος καταβολής των
οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου Μαρτίου 2014, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, με
πληρωμή στην ΕΤΕ Αμφίκλειας, (CPV 66520000-1).
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καταβολή του ποσού των εννιακόσιων ενενήντα δυο ευρώ (992,00 €) στο
ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ που αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφορές της
μισθολογικής περιόδου Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2014, με πληρωμή στην
Ε.Τ.Ε Αμφίκλειας (κωδ. δαπ. CPV 75000000-6).



καταβολή του ποσού των τριακοσίων δέκα πέντε ευρώ και δέκα επτά λεπτών
(315,17 €) στον Μαντζώρο Θεόδωρο, Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, που
εδρεύει στην Λιλαία Φωκίδας, με Α.Φ.Μ. 028390959, Δ.Ο.Υ. Αμφίκλειας και
αντιστοιχεί στο κόστος για την προμήθεια καυσίμων των αυτοκινήτων
φύλαξης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (κωδ. δαπ.
CPV 09134100-8).



καταβολή του ποσού των τριακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και ενενήντα
λεπτών (372,90 €) στην ΤΣΙΡΩΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, που εδρεύει στην Λαμία,
με Α.Φ.Μ. 072763599, Δ.Ο.Υ. Λαμίας και αντιστοιχεί στο κόστος
διοργάνωσης ημερίδας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
την 22.03.2013 στην Αμφίκλεια (κωδ. δαπ. CPV 79950000-8).



καταβολή του ποσού των δέκα εννέα χιλιάδων εξακόσιων σαράντα πέντε
ευρώ και δέκα τριών λεπτών (€19.645,13) που αντιστοιχεί στο κόστος
καταβολής μισθοδοσίας και μετακινήσεων Φεβρουαρίου - Μαρτίου 2014, για
τους υπαλλήλους του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, (CPV
79631000-6).



καταβολή του ποσού των ενενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (€90,50) στον
ΟΤΕ Α.Ε. με ΑΦΜ 094019245, που αντιστοιχεί στο κόστος τηλεπικοινωνιών
του ΦΔΕΔ Παρνασσού από 16/1/14 έως 15/3/14 σύμφωνα με τον Αρ.
Λογ/μού Α205495976-16/3/2014 (CPV 64200000-8).



καταβολή του ποσού των πεντακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και τριάντα δυο
λεπτών (€548,32) που αντιστοιχεί στο κόστος καταβολής προσωρινής
δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου (Φ.Μ.Υ) της μισθολογικής
περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2014 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού, μέσω TAXISnet με πληρωμή στην ΕΤΕ Αμφίκλειας
(κωδ. δαπάνης CPV 75110000-0).



καταβολή του ποσού των διακοσίων είκοσι τριών ευρώ και ογδόντα έξι
λεπτών (223,86 €) στην ΑΓΑΜ. ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ& ΣΙΑ Ο.Ε., που εδρεύει
στην Λαμία, με Α.Φ.Μ. 999352104, Δ.Ο.Υ. Λαμίας και αντιστοιχεί στο
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κόστος για τη προμήθεια αναλώσιμων ειδών του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού (κωδ. δαπ. CPV 30192000-1).


καταβολή

του

ποσού

των

εκατό

πενήντα

ευρώ

(€150,00)

στον

ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ : ΖΑΓΓΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με ΑΦΜ 800067085 Δ.Ο.Υ.
ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ που αντιστοιχεί στο κόστος διαμονής της προέδρου, για την
27η συνεδρίαση του Δ.Σ, (CPV 75100000-7).


καταβολή του ποσού των χιλίων εκατό ενενήντα οκτώ ευρώ και εξήντα εννέα
λεπτών (1.198,69€) στο ΣΑΓΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ που εδρεύει στην Αμφίκλεια, με
Α.Φ.Μ. 053813750, Δ.Ο.Υ. Αμφίκλειας και αντιστοιχεί στο κόστος για τη
προμήθεια αναλώσιμων ειδών του

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού

Παρνασσού (κωδ. δαπ. CPV 30192000-1).


καταβολή του ποσού των πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) στην ΑΝΔΡΕΑΣ Ι.
ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ – ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΣΤΙΒΑΧΤΗΣ Ο.Ε., Πρατήριο Υγρών Καυσίμων,
που εδρεύει στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, με Α.Φ.Μ. 081874390, Δ.Ο.Υ.
Αμφίκλειας και αντιστοιχεί στο κόστος για την προμήθεια πετρελαίου
θέρμανσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (κωδ. δαπ.
CPV 09135100-5).



καταβολή του ποσού των τριακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και τριάντα πέντε
λεπτών (€359,35) μέσω TAXISnet με πληρωμή στην ΕΤΕ Αμφίκλειας, για
λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών, που αντιστοιχεί στην καταβολή
παρακρατούμενων φόρων Ιανουαρίου 2014, (CPV 79631000-6).

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών μετακινήσεων μελών του Δ.Σ.
Αποφασίσθηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. η έγκριση των δαπανών μετακίνησης των
μελών του ΔΣ της προηγούμενης συνεδρίασης (27ης) που πραγματοποιήθηκε την 22η
Μαρτίου 2014, ημέρα Σάββατο.
ΘΕΜΑ 15ο : Διάφορα θέματα
Με πρόταση του συντονιστή το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν δεκτά προς
συζήτηση τα παρακάτω θέματα:
1. Στάθμευση υπηρεσιακών Οχημάτων ΦΔΕΔ Παρνασσού
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2. Αποστολή έγγραφου προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος για τον
εκχιονισμό του δρόμου που συνδέει το χώρο στάθμευσης στη Φτερόλακα με
το χώρο στάθμευσης στα Κελάρια.
3. Ενημέρωση για παύση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και διαθέσιμων
εγκεκριμένων πιστώσεων ΦΔΕΔ Παρνασσού
1. Στάθμευση υπηρεσιακών Οχημάτων ΦΔΕΔ Παρνασσού
Ο συντονιστής του ΦΔΕΔ Παρνασσού Τσαπρούνης Νικόλαος ενημέρωσε τα μέλη
του Δ.Σ. ότι κατόπιν της εγκατάστασης του ΦΔΕΔ Παρνασσού στα νέα γραφεία του,
στο κτίριο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης (ΚΠΕΕ)
Αμφίκλειας στην θέση Εμίν Βρύση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα έδρα του
ΦΔΕΔ Παρνασσού βρίσκεται εκτός των ορίων της πόλης της Αμφίκλειας και εκτός
κατοικημένης περιοχής, κρίνεται σκόπιμο η στάθμευση των αυτοκινήτων του φορέα
να γίνεται εντός της πόλης της Αμφίκλειας και στο χώρο στάθμευσης επάνω από το
κτίριο του πρώην Δημαρχείου.
Το ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού αποφάσισε ομόφωνα τα οχήματα του φορέα να
σταθμεύουν στον προτεινόμενο χώρο.
2. Εκχιονισμός του δρόμου που συνδέει το χώρο στάθμευσης στη Φτερόλακα με
το χώρο στάθμευσης στα Κελάρια.
Ο γραμματέας του ΦΔΕΔ Παρνασσού κ. Σπαθιάς Ιωάννης εξέφρασε τον
προβληματισμό του σχετικά με τον εκχιονισμό και την διάνοιξη του δρόμου που
συνδέει το χώρο στάθμευσης στη Φτερόλακα με το χώρο στάθμευσης στα Κελάρια
κατά τους χειμερινούς μήνες. Αναλύοντας το σκεπτικό του ανέφερε ότι με την
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της ΕΤΑΔ ΑΕ και καθώς η μετακίνηση των
χιονοδρόμων από τη Φτερόλακα στα Κελάρια και αντίστροφα θα γίνεται πλέον
ταχύτητα, ο εκχιονισμός του δρόμου δε θα αποτελεί προτεραιότητα πλέον για το
χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού. Αντιθέτως τόνισε, το ΧΚΠ θα έχει ως στόχο και
προτεραιότητα οι επισκέπτες να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων του κατά το
μέγιστο δυνατό.
Ο κ. Π. Δρίβας Δ/ντης του ΧΚΠ απάντησε ότι η εν λόγω οδός είναι επαρχιακή οδός
και ως εκ τούτου η υποχρέωση εκχιονισμού και διάνοιξής της ανήκει εξολοκλήρου
στις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
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Το ΔΣ του ΦΔΕΔ Παρνασσού αποφάσισε ομόφωνα να σταλεί σχετική επιστολή προς
τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με αίτημα να παραμένει ο
δρόμος ανοιχτός καθόλη τη διάρκεια του χρόνου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων
της περιοχής.
3. Ενημέρωση για παύση ανάληψης νομικών δεσμεύσεων και διαθέσιμων
εγκεκριμένων πιστώσεων ΦΔΕΔ Παρνασσού
Ο συντονιστής του ΦΔΕΔ Παρνασσού Τσαπρούνης Νικόλαος ενημέρωσε τα μέλη
του Δ.Σ. κατόπιν της εφαρμογής της εγκυκλίου με θέμα «Οδηγίες Διαχείρισης για τα
έτη 2013-2015 & προετοιμασία κλεισίματος / αναθεώρηση των Ε.Π. του ΕΣΠΑ» ο
ΦΔΕΔΠ δε θα προβεί σε ανάληψη οιασδήποτε νομικής δέσμευσης μέχρι νεωτέρας
και σε κάθε περίπτωση πριν το τέλος Μαΐου 2014.
Λύεται η συνεδρίαση
Το πρακτικό αυτό έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2014
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Θέκλα Τσιτσώνη

Σπαθιάς Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσιτσώνη Θέκλα
Μάνιος Νικόλαος
Πιπέρης Αντώνιος
Συνοδινού Ιφιγένεια
Σπαθιάς Ιωάννης
Σύρου Ελένη
Σκουρολιάκος Γρηγόρης
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