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Πρακτικό 29/2014

του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ

Σήμερα 20 Ιουνίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στην έδρα του Φορέα,
την Αμφίκλεια Φθιώτιδας και στα γραφεία του Φορέα, 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 6 τακτικά μέλη) άρχισε η συνεδρίαση.
Παρόντες :
1. Τσιτσώνη Θέκλα, Πρόεδρος του Φορέα
2. Πιπέρης Αντώνιος, (τακτικό μέλος)
3. Συνοδινού Ιφιγένεια, (τακτικό μέλος)
4. Σπαθιάς Ιωάννης, (τακτικό μέλος)
5. Ζιώγας Γεώργιος, (τακτικό μέλος)
6. Ζιάκος Ανδρέας , (τακτικό μέλος)
Τακτικά μέλη Απόντες:
Μαρμάρα Αικατερίνη, Μάνιος Νικόλαος, Πατσαντάρας Ιωάννης, Λύτρας Λουκάς και
Αράπης Γεράσιμος.
Με πρόταση της Προέδρου, η κα Κούκου Ελένη 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:
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1) Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
2) Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων του Ανοικτού Διεθνούς
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Παρακολούθηση
Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)
3) Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσλήψεων του ΦΔΕΔ
Παρνασσού για την κάλυψη των θέσεων της ΣΟΧ1/2014
4) Έγκριση δαπανών ΦΔΕΔ Παρνασσού
5) Έγκριση δαπανών μετακινήσεων μελών Δ.Σ.
6) 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 : Έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης των υποψηφίων του Ανοικτού
Διεθνούς

Διαγωνισμού

για

την

επιλογή

αναδόχου

για

την

υπηρεσία

«Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων Οικοτόπων» (monitoring)
Α. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ»
Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 20/6/2014 στις 09:00 π.μ.
Τόπος: Γραφεία ΦΔΕΔ Παρνασσού ΚΠΕΕ Αμφίκλειας
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφυγών και Παρακολούθησης 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
τους. Η Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει την εκπροσώπηση και σύνθεση της
Επιτροπής Προσφυγών αποτελούμενη από:
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Την κα. Τσιτσώνη Θέκλα, ως πρόεδρο της επιτροπής και πρόεδρο του
ΦΔΕΔΠ,



Τον κ. Σπαθιά Ιωάννη, ως μέλος της επιτροπής και γραμματέα του ΦΔΕΔΠ,



Τον κ. Ζιάκο Ανδρέα, ως μέλος της επιτροπής και μέλος ΦΔΕΔΠ.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και η Πρόεδρος της Επιτροπής κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να προβεί στην εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ:
637/10-6-2014 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ αρθρ. 4 Ν.3886/2010 που άσκησε
η Ένωση των Εταιρειών που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό:
1. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.: Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και συνεργάτες Ο.Ε., μελέτες για το
περιβάλλον)», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, οδός Τήνου αρ.2, νομίμως
εκπροσωπούμενης,
2. «ADVANCED

ENVIRONMENTAL

STUDIES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ: ADENS
A.E.)», που εδρεύει στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας αριθ. 98Α) νομίμως
εκπροσωπούμενης,
κατά του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (Αναθέτουσα Αρχή του
Διαγωνισμού) και του υπ’ αριθμ 28/2014 Πρακτικού συνεδρίασης του Δ.Σ. με το
οποία εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ: 461/2-05-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
του Διαγωνισμού,
Λαμβάνοντας υπόψη την εν λόγω Διακήρυξη, η Επιτροπή Ενστάσεων εξέτασε την
παραπάνω προδικαστική προσφυγή και έκανε τις εξής παρατηρήσεις:
Σύμφωνα με το από 02/05/2014 πρακτικό αξιολόγησης της επιτροπής διαγωνισμού το
οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Παρνασσού η προσφεύγουσα ένωση εταιριών αποκλείστηκε από τη συνέχεια
του διαγωνισμού καθώς ''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. 248/26-022014 έγγραφο του ΦΔΕΔ Παρνασσού με θέμα «Διευκρινίσεις επί του τεύχους της υπ’
αριθμ. 109/28-01-2014 προκήρυξης», ΑΔΑ: ΒΙΕΕ46Ψ8ΒΟ-Ξ40)''
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Η ένωση εταιρειών Αργυρόπουλος και συνεργάτες Ο.Ε. μελέτες για το περιβάλλον &
ADENS Α.Ε

άσκησε προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.3886/2010 κατά της

απόφαση του Δ.Σ του Φορέα ζητώντας να ακυρωθεί η σχετική απόφαση του φορέα
αποδοχής του πρακτικού της επιτροπής καθώς και κάθε άλλη συναφή πράξη της
διοίκησης.
2. Εμπρόθεσμο της Προσφυγής
Η προσφυγή θα πρέπει να γίνει δεκτή προς συζήτηση ως εμπρόθεσμη καθώς
υποβλήθηκε εντός της νόμιμης προθεσμίας των 10 ημερών αφότου η ως άνω ένωση
εταιρειών έλαβε πλήρη γνώση της πράξης.
Ειδικότερα , κατά την παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 προβλέπεται ότι ''Πριν
υποβάλει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ο ενδιαφερόμενος οφείλει, μέσα σε
προθεσμία δέκα (10) ημερών αφότου έλαβε πλήρη γνώση της παράνομης πράξης ή
παράλειψης, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Ως πλήρης νοείται η γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντά του και
της αιτιολογίας της. Η πράξη, καθώς και κάθε στοιχείο της αιτιολογίας της, μπορεί να
αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό μέσο ''
3. Εξέταση των λόγων της προσφυγής
A. Ως ρητά αναφέρεται και στην ίδια την προσφυγή των ενδιαφερομένων η
αναθέτουσα αρχή με το υπ΄αριθμ.248/26/02/2014 έγγραφο απάντησε κοινοποιώντας
κατά το νόμο σε όλους τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμού σε ερώτημα προφανώς
λόγω αμφιβολιών που τέθηκε από συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ότι σχετικά με την
κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου (ακαδημαϊκά προσόντα) των ελάχιστα
απαιτούμενων μελών, κατά το γράμμα της προκηρύξεως σε κάθε περίπτωση είναι
απαραίτητο τα μέλη της ομάδας έργου να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/ και
διδακτορικών τίτλων σπουδών σχετικών με τα γνωστικά αντικείμενα των ζητουμένων
υπηρεσιών.
B. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι κατά το άρθρο 4 της προκήρυξης ''Οι υποψήφιοι
μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) από την
4
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Αναθέτουσα Αρχή συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο
της παρούσας διακήρυξης μέχρι δώδεκα (12) ημέρες πριν από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα
τεύχη Προκήρυξης του διαγωνισμού γνωστοποιούνται σε όλους όσους έλαβαν την
Προκήρυξη, από την Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού το αργότερο έξι (6)
ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των
προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα κατά τα ανωτέρω. Κανένας
υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί
προφορικές

απαντήσεις

εκ

μέρους

της

Υπηρεσίας

διενέργειας

του

διαγωνισμού. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των Προσφορών,
διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή

αποκρούσεις όρων της Προκήρυξης ή των

προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Γ. Από τα ως άνω αναφερόμενα καθίσταται σαφές ότι η αναθέτουσα αρχή όφειλε
κατά την προκήρυξη να γνωστοποιήσει κατά τις κείμενες διατάξεις τις
συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινήσεις που ζητήθηκαν. Στο πλαίσιο των
απαιτούμενων ενεργειών ανακοίνωσε και γνωστοποίησε κατά το γράμμα της
προκήρυξης σε όλους του συμμετέχοντες την σχετική διευκρίνηση - συμπλήρωση.
Επισημαίνεται δε ότι ουδείς από τους συμμετέχοντες, ούτε και η προσφεύγουσα
ένωση εταιριών, απέστειλε σχετικό ερώτημα, επιφυλάξεις, ή άσκησε κάποιο ένδικο
μέσο κατά της προκήρυξης και των συμπληρωματικών απαντήσεων που συνοδεύουν
αυτή.
Δ. Η διακήρυξη αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο που δεσμεύει τόσο την Αρχή που
διενεργεί το διαγωνισμό όσο και τους διαγωνιζομένους, επιβάλλεται δε να
προσδιορίζονται επακριβώς στη διακήρυξη τα προς συμμετοχή στο διαγωνισμό
απαιτούμενα προσόντα και τα υποβλητέα, κατά την κατάθεση της προσφοράς,
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Εν όψει αυτού αλλά και των αρχών της ισότητας,
της τυπικότητας, της διαφάνειας και της δημοσιότητας των ελαχίστων όρων
συμμετοχής που διέπουν τη διαδικασία συνάψεως των δημοσίων συμβάσεων κατά το
πνεύμα τόσο της κοινοτικής όσο και της εθνικής νομοθεσίας, ο διαγωνιζόμενος
οφείλει να υποβάλει τα αξιούμενα από τη διακήρυξη ή από τυχόν άλλη διάταξη, στην
οποία αυτή ρητώς παραπέμπει, δικαιολογητικά και στοιχεία για την απόδειξη
ιδιότητας κρίσιμης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. ( ΒΛ.απόφαση ΣΤΕ .Αν. 2635/
2009)
5
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Επίσης, η διακήρυξη θέτει το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει τα της διεξαγωγής
διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων και δεσμεύει τόσο τους διαγωνιζομένους όσο και
την αναθέτουσα αρχή, οι δε κανόνες που τίθενται με αυτήν κατισχύουν, ως
ειδικότεροι κάθε άλλης διατάξεως, ανεξάρτητα μάλιστα, από το αν η διάταξη αυτή
ρυθμίζει ζητήματα με τρόπο διαφορετικό από τη διακήρυξη (ΣτΕ 1502/2003,
ΕΑ613/2009).
Ε. Σύμφωνα με όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω, οι διευκρινήσεις απαντούν ακριβώς
στο περιεχόμενο και το γράμμα της προκηρύξεως και ορθώς κοινοποιήθηκαν προς
όλους του συμμετέχοντες οι οποίοι συνάγεται ότι τις αποδέχτηκαν και όφειλαν να τις
ακολουθήσουν ρητά στα πλαίσια των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού και της ίσης
μεταχείρισης που διέπουν την διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων. Άλλως,
συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι κάθε διαγωνιζόμενος θα μπορούσε δυνητικά να
ακολουθήσει το γράμμα της προκήρυξης και τις συμπληρώσεις αυτής και μετέπειτα
κατά το στάδιο της αξιολόγησης θα παρείχετο η δυνατότητα κρίσεως όρων και
απαιτούμενων δικαιολογητικών της προκήρυξης. Σκέψη, που δεν απαντά σε κανένα
κανόνα δικαίου κοινοτικού ή εθνικού σχετικώς με τις δημόσιες συμβάσεις.
Συνεπώς , κατά την ίδια την προκήρυξη προβλέπεται η διαδικασία απαντήσεων και
αποστολής διευκρινήσεων , στοιχείο που αποτελεί κανονιστικό όρο του διαγωνισμού
και δεσμεύει τόσο τους συμμετέχοντες όσο και την αναθέτουσα αρχής. Τον σχετικό
όρο δεν πληρούσε η διαγωνιζόμενη ένωση εταιριών, εδώ προσφεύγουσα, η οποία για
αυτό το λόγο πρέπει να αποκλειστεί.

ΕΠΕΙΔΗ εξ όλων όσων εκτέθηκαν ανωτέρω,
Η Επιτροπή Προσφυγών του Διαγωνισμού ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως αβάσιμη την υπ’ αριθμ.
πρωτ: 637/10-6-2014 Προδικαστική Προσφυγή αρθρ. 4 Ν.3886/2010 που άσκησε η
Ένωση των Εταιρειών που συμμετέχουν στον Διαγωνισμό:
1. «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ.: Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ και συνεργάτες Ο.Ε., μελέτες για το
περιβάλλον)», που εδρεύει στο Χολαργό Αττικής, οδός Τήνου αρ.2, νομίμως
εκπροσωπούμενης,
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2. «ADVANCED

ENVIRONMENTAL

STUDIES

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ: ADENS
A.E.)», που εδρεύει στην Αθήνα (Βασ. Σοφίας αριθ. 98Α) νομίμως
εκπροσωπούμενης.
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα το
με αριθμ. 684/20.06.2014 πρακτικό της επιτροπής Προσφυγών του διαγωνισμού, για
την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Παρακολούθηση Ειδών και Τύπων
Οικοτόπων».

Β. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ
ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ»

Ημερομηνία, ώρα: Παρασκευή 20/6/2014 στις 10:00 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
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.
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ΘΕΜΑ 1ο: Αποσφράγιση των Υποφακέλων των Τεχνικών Προσφορών
Η Επιτροπή αποσφραγίζει και μονογράφει τους Υποφακέλους των Τεχνικών
Προσφορών των παρακάτω υποψηφίων:
Α/Α
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ECO-CONSULTANS S.A.& kartECO – Σύμβουλοι Μηχανικοί
1
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος & ΑΤΕΠΕ ΕΠΕ
2
NERCO–Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
3
ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. & ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε & ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ
4
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Aj. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (60%)
Aj1. Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και κατάλληλη περιγραφή και
ανάλυση του έργου σε επιμέρους δραστηριότητες (30%)
ECO-CONSULTANS S.A. & kartECO – Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Περιγράφονται επαρκώς ο σκοπός, το αντικείμενο και οι απαιτήσεις του έργου,
γίνεται απλή αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο των Οδηγιών 92/43/ΕΚ και
2009/147/ΕΚ και στις υποχρεώσεις που απορρέουν. Υπάρχει επιγραμματική αναφορά
στην περιοχή μελέτης και ειδικότερα στις περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 όπου
αναφέρεται μόνο η Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) GR2450005, όπως και στους
τύπους οικοτόπων και ειδών που είναι προς παρακολούθηση, προτείνεται η ένταξη
επιπλέον ειδών προς παρακολούθηση χωρίς σχετική τεκμηρίωση. Η περιγραφή και η
ανάλυση του έργου σε επιμέρους δράσεις είναι ελλιπής, αφού για τις Φάσεις Β και Γ
γίνεται επιγραμματική αναφορά στα παραδοτέα αυτών. Τέλος, αναφέρονται
ενδεχόμενες δυσκολίες – καθυστερήσεις που μπορούν να προκύψουν στη διάρκεια
υλοποίησης του έργου και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις.
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ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος & ΑΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.
Περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια ο σκοπός, το αντικείμενο και οι
απαιτήσεις του έργου. H αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο των Οδηγιών 92/43/ΕΚ
και 2009/147/ΕΚ όπως και το θεσμικό πλαίσιο του Φορέα Διαχείρισης είναι επαρκής.
Υπάρχει εκτενής παρουσίαση της περιοχής μελέτης (περιοχές του Δικτύου NATURA
2000, την περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης) για τις οποίες παρατίθενται και
σχετικοί χάρτες. Αναφέρονται με σαφήνεια τα είδη και οι τύποι οικοτόπων που
περιγράφονται στην προκήρυξη, ενώ προτείνονται με σχετική τεκμηρίωση η ένταξη
συγκεκριμένων επιπλέον ειδών προς παρακολούθηση. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή
για κάθε μια από τις Φάσεις του έργου και περιγράφονται με ακρίβεια τα παραδοτέα
ανά φάση και ο τρόπος υλοποίησης τους σύμφωνα με την «Τεχνική Περιγραφή»
Μέρος Β’. Δίνεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, όπου περιγράφονται οι
δράσεις ανά φάση και η αντίστοιχη χρονική διάρκεια υλοποίησης. Τέλος
αναφέρονται ενδεχόμενες δυσκολίες – καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν
κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου και προτείνονται συγκεκριμένες λύσεις.
NERCO–Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
Περιγράφονται ικανοποιητικά το αντικείμενο και ο σκοπός του έργου, υπάρχει
συνοπτική περιγραφή του νομοθετικού πλαισίου των Οδηγιών 92/43/ΕΚ &
2009/147/ΕΚ όπως και του θεσμικού πλαισίου του Φορέα Διαχείρισης. Υπάρχει
σύντομη παρουσίαση της περιοχής μελέτης (περιοχές του δικτύου NATURA 2000
και περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης). Αναφέρονται επιγραμματικά οι τύποι
οικοτόπων και τα είδη που είναι για παρακολούθηση, ενώ επεξηγούνται οι γενικές
αρχές της παρακολούθησης και της αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης τύπων
οικοτόπων και ειδών βάσει των απαιτήσεων των Οδηγιών. Το έργο προτείνεται να
εκπονηθεί μέσω διακριτών δράσεων. Σε κάθε μια από αυτές τις δράσεις
περιγράφονται ικανοποιητικά τα παραδοτέα ανά φάση και ο τρόπος υλοποίησης τους
σύμφωνα με την «Τεχνική Περιγραφή» Μέρος Β’ του τεύχους της προκήρυξης.
Αναφέρονται ενδεχόμενα προβλήματα – καθυστερήσεις που μπορούν να προκύψουν
κατά την διάρκεια του έργου και προτείνονται λύσεις για αυτά.

9

: 7335468-09

ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. & ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε & ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περιγράφονται επαρκώς το αντικείμενο και ο σκοπός του έργου, υπάρχει
ικανοποιητική αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο των

Οδηγιών 92/43/ΕΚ &

2009/147/ΕΚ όπως και στο θεσμικό πλαίσιο του Φορέα Διαχείρισης. Αναφέρονται
επιγραμματικά τα είδη και οι τύποι οικοτόπων που είναι προς παρακολούθηση, ενώ
προτείνεται η ένταξη συγκεκριμένων επιπλέον ειδών προς παρακολούθηση. Η
περιγραφή και ανάλυση του έργου γίνεται μέσω διακριτών δράσεων ανά φάση
σύμφωνα με την «Τεχνική Περιγραφή» Μέρος Β’ του τεύχους της προκήρυξης, ενώ
περιγράφονται με σαφήνεια τα παραδοτέα ανά φάση. Δίνεται αναλυτικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης όπου προσδιορίζονται οι αναγκαίες δράσεις ανά φάση
και η χρονική διάρκεια αυτών. Τέλος αναφέρονται προβλήματα / καθυστερήσεις που
ενδέχεται να προκύψουν κατά διάρκεια του έργου και προτείνονται οι ανάλογες
λύσεις.
Αj2. Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης
μεθοδολογίας υλοποίησης του έργου (70%)

και

αποτελεσματικής

ECO-CONSULTANS S.A. & kartECO – Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Περιγράφονται συνοπτικά η συλλογή, η οργάνωση, η αξιολόγηση της υφιστάμενης
πληροφορίας, οι εργασίες πεδίου καθώς και η επεξεργασία και αξιολόγηση των
δεδομένων. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες για όλα τα είδη χλωρίδας και πανίδας
όπως και για τους τύπους οικοτόπων. Γίνεται ικανοποιητική περιγραφή στη φάση
επεξεργασίας των δεδομένων από τις εργασίες πεδίου όπως για τις μεθόδους
χαρτογράφησης με τα Γ.Σ.Π. και την διαχείριση των βάσεων δεδομένων. Επαρκής
είναι η ανάλυση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την
επεξεργασία των δεδομένων, όπως η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης ειδών και
τύπων οικοτόπων και ο καθορισμός ικανοποιητικών τιμών αναφοράς.
ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος & ΑΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.
Περιγράφονται αναλυτικά και με σαφήνεια οι τρόποι συλλογής βιβλιογραφικών
δεδομένων, οι εργασίες πεδίου όπως και η επεξεργασία και αξιολόγηση των
δεδομένων. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι μεθοδολογίες τόσο για τις εργασίες πεδίου
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όσο και για την επεξεργασία και αξιολόγηση των δεδομένων που θα προκύψουν.
Υπάρχει αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων μεθόδων δειγματοληψιών για όλα
τα είδη χλωρίδας, πανίδας και των τύπων οικοτόπων που είναι προς παρακολούθηση,
και των λύσεων που θα προκύψουν από ενδεχόμενα προβλήματα. Η περιγραφή των
μεθόδων χαρτογράφησης σε Γ.Σ.Π. και η οργάνωση των δεδομένων σε περιγραφικές
και γεωχωρικές βάσεις γίνεται με σαφήνεια. Γίνεται αναλυτική παρουσίαση της
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των
δεδομένων, όπως η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης τύπων οικοτόπων και
ειδών, ο καθορισμός ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και οι στόχοι διατήρησης.
Σημαντικό στοιχείο είναι η εκπόνηση της Μελέτης Προστασίας και Διαχείρισης
Δημοσίου Δάσους Παρνασσού (Αράχωβα – Δίστομο) Δασαρχείου Λιβαδειάς, Ν
Βοιωτίας (2003- 2005) η οποία υλοποιήθηκε από τον υποψήφιο ανάδοχο.
NERCO–Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
Περιγράφονται ικανοποιητικά η συλλογή, η οργάνωση και η αξιολόγηση της
υφιστάμενης πληροφορίας, οι εργασίες πεδίου όπως και

επεξεργασία και η

αξιολόγηση των δεδομένων. Παρουσιάζονται επαρκώς οι μέθοδοι δειγματοληψίας
και μεθοδολογίας για όλα τα είδη χλωρίδας και πανίδας όπως και τύπων οικοτόπων
που ορίζονται στην προκήρυξη. Γίνεται συνοπτική περιγραφή της επεξεργασίας των
δεδομένων από τις εργασίες πεδίου, όπως και η οργάνωση των δεδομένων σε βάσεις
και των μεθόδων χαρτογράφησης που θα χρησιμοποιηθούν. Επαρκώς αναλύονται η
αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών, ο καθορισμός ικανοποιητικών
τιμών αναφοράς όπως και των στόχων διατήρησης.
ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. & ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε & ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Περιγράφονται με σαφήνεια η συλλογή, η οργάνωση και αξιολόγηση της
υφιστάμενης πληροφορίας όπως και ο σχεδιασμός των εργασιών πεδίου. Αναλύονται
ικανοποιητικά οι προτεινόμενες μέθοδοι δειγματοληψίας για τα είδη χλωρίδας και
πανίδας όπως και για του τύπους οικοτόπων που αναφέρονται στην προκήρυξη.
Γίνεται επαρκής περιγραφή της επεξεργασίας των δεδομένων από τις εργασίες
πεδίου, όπως και ο τρόπος οργάνωσης των δεδομένων σε βάσεις και των μεθόδων
χαρτογράφησης των περιγραφικών και γεωχωρικών δεδομένων. Επιγραμματική
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ανάλυση της μεθοδολογίας αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης, του
καθορισμού ικανοποιητικών τιμών αναφοράς και στόχων διατήρησης.

Βj. ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ (40%)
Βj1. Δομή και σύνθεση οργανωτικού σχήματος (60%)
ECO-CONSULTANS S.A. & kartECO – Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Η ομάδα έργου αποτελείται από 23 εξειδικευμένους επιστήμονες ως εξής : 1 μέλος
αρμόδιο για θέματα συντονισμού, 1 υπεύθυνος διασφάλισης ποιότητας, 3 μέλη για
θέματα τύπων οικοτόπων, 4 μέλη για θέματα ειδών χλωρίδας, 3 μέλη για θέματα
θηλαστικών, 1 μέλος για θέματα ερπετών – αμφίβιων, 3 μέλη για θέματα
ορνιθοπανίδας, 1 μέλος για θέματα ασπονδύλων, 4 μέλη της υποστηρικτής ομάδας
χαρτογράφησης (GIS) και διαχείρισης δεδομένων, 2 μέλη για υποστήριξη σε εργασίες
πεδίου.
ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος & ΑΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.
Η ομάδα έργου αποτελείται 27 εξειδικευμένους επιστήμονες ως εξής : 1 κοινό
εκπρόσωπο, 1 μέλος ως επιστημονικός συντονιστής, 4 μέλη για θέματα τύπων
οικοτόπων, 4 μέλη για θέματα ειδών χλωρίδας, 4 μέλη για θέματα θηλαστικών, 2
μέλη για θέματα αμφίβιων – ερπετών, 2 μέλη για θέματα ορνιθοπανίδας, 1 μέλος για
θέματα ασπονδύλων, 4 μέλη για την υποστήριξη σε θέματα χαρτογράφησης (GIS) και
διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 5 μέλη για την υποστήριξη σε εργασίες πεδίου.
NERCO–Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
Η ομάδα έργου αποτελείται από 16 εξειδικευμένους επιστήμονες ως εξής : 1 μέλος
αρμόδιο για θέματα διοικητικού συντονισμού, 1 μέλος ως επιστημονικός
συντονιστής, 1 μέλος για θέματα ειδών χλωρίδας, 2 μέλη για θέματα τύπων
οικοτόπων, 1 μέλος για θέματα θηλαστικών, 1 μέλος για θέματα ερπετών – αμφιβίων,
2 μέλη για θέματα ορνιθοπανίδας, 1 μέλος για την υποστήριξη σε θέματα
χαρτογράφησης (GIS) και διαχείρισης βάσεων δεδομένων, 6 μέλη για την υποστήριξη
σε εργασίες πεδίου.
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ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. & ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε & ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η ομάδα έργου αποτελείται από 26 εξειδικευμένους επιστήμονες ως εξής : 1 κοινός
εκπρόσωπος/υπεύθυνο διαχείρισης έργου, 1 αναπληρωτή κοινό εκπρόσωπο, 1
συντονιστή/επιστημονικό

υπεύθυνο

έργου,

1

υπεύθυνο

γραμματειακής

και

διοικητικής υποστήριξης, 1 υπεύθυνο συντονισμού κ διοίκησης μελών της ένωσης 2
μέλη για θέματα τύπων οικοτόπων, 2 μέλη για θέματα ειδών χλωρίδας, 4 μέλη για
θέματα ορνιθοπανίδας, 5 μέλη για θέματα θηλαστικών, 1 μέλος για θέματα ερπετών –
αμφιβίων, 4 μέλη για θέματα χαρτογράφησης (GIS), 1 μέλος για την ομάδα
υποστήριξης.
Bj2. Οργάνωση / ροή του έργου (40%)
ECO-CONSULTANS S.A. & kartECO – Σύμβουλοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
Η δομή και η οργάνωση της ομάδας έργου, ο προσδιορισμός των καθηκόντων όλων
των μελών και ο προβλεπόμενος χρόνος ενασχόλησης κάθε μέλους του έργου
παρατίθενται σε αναλυτικό πίνακα. Παρατίθεται οργανόγραμμα παρουσίασης των
υποομάδων εργασίας, αλλά δεν δίνεται πίνακας με τον πλήρη υλικοτεχνικό
εξοπλισμό της ομάδας έργου γίνεται επιμέρους αναφορά χωρίς να υπάρχει
συγκεντρωτικός πίνακας. Ο τρόπος ροής της εργασίας μεταξύ των μελών της ομάδας
έργου είναι κατανοητός.
ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος & ΑΤΕΠΕ Ε.Π.Ε.
Η δομή και η οργάνωση της ομάδας έργου, ο προσδιορισμός των καθηκόντων όλων
των μελών και ο προβλεπόμενος χρόνος ενασχόλησης κάθε μέλους του έργου
παρουσιάζεται αναλυτικά σε πίνακα. Υπάρχει πλήρες οργανόγραμμα παρουσίασης
της διάρθρωσης των υποομάδων ενώ παρατίθεται και διάγραμμα ροής του έργου με
το οποίο γίνεται πλήρως κατανοητός ο τρόπος υλοποίησης των εργασιών για όλες τις
φάσεις του έργου. Παρατίθεται αναλυτικός πίνακας που περιγράφεται ο
υλικοτεχνικός εξοπλισμός της ομάδας έργου. Περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος ροής
της εργασίας (Συντονιστής, Υπεύθυνοι υποομάδων, Μέλη) μεταξύ των μελών της
ομάδας έργου.
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NERCO–Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
Η δομή και η οργάνωση της ομάδας έργου, ο προσδιορισμός των καθηκόντων όλων
των μελών καθώς και ο προβλεπόμενος χρόνος ενασχόλησης κάθε μέλους του έργου
παρουσιάζεται με ικανοποιητικό τρόπο. Παρατίθεται οργανόγραμμα παρουσίασης της
διάρθρωσης των υποομάδων, με το οποίο γίνεται κατανοητός ο τρόπος ροής της
εργασίας (Συντονιστής, Υπεύθυνοι υποομάδων, Μέλη) μεταξύ των μελών της ομάδας
έργου. Υπάρχει αναλυτικός πίνακας υλικοτεχνικού εξοπλισμού της ομάδας έργου.
ΤΕΧΝΟΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε. & ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε & ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Η δομή και η οργάνωση της ομάδας έργου, ο προσδιορισμός των καθηκόντων όλων
των μελών όπως και ο προβλεπόμενος χρόνος ενασχόλησης και τα καθήκοντα κάθε
μέλους του έργου παρουσιάζονται αναλυτικά σε πίνακα. Παρατίθεται οργανόγραμμα
παρουσίασης της διάρθρωσης

των υποομάδων εργασίας, με το οποίο γίνεται

κατανοητός ο τρόπος ροής της εργασία. Παρουσιάζεται αναλυτικός πίνακας του
υλικοτεχνικού εξοπλισμού της ομάδας έργου που θα χρησιμοποιηθεί κατά την
διάρκεια των εργασιών.
Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις βαθμολογούνται οι προσφορές των
υποψηφίων. Οι βαθμολογίες για όλα τα κριτήρια καθώς και η βαθμολογία κάθε
διαγωνιζόμενου για το σύνολο της τεχνικής του προσφοράς φαίνονται στον
παρακάτω πίνακα.
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Aj1

Aj2

1

ΥΛΗ
–
Διαχείριση
και
Προστασία Περιβάλλοντος &
ΑΤΕΠΕ ΕΠΕ
ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ
Ο.Ε.ΥΛΩΡΙΚΗ
Ε.Ε.
ΛΟΥΒΙΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
NERCO – Ν.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
ECO – CONSULTANTS S.A. &
kartECO – Σύμβουλοι Μηχανικοί
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

9,80

9,80

9,30

2

3
4

Bj1

Bj2

ΤΕΛΙΚΗ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

9,80

9,80

9,80

9,30

9,60

9,40

9,39

8,90

8,90

8,00

9,00

8,70

8,00

8,60

9,40

8,20

8,62
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Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα το
με αριθμ. 681/20.06.2014 πρακτικό αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών της
επιτροπής Διενέργειας για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Παρακολούθηση
Ειδών και Τύπων Οικοτόπων».

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης προσλήψεων του ΦΔΕΔ
Παρνασσού για την κάλυψη των θέσεων της ΣΟΧ1/2014
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα το
με αριθμ. 631/05.06.2014 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων της
προκήρυξης με αριθμό 392/10-04-2014 (ΣΟΧ 1/2014) του Φ.Δ.Ε.Δ.Π. και
εξουσιοδότησε ομόφωνα την πρόεδρο του ΔΣ κα Τσιτσώνη Θέκλα όπως προχωρήσει
στην υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

ΘΕΜΑ 4ο: 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 28ο πρακτικό ως εξής:


καταβολή του ποσού των έξι χιλιάδων διακοσίων σαράντα έξι ευρώ
(€6.246,00) στην ΔΗΜ. ΤΣΑΜΠΟΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με ΑΦΜ 081956280
που αντιστοιχεί στο κόστος για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια
Εξοπλισμού Φύλαξης», σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Τιμολόγιο - Δελτίο
Αποστολής Νο 490/23-4-2014, (CPV 38631000-7).



καταβολή του ποσού των εννέα χιλιάδων εννιακοσίων δέκα εννέα ευρώ και
τριάντα επτά λεπτών (€9.919,37) που αντιστοιχεί στο κόστος καταβολής
μισθοδοσίας και μετακινήσεων Απριλίου 2014, για τους υπαλλήλους του
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, (CPV 79631000-6).



καταβολή του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ενενήντα οχτώ ευρώ
και ογδόντα πέντε λεπτών (€4.398,85) που αντιστοιχεί στο κόστος καταβολής
15
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των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου Απριλίου
2014, του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, με πληρωμή στην
ΕΤΕ Αμφίκλειας, (CPV 66520000-1).


καταβολή του ποσού των διακοσίων ογδόντα πέντε ευρώ και ενενήντα πέντε
λεπτών (€285,95) που αντιστοιχεί στο κόστος καταβολής προσωρινής
δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου (Φ.Μ.Υ) της μισθολογικής
περιόδου Μαρτίου 2014 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού,
μέσω TAXISnet με πληρωμή στην ΕΤΕ Αμφίκλειας (κωδ. δαπάνης CPV
75110000-0).



καταβολή του ποσού των διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι
λεπτών (€298,36) που αντιστοιχεί στο κόστος καταβολής προσωρινής
δήλωσης απόδοσης φόρου και τελών χαρτ/μου (Φ.Μ.Υ) της μισθολογικής
περιόδου Απριλίου 2014 του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού, μέσω TAXISnet με πληρωμή στην ΕΤΕ Αμφίκλειας (κωδ.
δαπάνης CPV 75110000-0).



καταβολή του ποσού των διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και πενήντα λεπτών
(€296,50) στην Συνοδινού Ιφιγένεια με ΑΦΜ 106325080 που αντιστοιχεί στο
κόστος μετακίνησης και διαμονής του τακτικού μέλους του ΔΣ του ΦΔΕΔ
Παρνασσού, για την 25η συνεδρίαση του Δ.Σ. την 17.1.2014,

την 27η

συνεδρίαση του Δ.Σ. την 22.3.2014 και την 28η συνεδρίαση του Δ.Σ. την
2.5.2014 (CPV 75100000-7).


καταβολή του ποσού των επτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δέκα λεπτών
(€796,10) στην πρόεδρο του ΦΔΕΔΠ, Τσιτσώνη Θέκλα με ΑΦΜ 063659553
που αντιστοιχεί στο κόστος μετακίνησης και διαμονής της στην Αθήνα, για
συμμετοχή της στη συνάντηση των Προέδρων των ΠΠ με την ΓΓ του
ΥΠΕΧΩΔΕ, την 1/4/2014 και για την μετακίνηση της για την συμμετοχή της
στην 28η συνεδρίαση του Δ.Σ. την 2/5/2014, (CPV 75100000-7).



καταβολή του ποσού των επτακοσίων σαράντα επτά ευρώ και δέκα τεσσάρων
λεπτών (747,14 €) στο 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).
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καταβολή του ποσού των τριακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και είκοσι πέντε
λεπτών (338,25 €) στον Σκουφά Αθ. Αλέξανδρο, που εδρεύει στην Αμφίκλεια
Λοκρίδος, με Α.Φ.Μ. 300237340, Δ.Ο.Υ. Λαμίας και αντιστοιχεί στο κόστος
για την προμήθεια ανταλλακτικών των αυτοκινήτων του Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (κωδ. δαπ. CPV 34330000-9).



καταβολή του ποσού των διακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και τριάντα λεπτών
(€ 258,30) στην εφημερίδα «Πρωινά Νέα», με ΑΦΜ 035588325, ΔΟΥ
Λαμίας, που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης προκηρύξεων του Φορέα
Διαχείρισης, (CPV 22120000-7).



καταβολή του ποσού των διακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και έξι λεπτών (€
273,06) στην εφημερίδα «Ημέρα», ΕΚΔΟΤΙΚΗ-ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε με
ΑΦΜ 094275277, που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης προκηρύξεων
του Φορέα Διαχείρισης, (CPV 22120000-7).

ΘΕΜΑ 5ο: 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 (28ης) που πραγματοποιήθηκε την 2η
Μαΐου 2014, ημέρα Παρασκευή.

ΘΕΜΑ 6ο : Διάφορα θέματα
Με πρόταση του συντονιστή το ΔΣ αποφάσισε ομόφωνα να γίνουν δεκτά προς
συζήτηση τα παρακάτω θέματα:
1. Έγκριση πρακτικού παραλαβής των έργων : Λογιστική κάλυψη, Νομική
στήριξη
2. Έγκριση συμμετοχής του ΦΔΕΔ Παρνασσού στην απογραφή των Λευκών
Πελαργών
3. Συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσου σε ημερίδα του ΚΠΕΕ Άμφισσας την
30/7/2014
4. Απολογισμός ΠΕ 2014 και σχεδιασμός επόμενης
5. Διαγωνισμός Φωτογραφίας και δημιουργίας σχετικής έκθεσης
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Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικού παραλαβής των έργων : Λογιστική κάλυψη,
Νομική στήριξη
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα:


το υπ’ αριθμ. 683/20.6.2014 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής του έργου
«Λογιστική κάλυψη» καθώς και την πληρωμή του ποσού των δυο χιλιάδων
εκατό οχτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (2.108,57€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. στο Μολιώτη Απόστολο. Η πληρωμή αφορά στο 1ο τρίμηνο του
2014 ήτοι 2.108,57€



το υπ’ αριθμ. 682/20.6.2014 πρακτικό της επιτροπής παραλαβής του έργου
«Νομική στήριξη» καθώς και την πληρωμή του ποσού των τριών χιλιάδων
επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ και σαράντα δύο λεπτών (3.795,42€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Καρατσώλη Κωνσταντίνο. Η πληρωμή
αφορά στο 3ο και 4ο τρίμηνο του 2013 και στο 1ο τρίμηνο του 2014 ήτοι 3
τρίμηνα x1.265,14€ = 3.795,42€

Θέμα 2ο : Συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσού στην απογραφή των Λευκών
Πελαργών
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα την
συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσού στην απογραφή των Λευκών Πελαργών καθώς το
2014 πραγματοποιείται η 7η Διεθνής Απογραφή των Λευκών Πελαργών και
παράλληλα η 2η Εθνική Απογραφή (η 1η ήταν το 2004/5). Στο πλαίσιο αυτής της
απογραφής, οι Φορείς Διαχείρισης έχουν την ευκαιρία να συμβάλουν με το
προσωπικό τους στη καταγραφή των ζευγαριών αλλά και να εκμεταλλευτούν
επικοινωνιακά σε τοπικό επίπεδο αυτήν την καταγραφή, μιας και ο πελαργός είναι
ένα από τα πλέον δημοφιλή ανθρωπόφιλα ζωικά είδη.

Θέμα 3ο : Συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσού σε ημερίδα του ΚΠΕΕ Άμφισσας
Το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα την
συμμετοχή του ΦΔΕΔ Παρνασσού σε ημερίδα που διοργανώνει το ΚΠΕΕ Άμφισσας,
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την Δευτέρα 30 Ιουνίου στον Επτάλοφο Φωκίδας με θέμα «Δασικό Οικοσύστημα –
βιοποικιλότητα και ο ρόλος του ενεργού πολίτη».

Θέμα 4ο : Απολογισμός ΠΕ 2014 και σχεδιασμός επόμενης
Παρουσιάστηκε από το συντονιστή του ΦΔΕΔ Παρνασσού ο απολογισμός (η σχετική
έκθεση επισυνάπτεται) των δράσεων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του τμήματος
Πληροφόρησης, Εκπαίδευσης και Δημοσιότητας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα
σχολεία των Παραπαρνάσσιων Δήμων για το έτος 2014.
Για το 2015, κατόπιν της συζήτησης και των προτάσεων που ακολούθησαν
αποφασίσθηκε ομόφωνα από το ΔΣ:
α. να οργανωθούν συναντήσεις με τους

Διευθυντές των σχολείων των

Παραπαρνάσιων Δήμων για το σχεδιασμό της ΠΕ του 2015
β. να οργανωθούν, στις εγκαταστάσεις του Φορέα, εκδηλώσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης που να απευθύνονται σε συλλόγους των Παραπαρνάσιων Δήμων.

Θέμα 5ο : Διαγωνισμός Φωτογραφίας και δημιουργίας σχετικής έκθεσης
Κατόπιν πρότασης του Συντονιστή, το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Παρνασσού, ενέκρινε ομόφωνα τη διοργάνωση διαγωνισμού Φωτογραφίας και
σχετικής έκθεσης, με θέμα: «Εθνικός Δρυμός Παρνασσού»
Ο διαγωνισμός θα γίνει με φωτογραφίες, οι οποίες θα απεικονίζουν το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου. Τις φωτογραφίες θα κρίνει
πενταμελής κριτική επιτροπή και για τις τρεις (3) καλύτερες φωτογραφίες θα δοθούν
τρία (3) βραβεία, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και ξεχωριστό βραβείο κοινού, με βάση
τα αποτελέσματα της διαδικτυακής ψηφοφορίας.
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Λύεται η συνεδρίαση
Το πρακτικό αυτό έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2014
Για το ΔΣ
Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Θέκλα Τσιτσώνη

Σπαθιάς Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσιτσώνη Θέκλα
Πιπέρης Αντώνιος
Συνοδινού Ιφιγένεια
Σπαθιάς Ιωάννης
Ζιώγας Γεώργιος
Ζιάκος Ανδρέας
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