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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 2013
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ
Σήμερα, 01 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε 5η Συνεδρίαση για
το έτος 2013 στο Αργοστόλι, στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου,
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, το Δ.Σ. του Φορέα.
Παρόντα μέλη του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, ως Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Σωτήριος Κουρής, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας &
Ιθάκης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, ως εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέας του Δ.Σ.
4. Μόσχος Τομπαζιώτης, Δρ. Δασολόγος, ως εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
5. Σπύρος Ματιάτος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ομαλών και Καθαριότητας,
ως εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλλονιάς.
6. Παναγής Φωκάς, ΠΕ1 Γεωπόνος στο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.)
Αργοστολίου, ως εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Απόντες από τη Συνεδρίαση είναι:
1. Ο κ. Ιωάννης Ζαφειράτος, Μηχανικός, ως εκπρόσωπος του τ. Υπουργείου
Ανάπτυξης.
2. Η κ. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγος, ως εκπρόσωπος του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
3. Ο κ. Ιωάννης Μαχαίρας, Δρ. Βιολόγος – Ηθολόγος, ως Ειδικός Επιστήμων
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκονται επίσης ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Δρ. Βιολόγος,
Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, ο κ. Μιχαήλ Ξανθάκης, Δρ. Δασολόγος, η κ. Γεωργία
Λυσίτσα, MSc Δασολόγος και η κ. Ελένη Κουμαριώτη, ΔΕ Διοικητικός/Γραμματέας του
Φορέα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Επικύρωση πρακτικών της 3ης/05.07.2013 και 4ης/26.08.2013 Συνεδρίασης του
Δ.Σ.
2. Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
3. Θέματα προσωπικού:
- Ανανέωση Σύμβασης μέλους του Προσωπικού του Φορέα, στο πλαίσιο
υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου.
4. Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου: Παραλαβή παραδοτέων στο πλαίσιο
του Υποέργου 1 - Προεγκρίσεις.
5. Έγκριση Τεχνικού Δελτίου για το έργο της Περίφραξης του Εθνικού Δρυμού
Αίνου.
6. Χρηματοδότηση του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013: Επιλογή
Αναδόχων – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής.
7. Προγραμματικές συμβάσεις:
- Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση των μελετών
του Τεχνικού Δελτίου.
- Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Περίφραξη Πυρήνα Εθνικού
Δρυμού Αίνου».
- Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για τη παραχώρηση προς χρήση χώρου
εντός του ‘ΕΥΔΟΞΟΥ’.
8. Γνωμοδοτήσεις.
9. Οικονομικά θέματα.
10. Διάφορα θέματα.
Θέμα 1ο: Επικύρωση πρακτικών της 3ης/05.07.2013 και 4ης/26.08.2013 Συνεδρίασης
του Δ.Σ.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Γεωργία Καμάρη, αφού καλωσορίσει τα παρευρισκόμενα μέλη
του Δ.Σ., τα ερωτά αν συμφωνούν με τη σύνταξη και τις διορθώσεις των Πρακτικών της
3ης/05.07.2013 και της 4ης/26.08.2013 Συνεδρίασης. Τα μέλη συμφωνούν ομόφωνα και με τις
υπογραφές τους τα επικυρώνουν.

Θέμα 2ο: Ανακοινώσεις – Αιτήσεις.
• Η Πρόεδρος ξεκινά με τις ανακοινώσεις, αναφερόμενη πρώτα στην καλή είδηση ότι
θα εξομαλυνθεί επιτέλους η χρηματοδότηση του Φορέα με την επιστροφή του ρόλου του
Υπολόγου σε υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ και την άδεια να χρησιμοποιήσει άμεσα ο Φορέας τα
χρήματα που για αρκετούς μήνες είχαν δεσμευθεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.
Υπενθυμίζει ότι καθ’ όσον ο Φορέας ήταν ο ίδιος Υπόλογος, δεν έπρεπε να έχει μεταφέρει το
ποσό της επιχορήγησης που είχε λάβει από την Τράπεζα της Ελλάδος στην Εμπορική
Τράπεζα, όπως εκ των υστέρων ενημερώθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28518/ΕΥΘΥ
556/24.06.2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ.
Περισσότερα για τις ευχάριστες αυτές εξελίξεις θα συζητηθούν στο 9ο Θέμα της Ημερήσιας
Διάταξης.
Ο κ. Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα αναφέρει ότι επιτέλους θα
μπορέσει ο Φορέας να ανταποκριθεί στις συσσωρευμένες οφειλές των τελευταίων μηνών και
θα αποκαταστήσει την εικόνα του στην τοπική αγορά. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό
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αυτήν τη στιγμή, καθώς για την υλοποίηση του χρηματοδοτικού προγράμματος του
Πράσινου Ταμείου και με βάση τον τρόπο που αυτό πληρώνει, θα πρέπει ο Φορέας να λάβει
τιμολόγια επί πιστώσει, τα οποία θα αποπληρώσει μετά την έγκριση τους. Συνεπώς θα είναι
πιο εύκολο να λάβει αυτά τα τιμολόγια, αν διατηρήσει στην τοπική αγορά το όνομα του
‘καλοπληρωτή’.
• Κατόπιν, η Πρόεδρος αναφέρεται στη συνάντηση που είχαν πριν από μιάμιση
εβδομάδα ο κ. Κουρής, ο κ. Μήτσαινας και η ίδια με την νέα Γ.Γ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α., κ. Ν.
Γιαννακοπούλου. Παρούσα ήταν και η κ. Χ. Κούρτελη, Προϊσταμένη της Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ.,
καθώς και σύμβουλοι της κ. Γ.Γ. Από τη συνάντηση αυτή φάνηκε η πολύ καλή διάθεση και η
αποφασιστικότητα της νέας Γ.Γ. για να συνδράμει στο έργο των Φ.Δ. και στην επίλυση των
σημαντικών προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν σήμερα. Στο πλαίσιο της συνάντησης,
συζητήθηκε και το θέμα της διαχείρισης του Περιβαλλοντικού Κέντρου του Αίνου, το οποίο
σύντομα θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει, καθώς οι επισκευές του έχουν πλέον ολοκληρωθεί.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Κουρή, ο οποίος αναφέρει ότι στην παρούσα φάση
αναζητείται το νομικό καθεστώς, στο πλαίσιο του οποίου θα ορισθεί η διαχείριση του
κτηρίου. Εκτιμά ότι η καθημερινή του λειτουργία απαιτεί αρκετά έξοδα, τα οποία δεν είναι
δυνατόν να καλυφθούν ούτε από τον Φορέα ούτε από την Περιφέρεια. Συνεπώς συζητήθηκε
η δυνατότητα σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα και της
Περιφερειακής Ενότητας, στο πλαίσιο της οποίας θα προβλέπεται και η προκήρυξη για
επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα λάβει υπό τη διαχείρισή του, μέσω ενοικίασης, καθορισμένα
τμήματα του κτηρίου. Από τα έσοδα του ενοικίου, αλλά και από σχετικές δεσμεύσεις του
ιδιώτη θα καλύπτονται και τα πάγια έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του κτηρίου, αλλά
και του περιβάλλοντος χώρου. Θα πρέπει επιτέλους να δοθεί η ευκαιρία στην κοινωνία της
Κεφαλονιάς να ‘χαρεί’ αυτό το κτήριο.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι καθώς το κτήριο επισκευάσθηκε με κοινοτικά κονδύλια, δεν
προκύπτει πρόβλημα επιστροφής χρημάτων στην Ε.Ε., εφόσον τα έσοδα που θα παράγει το
κτήριο θα ισοσκελίζουν τα έξοδα που απαιτούνται για την λειτουργία και την συντήρησή του.
• Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρεται στην αναμενόμενη και φέτος πρόσληψη
προσωπικού από την Περιφερειακή Ενότητα στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος
Κοινωφελούς Εργασίας του Ο.Α.Ε.Δ. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η πρόσληψη 19 ατόμων,
τα οποία η Πρόεδρος προτείνει να ζητηθούν από τον Φορέα για διάστημα 1-2 εβδομάδων. Τα
άτομα αυτά θα συνδράμουν, υπό την επίβλεψη του προσωπικού Επόπτευσης/Φύλαξης του
Φορέα, στον καθαρισμό του κεντρικού οδικού άξονα του Αίνου, ο οποίος παρουσιάζει σε
πολλά σημεία του, κυρίως στις πλαϊνές τριγωνικές, συσσώρευση λίθων και βράχων από τα
πρανή, που σύντομα θα δημιουργήσουν πρόβλημα βατότητας στο δρόμο. Καλό θα είναι οι εν
λόγω εργασίες να ολοκληρωθούν πριν την έλευση του χειμώνα.
Ο κ. Κουρής προτείνει ότι όταν έρθει η στιγμή του καθαρισμού και πριν ξεκινήσουν οι
σχετικές εργασίες, θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικώς και η Διεύθυνση Δασών. Επίσης,
καθώς τα φερτά υλικά που θα απομακρυνθούν είναι πολλά, θα πρέπει να αποφασισθεί το που
θα εναποτεθούν. Συνεπώς, για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να διατεθεί ένας φορτωτής και ένα
φορτηγό. Υπό αυτό το πρίσμα, εκτιμά ότι δεν θα χρειαστούν όλα τα παραπάνω άτομα αλλά
το πολύ 5-6, τα οποία θα βοηθούν στην φόρτωση. Αυτό που δεν γνωρίζει είναι πόσο χρόνο
θα χρειασθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού και αν θα
προλάβουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες πριν χιονίσει στον Αίνο.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 1η)
να αποσταλεί εγκαίρως έγγραφο στην Περιφερειακή Ενότητα με το οποίο να ζητείται η
διάθεση προσωπικού όταν αυτό προσληφθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς
Εργασίας του ΟΑΕΔ, προκειμένου να αξιοποιηθεί για τον καθαρισμό του Κεντρικού Οδικού
Άξονα του Εθνικού Δρυμού Αίνου από συσσωρευμένους λίθους και βράχους.
• Ακολούθως, η Πρόεδρος αναφέρει ότι τοποθετήθηκε στις πινακίδες του Εθνικού
Δρυμού το προστατευτικό Plexiglas και έγινε και η συντήρηση στις ξύλινες υποδομές.
Επίσης, έχουν κατασκευαστεί και τοποθετηθεί ήδη οι δύο από τις οκτώ ενημερωτικές
πινακίδες που αφορούν στην ανάδειξη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης
Κουτάβου. Όλες οι παραπάνω εργασίες είχαν χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο κατά
το 2012. Δυστυχώς, δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμα οι υπόλοιπες 6 πινακίδες σε θέσεις-κλειδιά
της Κεφαλονιάς, καθώς για έναν περίπου χρόνο ο Δήμος Κεφαλονιάς δεν είχε ανταποκριθεί
στο αίτημα του Φορέα περί υπόδειξης των θέσεων τοποθέτησής τους και μόλις πρόσφατα ο
κ. Ματιάτος πληροφόρησε, ότι για τις μεν πινακίδες που προγραμματίζεται να τοποθετηθούν
σε χώρους λιμανιών, το σχετικό αίτημα θα πρέπει να απευθυνθεί προς την Πρόεδρο του
Λιμενικού Ταμείου, κα Ε. Κατσαΐτη, ενώ για την πινακίδα που προγραμματίζεται να
τοποθετηθεί στην περιοχή του αεροδρομίου, το σχετικό ερώτημα θα πρέπει να απευθυνθεί
προς την Αερολιμενάρχη, κα Μ. Δούνα. Όσον αφορά στην πινακίδα που θα τοποθετηθεί στην
περιοχή του Αγ. Γερασίμου, αυτή μπορεί σε συνεννόηση με τον κ. Ματιάτο να τοποθετηθεί
άμεσα, πιθανώς σε θέση κοντά στον κόμβο πριν από το μοναστήρι.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 2η)
την άμεση αποστολή αιτημάτων προς την Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Κεφαλονιάς κα
Ε. Κατσαΐτη και προς την Αερολιμενάρχη Κεφαλονιάς, κα Μ. Δούνα για την έγκριση
τοποθέτησης ενημερωτικών πινακίδων που αφορούν στο Κέντρο Περιβαλλοντικής
Ενημέρωσης Κουτάβου σε επιλεγμένες θέσεις εντός των περιοχών ευθύνης τους.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρεται στα σεμινάρια και τις ημερίδες που θα πρέπει να
διοργανώσει ο Φορέας, στο πλαίσιο των δράσεων Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης που
υλοποιεί. Σύμφωνα με το προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του έτους θα πρέπει να γίνουν δύο
σεμινάρια και μία ημερίδα Το ένα σεμινάριο θα είναι για τους κτηνοτρόφους, το οποίο
κανονικά θα είχε γίνει ήδη, εντούτοις δεν κατέστη δυνατό μέχρι σήμερα να βρεθεί κοινός
χρόνος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει συγκεκριμένα ότι η Αντιπρόεδρος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., κ. Δ.
Χαλικιά, δεν μπορεί να έρθει στην Κεφαλονιά παρά μόνο από τις 20.10 και μετά. Θα πρέπει
το σεμινάριο να μπορέσει να γίνει όχι πολύ μετά από αυτήν την ημερομηνία, καθώς κατόπιν
θα ξεκινήσουν οι γέννες των ζώων και άλλες εργασίες, οπότε και οι κτηνοτρόφοι δεν θα
μπορούν να λάβουν μέρος μέχρι το τέλος του έτους.
Η Πρόεδρος αναφέρει επίσης, ότι το δεύτερο σεμινάριο θα αφορά στα μανιτάρια, δηλ.
στην παρουσίαση στο κοινό των χαρακτηριστικών αυτών οργανισμών, του τρόπου
αναγνώρισής των εδώδιμών και μη, των πρακτικών συλλογής τους κ.λπ. Ένα τέτοιο
σεμινάριο θα είναι πολύ χρήσιμο, καθώς στην Κεφαλονιά, δεν έχει αναπτυχθεί μία
κουλτούρα συλλογής μανιταριών, όπως σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Θα γίνει δε
προσπάθεια, το σεμινάριο να συνδυασθεί και με μία σχετική εκδρομή, στο πλαίσιο της
οποίας οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν εμπειρία στο πεδίο ως προς τον εντοπισμό και την
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αναγνώριση των μανιταριών. Όσον αφορά στην ημερίδα, αυτή θα μπορούσε να μετατεθεί για
νωρίς την άνοιξη. Όλες οι εκδηλώσεις μπορούν να υλοποιηθούν στο χώρο του ‘Μύθου’, με
τον οποίο έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση μέχρι το τέλος του 2015.
• Η Πρόεδρος συνεχίζει, λέγοντας ότι την Πέμπτη, 03.10.2013, αναμένεται να
συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα της ανανέωσης της προγραμματικής σύμβασης
για την παραχώρηση προς χρήση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου
στον Φορέα, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Φορέα. Η προηγούμενη σύμβαση έχει λήξει
μέσα στον Αύγουστο, οπότε πρέπει σύντομα να τακτοποιηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Το
προσωπικό του Φορέα, για το σκοπό αυτό, έχει ετοιμάσει και μία παρουσίαση, σχετικά με
την λειτουργία, την αξιοποίηση και τις εργασίες συντήρησης που έχει κάνει όλα αυτά τα
χρόνια που χρησιμοποιεί το Κέντρο ως έδρα του.
Ο κ. Κουρής προτείνει ότι μιας και ο Φορέας ζητά την ανανέωση της παραχώρησης του
Κέντρου προς χρήση, θα πρέπει κανονικά το ίδιο να γίνει και για το άλσος του Κουτάβου, με
σκοπό η διαχείρισή του να περάσει στον Φορέα. Θα μπορούσαν, με αυτόν τον τρόπο, να
αναβαθμιστούν οι υπηρεσίες που παρέχει το άλσος στους πολίτες και να αναδειχθεί
περαιτέρω. Εκτιμά ότι απαιτείται μόνο ένα άτομο να περιπολεί καθημερινά και να
παρεμβαίνει όπου χρειασθεί.
Ο κ. Ματιάτος εκτιμά ότι χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα σε μόνιμη βάση.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει, υπό την προϋπόθεση ότι τα άτομα
αυτά θα τα παρέχει κάποια υπηρεσία, π.χ. ο Δήμος, και το σχετικό προσωπικό του Φορέα θα
μπορούσε να συντονίσει τις σχετικές εργασίες συντήρησης και ανάδειξης του άλσους.
Ο κ. Κουρής πιστεύει ότι ένα μικρό κονδύλι από τον προϋπολογισμό του Φορέα θα
μπορούσε να διατεθεί για την επίβλεψη και φροντίδα του άλσους με την πρόσληψη κάποιου
ατόμου για το σκοπό αυτό.
Ο κ. Μήτσαινας τονίζει ότι αυτό δεν είναι δυνατόν και δεν είναι θέμα μεγέθους ποσού,
αλλά επιλεξιμότητας από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., καθώς ο Φορέας χρηματοδοτείται για πολύ
συγκεκριμένες δράσεις που έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την προστασία και διαχείριση
του Εθνικού Δρυμού μόνο.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι αυτό που μπορεί να συνεχίσει να κάνει ο Φορέας με το
προσωπικό του είναι να χρησιμοποιεί τον Κούταβο ως τόπο υλοποίησης περιβαλλοντικών
δράσεων και μέσα από αυτές να τον προβάλλει και να τον αναδεικνύει. Για παράδειγμα, την
ερχόμενη Πέμπτη από τις 09:30 έως τις 15:30, διοργανώνεται στον Κούταβο από τον Φορέα
και την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία παρατήρηση πουλιών, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής
Γιορτής των Πουλιών, η οποία υλοποιείται ταυτόχρονα σε 30 χώρες από τον οργανισμό
BirdLife International.
O κ. Κουρής επανέρχεται στο θέμα της ανάδειξης του Κουτάβου, αναφέροντας ότι για
την διαμόρφωση του χώρου με φυτά ξοδεύτηκε 1 εκ. ευρώ χωρίς να ερωτηθούν οι ειδικοί για
τα φυτά που έπρεπε να φυτευτούν, ενώ στην πορεία καταστράφηκαν από απροσεξία και τα
αυτόματα συστήματα ποτίσματος που είχαν εγκατασταθεί.
Η Πρόεδρος επιβεβαιώνει τα ανωτέρω, λέγοντας ότι η ίδια με τον κ. Μήτσαινα είχαν
επισκεφθεί τον τότε Δήμαρχο Αργοστολίου, κ. Γ. Τσιλιμιδό, προκειμένου να θέσουν υπόψη
του ότι ο Φορέας διαθέτει την κ. Καραγιάννη, Γεωπόνο, η οποία θα μπορούσε να συνδράμει
με τις γνώσεις της στην επιλογή των κατάλληλων φυτών για φύτευση και των θέσεων
φύτευσής τους. Δυστυχώς, δεν ζητήθηκε ποτέ η γνώμη του Φορέα, με αποτέλεσμα να
φυτευθούν ακατάλληλα φυτά, τα οποία σήμερα γνωρίζουμε ότι έχουν σε μεγάλο βαθμό
ξεραθεί ή δεν αναπτύσσονται.
Η Πρόεδρος απαντά σε σχετικό ερώτημα του κ. Κουρή, ότι το προσωπικό του Φορέα
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είναι διαθέσιμο ακόμα και σήμερα να προτείνει, να επιβλέψει και να βοηθήσει με τις γνώσεις
του στην αποκατάσταση των παλαιών λαθών και στην φύτευση κατάλληλων φυτών που θα
αναδείξουν σημαντικά την όψη του άλσους του Κουτάβου.
Ο κ. Κουρής προτείνει να βρεθεί μία κατάλληλη ημέρα μέσα στο χειμώνα και αφού
ολοκληρωθεί μία σχετική μελέτη για το τι θα πρέπει να φυτευθεί στον Κούταβο και το που, ο
Φορέας να αναλάβει την πρωτοβουλία να καλέσει τους πολίτες να βοηθήσουν στη φύτευση.
Τα φυτά θα μπορούσαν να αγορασθούν με τη βοήθεια του Δήμου Κεφαλονιάς.
Ο κ. Ματιάτος προτείνει ότι για την προστασία του άλσους θα πρέπει να συμπληρωθεί η
περίφραξή του, κυρίως στην αρχή του και να αντικατασταθούν κάποια από τα ξύλα που
έχουν σαπίσει, καθώς μέχρι σήμερα εισέρχονται άτομα, τα οποία κανείς δεν γνωρίζει τι
κάνουν.
• Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρεται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Φορέας,
σχετικά με την ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης της κ. Ιωάννας Βουδούρη, φοιτήτριας
του Πανεπιστημίου AgroParisTech της Γαλλίας, στο πλαίσιο συνεργασίας που έχει
εγκαθιδρυθεί από πέρυσι μεταξύ του εν λόγω Πανεπιστημίου και του Φορέα. Η κ. Βουδούρη
συμμετείχε σε όλες σχεδόν τις δράσεις του Φορέα και ανέλαβε να συγκεντρώσει πρωτογενή
στοιχεία που έχουν να κάνουν με την καταγραφή και παρακολούθηση των αλόγων του Αίνου,
το οποίο και έπραξε με απόλυτη επιτυχία. Ο Φορέας ευελπιστεί να συνεχίσει και να διευρύνει
τέτοιες σημαντικές συνεργασίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στο μέλλον.
• Περνώντας στις αιτήσεις, η Πρόεδρος αναφέρει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του
ενιαίου μισθολογίου, αλλά και για μελλοντική χρήση, τα μέλη του προσωπικού του Φορέα
έχουν καταθέσει αιτήματα προς το Δ.Σ. για την αναγνώριση ως πραγματικής και συντάξιμης
της προϋπηρεσίας που διέθεταν πριν από την πρόσληψή τους στο Φορέα. Τα διαστήματα
αυτά έχουν υπολογισθεί με βάση τα σχετικά δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι
ενδιαφερόμενοι και έχουν επιβεβαιωθεί από το γραφείο που παρέχει την Λογιστική
Υποστήριξη στο Φορέα.
Συνεπώς, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 3η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία του Δρ. Γεωργίου
Μήτσαινα του Παντελή, ΠΕ Βιολόγου και Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, η οποία
αποκτήθηκε πριν από την πρόσληψή του στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και
ανέρχεται συνολικά σε τρία (3) έτη, οκτώ (8) μήνες και έξι (6) ημέρες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 4η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία της κας Βασιλικής
Καραγιάννη, ΠΕ Γεωπόνου του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν από την πρόσληψή της
στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται συνολικά σε δύο (2) έτη,
πέντε (5) μήνες και δέκα (10) ημέρες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 5η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία του Δρ. Μιχαήλ Ξανθάκη
του Γεωργίου, ΠΕ Δασολόγου του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν από την πρόσληψή του
στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται συνολικά σε δύο (2) έτη,
εννέα (9) μήνες και είκοσι-οκτώ (28) ημέρες.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 6η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία της κας Γεωργίας
Λυσίτσα του Χρήστου, ΠΕ Δασολόγου του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν από την
πρόσληψή της στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται συνολικά σε
δύο (2) έτη, εννέα (9) μήνες και είκοσι-οκτώ (28) ημέρες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 7η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία της κας Διονυσίας
Σπανού του Φωτίου, ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν
από την πρόσληψή της στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται
συνολικά σε τρεις (3) μήνες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 8η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία της κας Ελένης
Κουμαριώτη του Σπυρίδωνα, ΔΕ Διοικητικού/Γραμματέως του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε
πριν από την πρόσληψή της στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται
συνολικά σε δύο (2) έτη, επτά (7) μήνες και είκοσι (20) ημέρες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 9η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία του κ. Γεωργίου
Ισμαήλου του Σπυρίδωνα, ΔΕ Επιμελητή-Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής
του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν από την πρόσληψή του στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Αίνου και ανέρχεται συνολικά σε πέντε (5) έτη, έξι (6) μήνες και εννέα (9) ημέρες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 10η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία της κας Βαρβάρας
Βουτσινά του Φωτίου, ΤΕ Δασοπόνου του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν από την
πρόσληψή της στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται συνολικά σε
εννέα (9) μήνες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 11η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία της κας Ιωάννας
Ελευθεράτου του Σπυρίδωνα, ΔΕ Επιμελητή-Ξεναγού Εθνικών Δρυμών και Χώρων
Αναψυχής του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν από την πρόσληψή της στο Φορέα
Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται συνολικά σε έξι (6) έτη, εννέα (9) μήνες
και δεκαοκτώ (18) ημέρες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 12η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία της κας Χρυσούλας
Μελέτη του Βασιλείου, ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε
πριν από την πρόσληψή της στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και ανέρχεται
συνολικά σε τρεις (3) μήνες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 13η)
και αναγνωρίζουν σαν πραγματική και συντάξιμη την προϋπηρεσία του κ. Νικολάου τούφα
του Κων/νου, ΔΕ Ειδικού Δασικής Προστασίας του Φορέα, η οποία αποκτήθηκε πριν από
την πρόσληψή του στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και η οποία ανέρχεται
συνολικά σε δύο (2) έτη.
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• Κατόπιν, η Πρόεδρος του Δ.Σ. αναφέρεται στα αιτήματα κανονικών αδειών του
προσωπικού του Φορέα. Συγκεκριμένα , η κ. Ελένη Κουμαριώτη, Διοικητικός/Γραμματέας
του Φορέα για τις 19.09.2013, ο κ. Παναγιώτης Μινέτος, ΤΕ Δασοπόνος του Φορέα για το
διάστημα 11-15.10.2013, η κ. Βαρβάρα Βουτσινά ΤΕ Δασοπόνος του Φορέα για τα
διαστήματα 30.09, 03.10-06.10 & 29-30.10.2013, η κ. Χρυσούλα Μελέτη ΔΕ Ειδικός
Δασικής Προστασίας για το διάστημα 25.10-30.10.2013 και ο κ. Γρηγόριος Πολλάτος, ΔΕ
Ειδικός Δασικής Προστασίας για τα διαστήματα 17-19.10, 23-26.10 & 29-31.10.2013. Η
Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Δ.Σ. ότι όσον αφορά στις ανωτέρω άδειες, αυτές αφορούν
κυρίως στο εποχιακό προσωπικό, το οποίο θα αποχωρήσει στο τέλος του Οκτωβρίου,
συνεπώς μέχρι τότε θα πρέπει να έχει λάβει την κανονική άδεια που δικαιούται και την οποία
δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιήσει κατά την θερινή περίοδο.
Μετά από σχετική συζήτηση τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 14η)
τις αιτούμενες κανονικές άδειες του προσωπικού του Φορέα για τα ανωτέρω οριζόμενα
χρονικά διαστήματα.

Θέμα 3ο: Θέματα προσωπικού Φορέα.
•
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 18.10.2013 κλείνει ένα
έτος από την υπογραφή σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με την κα
Γεωργία Λυσίτσα ΠΕ Δασολόγο του Φορέα, η οποία ανέλαβε υπηρεσία ως πρώτη
επιλαχούσα στον Πίνακα Κατάταξης της σχετικής θέσης της ΣΟΧ1/2012 Ανακοίνωσης του
Φορέα για πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, μετά την οικειοθελή αποχώρηση του πρώτου
στην κατάταξη, κου Στέφανου Δόση. Στην υπογραφείσα σύμβαση, προβλέπεται ότι η
διάρκειά της είναι για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι το τέλος του 2015, κατόπιν
σχετικής απόφασης του Δ.Σ. Συνεπώς, το Δ.Σ. θα πρέπει σήμερα να αποφασίσει για την
παράταση ή όχι της σύμβασης της κας Λυσίτσα.
Η Πρόεδρος, δηλώνει ότι ίδια είναι ευχαριστημένη για την ενσωμάτωση της κ. Λυσίτσα
στο έμψυχο δυναμικό του Φορέα, αφού ένα χρόνο τώρα έχει επιδείξει άριστη συμπεριφορά,
εργατικότητα και ενθουσιασμό για τις εργασίες που της έχουν ανατεθεί. Στην συνέχεια, δίνει
τον λόγο στον κ. Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα, ο οποίος συνέταξε την
σχετική αξιολόγηση και ο οποίος διαβάζει τμήματα αυτής προς τα μέλη του Δ.Σ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει, μεταξύ των άλλων, ότι από τις 18.10.2012,
οπότε και προσλήφθηκε, έως και σήμερα, έχει αναλάβει ένα πολύ μεγάλο εύρος εργασιών και
το οποίο έχει φέρει εις πέρας με απόλυτη επιτυχία. Μεταξύ των εργασιών που έχει αναλάβει
είναι ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των Δράσεων Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης,
εργασία που ενίοτε αποδεικνύεται ιδιαιτέρως πολύπλοκη. Με την αποφασιστικότητα και το
πνεύμα συνεργασίας που την διακρίνει, έχει συντελέσει σημαντικά στην ενδυνάμωση του
εξαιρετικού κλίματος συναδελφικότητας μεταξύ των εργαζομένων του Φορέα, κάνοντας
εφικτή την απρόσκοπτη υλοποίηση των σχετικών δράσεων και, παράλληλα, αυξάνοντας
σημαντικά την αποτελεσματικότητα τους. Επιπλέον, έχει συνδράμει σημαντικά στη
δημιουργία στενών και αγαστών σχέσεων συνεργασίας με τοπικούς φορείς, οι οποίοι
εμπλέκονται άμεσα στις Δράσεις Ενημέρωσης/Ευαισθητοποίησης. Επιπροσθέτως έχει
συνδράμει περαιτέρω στην αύξηση της δημοσιότητας που λαμβάνει ο Φορέας, μέσα από την
προετοιμασία των Δελτίων Τύπου για τις σχετικές δράσεις του Φορέα. Επιπλέον, έχει
αναλάβει σχεδόν εξολοκλήρου το συντονισμό και τη διαχείριση της συμμετοχής του Φορέα
στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εθελοντισμού (EVS), με αποτέλεσμα ο Φορέας
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Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου να αποτελέσει τον πρώτο Φορέα Διαχείρισης που
πιστοποιείται ως Συντονιστής Φορέας και Φορέας Υποδοχής εθελοντών. Εκτός των
παραπάνω συμμετέχει ουσιαστικά στις επιστημονικές εργασίες του Φορέα που άπτονται τις
καταγραφής και παρακολούθησης της Χλωρίδας της Πανίδας και των Μανιταριών του
Εθνικού Δρυμού. Από τη συνολική της εργασία διακρίνεται η εργατικότητά της, η προθυμία
της, η ευγένειά της, αλλά και η αποτελεσματικότητά της. Για τους παραπάνω λόγους ο κ.
Μήτσαινας προτείνει την παράταση της σύμβασής της κας Γ. Λυσίτσας μέχρι το τέλος του
προγράμματος.
Σε αυτό το σημείο, η Πρόεδρος ευχαριστεί αφενός τον κ. Μήτσαινα,
Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα για την σύνταξη της αξιολόγησης της κας Λυσίτσα και
αφετέρου ευχαριστεί την ίδια προσωπικά και τη συγχαίρει για την συμβολή της όχι μόνο
στην υλοποίηση των Δράσεων του Φορέα, αλλά και για το πνεύμα εξαιρετικής συνεργασίας
μεταξύ των εργαζομένων, στο οποίο έχει συμβάλει, ευχόμενη αυτά να συνεχιστούν και στο
μέλλον. Συνεπώς, προτείνει με ενθουσιασμό στο Δ.Σ. να εγκρίνει την παράταση της
σύμβασης της κας Λυσίτσα μέχρι το τέλος του προγράμματος.
Ο κ. Κουρής θέλει επίσης να ευχαριστήσει την κ. Λυσίτσα, αλλά και να την συγχαρεί
τόσο για το πολύ καλό έργο που κάνει όσο και για το ζήλο που έχει επιδείξει.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 15η)
την παράταση της σύμβασης της κας Γεωργίας Λυσίτσα του Χρήστου, ΠΕ Δασολόγου του
Φορέα, μέχρι το τέλος του προγράμματος που υλοποιεί ο Φορέας, ήτοι μέχρι τις 31.12.2015.

Θέμα 4ο: Πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου – Παραλαβή παραδοτέων στο
πλαίσιο του Υποέργου 1 του Τεχνικού Δελτίου.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο
“Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης”, του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα
για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (4ος Άξονας Δράσεων:
Διοικητική Υποστήριξη της Υλοποίησης των Δράσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος), που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 24.01.2012
υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και της
Αναδόχου της Δράσης, κ. Μαρίας Γαλιατσάτου, Λογίστριας-Φοροτεχνικού, κατετέθησαν
τα παραδοτέα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών της Αναδόχου για το Γ’ τρίμηνο του
2013.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1.
2.

3.

Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμονα,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,
Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,

συνεδρίασε την Τρίτη, 01.10.2013 και ώρα 10:00 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
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Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρωτόκολλο. Συνοψίζει, λέγοντας ότι η Ανάδοχος υλοποίησε όλες τις εργασίες που
αφορούσαν στις λογιστικές υποχρεώσεις του Φορέα για το παραπάνω χρονικό διάστημα,
καθ’ εφαρμογή της υπογραφείσας Σύμβασης και σύμφωνα με την ισχύουσα Φορολογική και
Ασφαλιστική Νομοθεσία. Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, περιγράφονται αναλυτικά στο
σχετικό έγγραφο που κατέθεσε η Ανάδοχος (αρ. εισ. 613/01.10.2013) και μνημονεύονται στο
Πρωτόκολλο της Επιτροπής.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή της εν λόγω Παροχής
Υπηρεσιών από την Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής της
Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που αυτή παρείχε για το ανωτέρω
χρονικό διάστημα και το οποίο ανέρχεται σε δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ και
εξήντα τρία λεπτά (2.690,63€), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 16η)
α) την έγκριση του από 01.10.2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής της Δράσης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Υποστήριξης” του 1ου
Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας, με βάση την οποία
παραλαμβάνονται τα παραδοτέα της Αναδόχου, κ. Μαρίας Γαλιατσάτου για το Γ’ τρίμηνο
του 2013 και
β) την έγκριση της πληρωμής της Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην Παροχή
Υπηρεσιών για το εν λόγω χρονικό διάστημα, ήτοι δύο χιλιάδες εξακόσια ενενήντα ευρώ
και εξήντα τρία λεπτά (2.690,63 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
• Ακολούθως, η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της
Δράσης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης”, του 1ου Υποέργου με τίτλο
“Πρόγραμμα για την Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (4ος Άξονας Δράσεων:
Διοικητική Υποστήριξη της Υλοποίησης των Δράσεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος), που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 15.06.2012
υπογραφείσας Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του
Αναδόχου της Δράσης, κ. Σπυρίδωνα Μπουρμπούλη, Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω,
κατετέθησαν τα παραδοτέα που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών του Αναδόχου για το Α’
εξάμηνο του 2013.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Παν/μίου Πατρών, Ειδική Επιστήμονα,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα,
2. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπο των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα,
3. Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,
συνεδρίασε την Τρίτη, 01.10.2013 και ώρα 12:30 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Παροχής
Υπηρεσιών, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
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Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρωτόκολλο. Συνοψίζει, λέγοντας ότι ο Ανάδοχος, καθ’ εφαρμογή της υπογραφείσας
Σύμβασης, υλοποίησε επιτυχώς και με συνέπεια όλες τις εργασίες που αφορούσαν στην
νομική υποστήριξη του Φορέα. Οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, περιγράφονται αναλυτικά
στο σχετικό έγγραφο που κατέθεσε ο Ανάδοχος (αρ. εισ. 620/01.10.2013) και μνημονεύονται
στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την παραλαβή της εν λόγω Παροχής
Υπηρεσιών από τον Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής του
Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που παρείχε για το ανωτέρω χρονικό
διάστημα και το οποίο ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα ένα ευρώ
και σαράντα τρία λεπτά (4.571,43 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 17η)
α) την έγκριση του από 01.10.2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής της Δράσης με τίτλο “Παροχή Υπηρεσιών Νομικής Υποστήριξης” του 1ου
Υποέργου του Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας, με βάση την οποία
παραλαμβάνονται τα παραδοτέα του Αναδόχου, κ. Σπυρίδωνα Μπουρμπούλη για το Α’
εξάμηνο του 2013 και
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην Παροχή
Υπηρεσιών για το εν λόγω χρονικό διάστημα, ήτοι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια
εβδομήντα ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (4.571,43 €), περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
• Τέλος, η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με
τίτλο “Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των τύπων
οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, του 1ου Υποέργου με τίτλο “Πρόγραμμα για την
Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας” (1ος Άξονας Δράσεων: Καταγραφή και
παρακολούθηση της βιοποικιλότητας της προστατευόμενης περιοχής – ανάπτυξη καινοτόμων
δράσεων), που υλοποιεί ο Φορέας και καθ’ εφαρμογή της από 22.10.2012 υπογραφείσας
Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου και του Αναδόχου της
Δράσης της εταιρείας με την επωνυμία “ΓΟΥΝΑΡΗΣ Ν. – ΚΟΝΤΟΣ Κ. Ο.Ε. –
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
–
Διακριτός
τίτλος
ΤΕΧΝΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ Ο.Ε.”, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, όπως νόμιμα εκπροσωπείται
από τον Κωνσταντίνο Κόντο, κατετέθησαν τα τελικά παραδοτέα που αφορούν στην παροχή
υπηρεσιών του Αναδόχου για το Έργο 1 και την Β’ Φάση του Έργου 2 της Δράσης.
Η 3μελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω Δράσης,
αποτελούμενη από τους κ.κ.:
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ. του Φορέα.
2. Κωνσταντίνα Λάγιου, Δασολόγο, εκπρόσωπο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., Μέλος του Δ.Σ. του
Φορέα.
3. Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη, Δρ., Μέλος της Εταιρείας Προστασίας Φύσεως
Κεφαλονιάς & Ιθάκης, εκπρόσωπος των Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών
Οργανώσεων, Γραμματέα του Δ.Σ. του Φορέα.
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συνεδρίασε την Τρίτη 01.10.2013 και ώρα 11:00 για την παραλαβή των παραδοτέων.
Ακολούθως, συνέταξε και υπέγραψε το σχετικό Πρωτόκολλο Οριστικής Ποσοτικής Και
Ποιοτικής Παραλαβής, το οποίο καταθέτει σήμερα προς έγκριση.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, ο οποίος διαβάζει τμήματα από το
Πρωτόκολλο. Συνοψίζει, λέγοντας ότι η Επιτροπή συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση στις
26.08.2013, προκειμένου να αξιολογήσει τα αρχικά παραδοτέα του Αναδόχου που
αφορούσαν στο Έργο 1 και στην Β’ Φάση του Έργου 2 της Δράσης. Τότε έκρινε απαραίτητη
την συμπλήρωση των παραδοτέων από τον Ανάδοχο με επιμέρους στοιχεία και διευκρινίσεις
και τον ενημέρωσε σχετικώς. Στην συνέχεια, ο Ανάδοχος υπέβαλε, εμπρόθεσμα, στις
27.09.2013 τα τελικά παραδοτέα του Έργου 1 και της Β’ Φάσης του Έργου 2. Αυτά
περιγράφονται αναλυτικά στα σχετικά έγγραφα που κατέθεσε ο Ανάδοχος και μνημονεύονται
στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής που συζητείται σήμερα και τα οποία βρίσκονται στη διάθεση
των μελών.
Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε ομοφώνως την ποιοτική και ποσοτική
παραλαβή των παραδοτέων που αφορούν στο Έργο 1 και στην Β’ Φάση του Έργου 2 από τον
Ανάδοχο και προτείνει στο Δ.Σ. την έγκριση της πληρωμής της Αναδόχου με το ποσό των

οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ ακριβώς (8.364,00€), το οποίο
αντιστοιχεί στην οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου για την ολοκλήρωση του
Έργου 1 και το ποσό των δέκα χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα πέντε ευρώ ακριβώς
(10.455,00 €), το οποίο αντιστοιχεί στην οικονομική αποζημίωση του Αναδόχου για
την ολοκλήρωση της Β’ Φάσης του Έργου 2 της Δράσης, δηλαδή συνολικά το ποσό
των δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων δέκα εννιά ευρώ (18.819,00 €).
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 18η)
α) την έγκριση του από 01.10.2013 Πρωτοκόλλου της Επιτροπής Παρακολούθησης της
και Παραλαβής της Δράσης με τίτλο: “Υποβοήθηση στην αξιολόγηση της κατάστασης
διατήρησης των τύπων οικοτόπων του Εθνικού Δρυμού Αίνου”, του 1ου Υποέργου του
Τεχνικού Δελτίου που υλοποιεί ο Φορέας, με βάση το οποίο παραλαμβάνονται τα παραδοτέα
του Έργου 1 και της Β’ Φάσης του Έργου 2 της Δράσης και να δοθεί η εντολή στον Ανάδοχο
να ξεκινήσει την υλοποίηση της επόμενης Φάσης του Έργου 2 της Δράσης.
β) την έγκριση της πληρωμής του Αναδόχου με το ποσό που αντιστοιχεί στην
ολοκλήρωση του Έργου 1 και στην Β’ Φάση του Έργου 2 της ανωτέρω Δράσης, ήτοι
δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια δέκα εννιά ευρώ (18.819,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
• Στη συνέχεια, ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι επιτέλους εκδόθηκαν οι εγκρίσεις
δημοπράτησης των δύο μελετών με τίτλο Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της
Προστατευόμενης Περιοχής” και “Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή
ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου” από την Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., ως
αποτέλεσμα της πολύ καλής συνεργασίας της υπαλλήλου της Διαχειριστικής Αρχής, κας Α.
Καραβασιλειάδου και του Φορέα, καθώς και της πολύτιμης εργασίας του κ. Ξανθάκη για το
θέμα αυτό. Οπότε τώρα θα πρέπει να γίνει ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη δημοπράτηση
των δύο μελετών από τις συνεργαζόμενες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας, με την
οποία έχει υπογράψει σχετική Προγραμματική Σύμβαση ο Φορέας.
• Επιπλέον, όσον αφορά την προέγκριση του Ανοικτού Διαγωνισμού του Τ.Δ.Ε. του
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Φορέα με τίτλο: “Παραγωγή Έντυπου και Ψηφιακού Υλικού”, δυστυχώς ακόμα δεν έχει
γίνει η προέγκρισή του, εντούτοις σύμφωνα με τα λεγόμενα της κας Γ.Γ. του Υ.Π.Ε.Κ.Α.
όλες οι προεγκρίσεις που εκκρεμούν εδώ και καιρό θα ολοκληρωθούν σύντομα.

Θέμα 6ο: Χρηματοδότηση του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013:
Επιλογή Αναδόχων – Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού
προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2013», Άξονας Προτεραιότητας 1: «Στήριξη Φορέων
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών» του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε μόλις στις
04.09.2013 η πρόταση που είχε καταθέσει ο Φορέας στις 23.04.2013 με το ποσό των
35.998,50 €, ίσο δηλαδή με εκείνο της πρότασης.
Κατόπιν τούτου και για τη μεγαλύτερη διασφάλιση, ως προς τις διαδικασίες επιλογής
των Αναδόχων που θα υλοποιήσουν δράσεις της εγκεκριμένης πρότασης, ο Φορέας προέβη
στην δημοσιοποίηση Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 5 εξ αυτών. Η επιλογή
του εκάστοτε Αναδόχου θα γινόταν με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομικής
πλευράς, προσφορά. Οι 3 από τις Προσκλήσεις ανακοινώθηκαν μέσω ανάρτησης στη
ΔΙ@ΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Φορέα, την Δευτέρα, 23.09.2013 και 2, με την ίδια
διαδικασία, τη Τρίτη, 24.09.2013, ενώ ενημερώθηκαν σχετικώς τα τοπικά ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης, προκειμένου να γνωστοποιηθούν το καλύτερο δυνατόν. Η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ήταν η Δευτέρα, 30.09.2013, ώρα 14:00 για τις 3
πρώτες Προσκλήσεις και η Τρίτη 01.10.2013, ώρα 12:00 για τις υπόλοιπες 2.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των
παραπάνω Προσκλήσεων, απαρτιζόμενη από τους κ.κ. (Αρ. Απόφασης Δ.Σ.: 15/26.08.2013):
1. Γεωργία Καμάρη, Ομότ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Ειδική Επιστήμων,
Πρόεδρο του Δ.Σ του Φορέα,
2. Γεώργιο Μήτσαινα, Δρ., ΠΕ Βιολόγο, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα,
3. Μιχαήλ Ξανθάκη, Δρ., ΠΕ Δασολόγο, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του
Φορέα,
συνεδρίασε χθες, 30.09.2013 και σήμερα, 01.10.2013, προκειμένου να εξετάσει τις
υποψηφιότητες που κατατέθηκαν στο πλαίσιο των παραπάνω Προσκλήσεων και συνέταξε τα
σχετικά Πρακτικά Αξιολόγησης, τα οποία παρουσιάζει ενώπιον του Δ.Σ. για έγκριση.
Σε αυτό το σημείο, η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Μήτσαινα, μέλος της ανωτέρω
Επιτροπής, ο οποίος αναφέρεται ξεχωριστά σε καθεμία Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.
• Αρχικά, ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στην έδρα
του Φορέα”. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών δεν έπρεπε
να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (4.800,00 €), συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Ο κ. Μήτσαινας διαβάζει τμήματα από το
Πρακτικό Αξιολόγησης και συνοψίζει, λέγοντας ότι υπήρξαν δύο υποψήφιοι με την επωνυμία
α) “ΒΙΝΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.” και β) “Χριστίνα Γεωργάτου του Στέφανου
-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε./-Ε.Δ.Ε.”, οι οποίοι πληρούσαν τις ελάχιστες ποιοτικές
προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η οικονομική προσφορά τους
ήταν εντός των ορίων του προϋπολογισμού αυτής. Χαμηλότερη οικονομική προσφορά
κατέθεσε η υποψήφια με την επωνυμία “Χριστίνα Γεωργάτου του Στέφανου Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε./-Ε.Δ.Ε.”, ήτοι τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά
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ευρώ και πενήντα λεπτά (3.997,50 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών
νομίμων κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 19η)
το από 30.09.2013 Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για
την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο “Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού στην έδρα του
Φορέα”, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013
και την κατακύρωση της υλοποίησης αυτής στην υποψήφια με την επωνυμία “Χριστίνα
Γεωργάτου του Στέφανου -Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε./-Ε.Δ.Ε.”, διότι ο φάκελος
υποψηφιότητας που κατέθεσε ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στους όρους της
Πρόσκλησης και η οικονομική της προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα, ήτοι 3.997,50 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
• Κατόπιν ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την “Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης”. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν
λόγω Προμήθεια δεν έπρεπε να υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Ο κ. Μήτσαινας
διαβάζει τμήματα από το Πρακτικό Αξιολόγησης και συνοψίζει, λέγοντας ότι υπήρξαν πέντε
υποψήφιοι με την επωνυμία “Fil-eco Ε.Π.Ε. Εμπόριο-Αντιπροσωπείες-Υπηρεσίες”,
“ΆΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε.”, “Ιωάννης Παντελίδης- epestcontrol”, “Εργόπολις 3Α Μ.Ι.Κ.Ε.” και “Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός
Κεφαλληνίας & Ιθάκης”. Από τους ανωτέρω, μόνο οι τέσσερεις πληρούσαν τις ελάχιστες
ποιοτικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οικονομική
προσφορά των οποίων ήταν εντός των ορίων του προϋπολογισμού αυτής. Χαμηλότερη
οικονομική προσφορά κατέθεσε ο υποψήφιος με την επωνυμία “Ιωάννης Παντελίδης- epestcontrol”, ήτοι χίλια τετρακόσια ενενήντα ευρώ (1.490,00 €), συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 20η)
το από 30.09.2013 Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για
την “Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης”, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Φορέα
από το Πράσινο Ταμείο για το 2013 και την κατακύρωση της υλοποίησης αυτής στον
υποψήφιο με την επωνυμία “Ιωάννης Παντελίδης- e-pestcontrol”, διότι ο φάκελος
υποψηφιότητας που κατέθεσε ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στους όρους της
Πρόσκλησης και η οικονομική του προσφορά είναι η πλέον συμφέρουσα, ήτοι 1.490,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
• Στη συνέχεια, ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την “Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα”. Ο συνολικός
προϋπολογισμός για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών δεν έπρεπε να υπερβαίνει τις έξι
χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά (6.587,50 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Ο κ. Μήτσαινας
διαβάζει τμήματα από το Πρακτικό Αξιολόγησης και συνοψίζει, λέγοντας ότι υπήρξαν δύο
υποψήφιοι με την επωνυμία “ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε.” και “GENESIS ADVERTISING –
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ- ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε.”, οι οποίοι πληρούσαν τις
ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η
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οικονομική προσφορά τους ήταν εντός των ορίων του προϋπολογισμού αυτής. Χαμηλότερη
οικονομική προσφορά κατέθεσε ο υποψήφιος με την επωνυμία “GENESIS ADVERTISING
– ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε.”, ήτοι πέντε χιλιάδες
εξακόσια πενήντα οκτώ ευρώ (5.658,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των
λοιπών νομίμων κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 21η)
το από 01.10.2013 Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για
την “Προμήθεια υλικού προβολής του Φορέα”, στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του
Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013 και την κατακύρωση της υλοποίησης αυτής στον
υποψήφιο με την επωνυμία “GENESIS ADVERTISING – ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ –
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε.Π.Ε.”, διότι ο φάκελος υποψηφιότητας που κατέθεσε
ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στους όρους της Πρόσκλησης και η οικονομική του
προσφορά είναι η πιο συμφέρουσα, ήτοι 5.658,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και
των λοιπών νομίμων κρατήσεων.
• Ακολούθως, ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: “Κατασκευή και τοποθέτηση
πυροφυλακίου”. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω Παροχή Υπηρεσιών δεν
έπρεπε να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €),
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων κρατήσεων. Ο κ. Μήτσαινας
διαβάζει τμήματα από το Πρακτικό Αξιολόγησης και συνοψίζει, λέγοντας ότι υπήρξαν τρεις
υποψήφιοι με την επωνυμία “Στρακάτος Δ. Ηλίας – Ξυλοτεχνική”, “Σάκκος Βασ.
Χρήστος, Δασολόγος Ε.Δ.Ε.” και “Νικόλαος Γερ. Μοσχονάς, Διπλωμ. Πολιτικός
Μηχανικός”, οι οποίοι πληρούσαν τις ελάχιστες ποιοτικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και η οικονομική προσφορά τους ήταν εντός των ορίων του
προϋπολογισμού αυτής. Χαμηλότερη οικονομική προσφορά κατέθεσε ο υποψήφιος με την
επωνυμία “Στρακάτος Δ. Ηλίας – Ξυλοτεχνική”, ήτοι τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα
έξι ευρώ (3.936,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 22η)
το από 01.10.2013 Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για
την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο “Κατασκευή και τοποθέτηση πυροφυλακίου”, στο
πλαίσιο της χρηματοδότησης του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013 και την
κατακύρωση της υλοποίησης αυτής στον υποψήφιο με την επωνυμία “Στρακάτος Δ. Ηλίας –
Ξυλοτεχνική”, διότι ο φάκελος υποψηφιότητας που κατέθεσε ανταποκρίνεται στις
προδιαγραφές και στους όρους της Πρόσκλησης και η οικονομική του προσφορά είναι η πιο
συμφέρουσα, ήτοι 3.936,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων.
• Τέλος, ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την “Προμήθεια καρότσας ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα) για τα οχήματα του Φορέα”. Ο
συνολικός προϋπολογισμός για την εν λόγω Προμήθεια δεν έπρεπε να υπερβαίνει τα χίλια
διακόσια ευρώ (1.200,00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των λοιπών νομίμων
κρατήσεων. Ο κ. Μήτσαινας διαβάζει τμήματα από το Πρακτικό Αξιολόγησης και συνοψίζει,
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λέγοντας ότι έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής φακέλων συμμετοχής για
το διαγωνισμό, ήτοι Δευτέρα 30.09.2013 και ώρα 14:00 δεν κατατέθηκε κανένας φάκελος
προσφοράς στο πλαίσιο την ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και για τον
λόγο αυτό η Επιτροπή κήρυξε άγονη την εν λόγω Πρόσκληση.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 23η)
το από 01.10.2013 Πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών για
την “Προμήθεια καρότσας ρυμούλκησης (μπαγκαζιέρα) για τα οχήματα του Φορέα”, στο
πλαίσιο της χρηματοδότησης του Φορέα από το Πράσινο Ταμείο για το 2013, με βάση το
οποίο η εν λόγω Πρόσκληση κηρύσσεται άγονη, συνεπώς ο Φορέας να προβεί σε απευθείας
ανάθεση της Προμήθειας.
• Στη συνέχεια, η Πρόεδρος αναφέρει ότι θα πρέπει να ορισθεί από το Δ.Σ. μια
τριμελής Επιτροπή Παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων που θα
χρηματοδοτηθούν από το Πράσινο Ταμείο, ώστε τα παραστατικά που θα αποσταλούν σε
αυτό για έλεγχο να συνοδεύονται και από το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής με το οποίο
θα πιστοποιείται ότι όλες οι δράσεις πραγματοποιήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην Πρόσκληση και στην Πρόταση του Φορέα για χρηματοδότηση που θα εγκριθεί.

Μετά από σύντομη συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΟΡΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 24η)
Για την 3μελή Επιτροπή Παραλαβής του Φυσικού Αντικειμένου των δράσεων που θα
υλοποιηθούν στο πλαίσιο της πρότασης για χρηματοδότηση του Φορέα από το Πράσινο
Ταμείο για το έτος 2013, τους:
1. Μόσχο Τομπαζιώτη, Δρ. Δασολόγο, εκπρόσωπος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
2. Παναγή Φωκά, ΠΕ1 Γεωπόνος στο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης
Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (Κ.Ε.Π.Π.Υ.Ε.Λ.)
Αργοστολίου, εκπρόσωπος του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
3. Γεωργία Λυσίτσα, MSc Δασολόγο, μέλος του επιστημονικού προσωπικού του
Φορέα.
Αναπληρωματικό μέλος: Σπύρος Ματιάτος, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ομαλών
και Καθαριότητας, εκπρόσωπος του Δήμου Κεφαλλονιάς, Μέλος του Δ.Σ. του Φορέα.

Θέμα 5ο: Έγκριση Τεχνικού Δελτίου για το έργο της Περίφραξης του Εθνικού
Δρυμού Αίνου.
Η Πρόεδρος δίνει το λόγο στον κ. Ξανθάκη, ο οποίος ενημερώνει ότι τα τεύχη της
μελέτης για το έργο της περίφραξης, τα οποία είχαν εγκριθεί από το Δ.Σ. σε προηγούμενη
συνεδρίασή του, έχουν πλέον διαβιβασθεί μέσω της Διεύθυνσης Δασών Κεφαλονιάς στην
αρμόδια διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην Πάτρα, προκειμένου να εκδοθεί η
απαιτούμενη άδεια επέμβασης. Επιπλέον, με την πολύ σημαντική βοήθεια της Ε.Υ.Σ.Π.Ε.Δ.,
έχει καταρτισθεί ένα σχέδιο Τεχνικού Δελτίου, το οποίο έχει βασισθεί στα στοιχεία της
μελέτης και καλό θα είναι να λάβει την έγκριση του Δ.Σ., προκειμένου μετά τη συγκέντρωση
και όλων των υπολοίπων στοιχείων ωριμότητας του έργου , να μπορέσει να διερευνηθεί μέσα
από ποια διαδικασία θα προκηρυχθεί το έργο.
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Ο κ. Μήτσαινας αναφέρει ότι είναι σημαντική η εργασία και ο χρόνος που έχει
αφιερώσει ο κ. Ξανθάκης για αυτό το έργο και επίσης ότι έγινε συζήτηση με την κ. Κούρτελη
κατά την πρόσφατη συνάντηση στην Αθήνα, από την οποία προκύπτει ότι το έργο θα
μπορέσει να ενταχθεί στο επόμενο ΕΣΠΑ, ξεκινώντας την υλοποίηση του όμως σύντομα.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 25η)
α) το σχέδιο του Τεχνικού Δελτίου για το έργο “Περίφραξη Πυρήνα Εθνικού Δρυμού
Αίνου”, συνολικού προϋπολογισμού 1.371.761,41 €, το οποίο έχει βασισθεί στην μελέτη που
έχει καταρτισθεί.
β) να ληφθεί μέριμνα ώστε ολοκληρωθούν σύντομα όλες οι εναπομείνασες ενέργειες που
αφορούν την ωριμότητα του έργου, προκειμένου αυτό να μπορέσει να υλοποιηθεί το
συντομότερο δυνατό.

Θέμα 7ο: Προγραμματικές συμβάσεις:
- Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση των μελετών
του Τεχνικού Δελτίου.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημερώνει τα μέλη του ότι μετά την υπ’ αριθμ. πρωτ.
104559/10.05.2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΥ0-0127) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ» με κωδικό MIS
323368 στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α, οι δύο μελέτες με τίτλο “Μελέτη Διαχειριστικού Σχεδίου της
Προστατευόμενης Περιοχής” και “Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την περιφερειακή
ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου” αποτελούν πλέον ξεχωριστά Υποέργα (Υποέργο 3 και 4
αντίστοιχα), αντί για τμήματα του Υποέργου 1 που ίσχυε στο προηγούμενο Τεχνικό Δελτίο.
Για αυτόν το λόγο προτείνει να γίνει η σχετική τροποποίηση της υφιστάμενης
Προγραμματικής Σύμβασης που έχει υπογραφεί μεταξύ του Φορέα και της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας για την υλοποίηση αυτών των μελετών. Σημειώνεται ότι το τελευταίο
διάστημα υπήρξε μια στενή συνεργασία μεταξύ του Φορέα, των αρμοδίων υπηρεσιών της
Περιφερειακής Ενότητας και της κ. Α. Καραβασιλειάδου από την Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., στο πλαίσιο της οποίας έγιναν όλες οι απαραίτητες
διορθώσεις/τροποποιήσεις στα τεύχη δημοπράτησης των δύο μελετών. Τελικά, στις
23.09.2013 εξεδόθη από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. η σύμφωνη γνώμη του για την προκήρυξή τους.
Στο πλαίσιο των διορθώσεων που έγιναν, τροποποιήθηκε και το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησής των δύο μελετών, το οποίο πλέον ορίζεται στους 10 μήνες για την καθεμία. Η
σχετική αλλαγή του χρονοδιαγράμματος έχει επίσης ενσωματωθεί στο σχέδιο της
Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης που συζητείται αυτή τη στιγμή.
Το κείμενο του σχεδίου της Τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης βρίσκεται
στην διάθεση των μελών του Δ.Σ.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 26η)
το σχέδιο της 1ης Τροποποίησης της από 23.12.2011 Προγραμματικής Σύμβασης που έχει
υπογραφεί μεταξύ του Φορέα και της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας για την
μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των μελετών με τίτλο “Μελέτη Διαχειριστικού
Σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής” και “Ειδική Λιβαδοπονική Μελέτη για την
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περιφερειακή ζώνη του Εθνικού Δρυμού Αίνου” από τον Φορέα στην Περιφερειακή
Ενότητα Κεφαλληνίας.

- Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για το έργο «Περίφραξη Πυρήνα Εθνικού
Δρυμού Αίνου».
Σε συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης για το έργο «Περίφραξη Πυρήνα Εθνικού
Δρυμού Αίνου», η Πρόεδρος ενημερώνει ότι θα πρέπει να εγκριθεί επίσης το σχέδιο της
Προγραμματικής Σύμβασης που έχει ετοιμασθεί και θα πρέπει να υπογραφεί μεταξύ του
Φορέα και της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, η οποία διαθέτει Διαχειριστική
Επάρκεια Τύπου Α΄, για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από τον
Φορέα στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας. Και αυτή θα ενσωματωθεί στο φάκελο
ωριμότητας του έργου.
Το κείμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης βρίσκεται στην διάθεση των
μελών του Δ.Σ.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 27η)
το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα και της Περιφερειακής
Ενότητας Κεφαλληνίας για την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου
«Περίφραξη Πυρήνα Εθνικού Δρυμού Αίνου» από τον Φορέα στην Περιφερειακή
Ενότητα Κεφαλληνίας.

- Σχέδιο προγραμματικής σύμβασης για τη παραχώρηση προς χρήση χώρου
εντός του ‘ΕΥΔΟΞΟΥ’.
Όσον αφορά στην λειτουργία του Εργαστηρίου Αναγέννησης Ελάτης και Σπανίων και
Ενδημικών Φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου, έχουν γίνει οι απαραίτητες συζητήσεις με
τον κ. Κουρή και οι σχετικές επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο του ‘Ευδόξου’, με βάση τις
οποίες έχει επιλεγεί ο κατάλληλος υπαίθριος χώρος, καθώς και ένας παρακείμενος
οικίσκος για την αποθήκευση υλικών και εργαλείων, για την υλοποίηση της σχετικής
δράσης. Θα πρέπει συνεπώς να υπογραφεί η σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ
του Φορέα και – κατόπιν υποδείξεως του κ. Κουρή –του Κεφαλληνιακού Ιδρύματος
Ερευνών που διαχειρίζεται τον χώρο του ‘Ευδόξου’ για την παραχώρηση προς χρήση των
ανωτέρω χώρων στον Φορέα.
Το κείμενο του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης βρίσκεται στην διάθεση των
μελών του Δ.Σ.
Μετά από σύντομη διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 28η)
το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα και του Κεφαλληνιακού
Ιδρύματος Ερευνών ‘Εύδοξος’ για την παραχώρηση προς χρήση στον πρώτο εκ των
συμβαλλομένων τμήματος υπαιθρίου χώρου και κτηρίου της πρώην στρατιωτικής βάσης
αναμεταδοτικής βάσεως Αίνου Κεφαλληνίας με σκοπό τη λειτουργία Εργαστηρίου
Αναγέννησης Ελάτης και Σπανίων και Ενδημικών Φυτών του Εθνικού Δρυμού Αίνου.

Θέμα 8ο: Γνωμοδοτήσεις.
Η Πρόεδρος αναφέρει ότι ελήφθη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 44240/13157/04.09.2013 έγγραφο
του τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Περιφέρειας
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Ιονίων Νήσων, με το οποίο διαβιβαζόταν πρακτικό της επιτροπής για τον καθορισμό
λατομικών περιοχών στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης και με το οποίο
ζητείται από τον Φορέα να γνωμοδοτήσει επί του αιτήματος της "Χ. Παπαδημάτος Α.Ε." για
δημιουργία-επέκταση λατομικής περιοχής.
Ο κ. Ξανθάκης αναφέρει ότι η εν λόγω προτεινόμενη λατομική περιοχή “ΆλωνοΤσακαρισιάνο” βρίσκεται σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου από τα όρια του Εθνικού
Δρυμού
Ο κ. Κουρής θεωρεί ότι, όπως και σε προηγούμενη περίπτωση, ο Φορέας δεν πρέπει να
γνωμοδοτήσει για το συγκεκριμένο θέμα, αφού η συγκεκριμένη έκταση είναι εκτός του
πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου και ο Φορέας κανονικά δεν έχει εκεί αρμοδιότητα.
Η Πρόεδρος συμφωνεί με την πρόταση του κ. Κουρή.
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 29η)
την μη υποβολή γνωμοδότησης επί του ανωτέρω ζητήματος, εξαιτίας του γεγονότος ότι η υπό
εξέταση έκταση βρίσκεται εκτός του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού Αίνου και συνεπώς δεν
ανήκει στην περιοχή ευθύνης του Φορέα.

Θέμα 9ο: Οικονομικά θέματα.
• Η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα, μεταξύ των διαφόρων οικονομικών θεμάτων,
ενημερώνει τα παρευρισκόμενα μέλη ότι έχει δρομολογηθεί από το ΥΠΕΚΑ η
αντικατάσταση του Φορέα ως Υπόλογος/Διαχειριστής και ο ορισμός υπαλλήλου του ΥΠΕΚΑ
για να επιτελέσει αυτόν το ρόλο, δηλαδή θα γίνει επιστροφή στον παλιό τρόπο καταβολής
των επιχορηγήσεων στο Φορέα. Μάλιστα, σύμφωνα με την μέχρι τώρα προφορική
πληροφόρηση, αναμένεται να δοθεί η άδεια στο Φορέα να καταναλώσει και τα χρήματα που
βρίσκονται στον λογαριασμό που τηρεί στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος για το ταμείο του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., τα οποία εδώ και αρκετούς μήνες δεν μπορούσε να αξιοποιήσει. Φαίνεται,
συνεπώς, ότι τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί στην ομαλή ροή χρηματοδότησης του
Φορέα επιτέλους θα επιλυθούν.
Σε συνεννόηση του κ. Μήτσαινα με την κ. Δ. Ανδρονικίδου, η οποία αποτελεί τη νέα
διαχειρίστρια του Φορέα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α., σε
αντικατάσταση της κ. Α. Ζεμπερλίγκου, κατατίθεται αίτημα νέας κατανομής του Φορέα,
ύψους 190.000,00 €, από τις πιστώσεις του Έργου 2011ΣΕ07580012 «Προστασία και
Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου» της ΣΑΕ 075/8 (κωδικός MIS:
323368). Ως εκ τούτου, μετά την έγκριση θα πρέπει σε λίγες ημέρες να συγκεντρωθούν τα
δικαιολογητικά που θα αποσταλούν στον νέο Υπόλογο του Υ.Π.Ε.Κ.Α., προκειμένου να
εκταμιευθεί η εν λόγω επιχορήγηση. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, πρέπει να ορισθεί
από το Δ.Σ. του Φορέα ο Οικονομικός Υπεύθυνος για την είσπραξη της σχετικής επιταγής.
Κατόπιν τούτου, η Πρόεδρος προτείνει να ορισθεί ως Οικονομικός Υπεύθυνος για τη
συγκεκριμένη ενέργεια, ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα, όπως
έχει γίνει άλλωστε και σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν.
Ακολουθεί σύντομη διαλογική συζήτηση, μετά την οποία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 30η)
να ορισθεί ο κ. Γεώργιος Μήτσαινας, Διευθυντής/Συντονιστής του Φορέα ως Οικονομικός
Υπεύθυνος για την παραλαβή από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. της επιταγής της
επιχορήγησης προς τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, ύψους 190.000,00 €.
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• Ακολούθως, ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στην εξερχόμενη αλληλογραφία του Φορέα,
με αντικείμενο θέματα οικονομικής και διαχειριστικής φύσης:
Α/Α

Αρ.
Πρωτ.

Ημερ/νία

Προς

1

646

04/10/2013

ΥΠΕΚΑ/Γρ.
Υπουργού
Α) ΥΠΕΚΑ/ Γρ.
Υπουργού
Β) Υπ. Οικονομικών/
Γρ. Υπουργού
ΥΠΕΚΑ/ Γεν. Δ/νση
Οικονομικών
Υπηρεσιών

Θέμα
Καταγραφή στοιχείων προς ένταξη
στην εφαρμογή e-παράβολο της
ΓΓΠΣ
Υποβολή έκθεσης ορκωτού ελεγκτή
για την οικονομική διαχείριση και
απολογισμό του έτους 2012

2

649

07/10/2013

3

655

10/10/2013

4

674

18/10/2013

Υπ. Οικονομικών/
Διεύθυνση ΔΕΚΟ

Αποστολή μηνιαίων οικονομικών
στοιχείων και Μητρώου
Δεσμεύσεων
Παρακολούθηση της εκτέλεσης των
οικονομικών προϋπολογισμών του
1ου εννιαμήνου

Αποσύρσεις υπηρεσιακών
οχημάτων & Μητρώο Κρατικών
Οχημάτων

5

676

21/10/2013

1) Δ/νση ΔΕΚΟ
2) ΥΠΕΚΑ/Τμ
Διοικητικού
Οικονομικού

6

689

31/10/2013

Δ/νση ΔΕΚΟ

7

710

07/11/2013

ΓΛΚ/Δ22

8

743

15/11/2013

ΥΠΕΚΑ/ ΕΠΠΕΡΑΑ

Αποστολή Δελτίου Δήλωσης
Δαπανών για τον ΣεπτέμβριοΟκτώβριο 2013

9

771

20/11/2013

ΥΠΕΚΑ/Τμ.
Εποπτείας Νομικών
Προσώπων

Συμπλήρωση πινάκων για παροχή
οικονομικών στοιχείων

27/11/2013

ΥΠΕΚΑ/Τμ.
Εποπτείας Νομικών
Προσώπων

Απάντηση σε έγγραφο περί
κινητικότητας υπαλλήλων σε
διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης
θέσεων
Υποβολή μηνιαίας κατάστασης
αριθμού υπαλλήλων και δαπανών
μισθοδοσίας

10

780

Αποστολή στοιχείων
προϋπολογισμού έτους 2014
Υποβολή κατάστασης μισθοδοσίας
Γ’ τριμήνου 2013

11

789

27/11/2013

ΥΠΕΚΑ/Δ/νση
Οικονομικών

12

815

09/12/2013

ΥΠΕΚΑ

Απάντηση σε έγγραφο της
ΕΛΣΤΑΤ για παροχή στοιχείων του
Φορέα

13

816

09/12/2013

ΥΠΕΚΑ/Τμ.
Εποπτείας Νομικών
Προσώπων

Απάντηση σε έγγραφο περί
ακίνητης περιουσίας Φορέα

Θέμα 10ο: Διάφορα θέματα.
Ο κ. Μήτσαινας αναφέρεται στο θέμα του ατυχήματος του οχήματος του Φορέα, με αρ.
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κυκλοφορίας ΚΕΖ 4390, το οποίο συνέβη στις 19.08.2013 με επιβαίνοντες τους κ.κ. Νικόλαο
Τούφα και Διονυσία Σπανού, Ειδικούς Δασικής Προστασίας του Φορέα. Υπενθυμίζει ότι
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/26.08.2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, ζητήθηκε να γίνει
για το θέμα Ε.Δ.Ε. με διενεργών τον ίδιο και παροχή Γραμματειακής Υποστήριξης από την κ.
Ελένη Κουμαριώτη, Διοικητικό/Γραμματέα του Φορέα.
Πράγματι, ο κ. Μήτσαινας κάλεσε την κ. Σπανού, συνεπιβάτη του οχήματος και τον κ.
Γιαννάκη, αυτόπτη μάρτυρα του ατυχήματος, σε ένορκη κατάθεση, καθώς και τον κ. Τούφα
σε ανωμοτί εξέταση. Ο κ. Γιαννάκης δήλωσε επαγγελματίας οδηγός με πολυετή οδηγητική
πείρα και κατέθεσε ότι δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί να έγινε το ατύχημα, επισήμανε
πάντως από μόνος του ότι το όχημα του Φορέα κινούταν με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα. Το
ίδιο επιβεβαίωσε και η κ. Σπανού, προσθέτοντας ότι στην προσπάθεια να πάρουν ‘ανοικτά’
τη στροφή, βγήκαν πολύ δεξιά στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε σαθρό,
‘απάτητο’ υπόστρωμα και το όχημα να κυλίσει εκτός δρόμου. Αντίστοιχη δήλωση-εκτίμηση
για το ατύχημα έκανε και ο κ. Τούφας, οδηγός του οχήματος.
Ο κ. Μήτσαινας συνυπολόγισε επίσης όλα τα έγγραφα που προέκυψαν από την
νοσοκομειακή περίθαλψη των υπαλλήλων και κατάρτισε το τελικό πόρισμα της εξέτασης, το
οποίο και παρουσιάζει σήμερα στα μέλη του Δ.Σ.
Σύμφωνα με το πόρισμα, ο κ. Τούφας, ο οποίος είχε ορισθεί ως οδηγός των οχημάτων
του Φορέα με σχετική απόφαση του Δ.Σ., οδηγούσε το όχημα σύμφωνα με το εγκεκριμένο
πρόγραμμα βαρδιών του Φορέα και γνωστοποίησε στους αρμόδιους του Φορέα το ατύχημα,
αμέσως μόλις αυτό κατέστη δυνατό. Κατά την εκτίμηση του διενεργώντος την Ε.Δ.Ε., δεν
αποδείχθηκαν πραγματικά περιστατικά που να θεμελιώνουν υπαιτιότητα του οδηγού για την
εκτροπή του οχήματος από την πορεία του, το οποίο άλλωστε κινούταν με πολλή χαμηλή
ταχύτητα. Αντιθέτως, επισημαίνεται ως αίτιο της εκτροπής η κακή κατάσταση του
οδοστρώματος, το οποίο υποχώρησε κατά την προσπάθεια του οδηγού να κινηθεί εξωτερικά
της στροφής, προκειμένου να διευκολύνει τη διέλευση του ανερχόμενου οχήματος του κ.
Γιαννάκη. Συμπερασματικά, προτείνεται η μη άσκηση κάποιας μορφής δίωξης εις βάρος του
κ. Τούφα.
Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε
εξουσιοδοτημένο και συνεργαζόμενο με την ασφαλιστική εταιρεία συνεργείο για την
επισκευή του, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει μόλις καταφθάσουν τα απαραίτητα
ανταλλακτικά, καθώς η Πρόεδρος του Φορέα έχει υπογράψει τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις.
Τα έξοδα που θα αναγκασθεί, τελικά, να καλύψει ο Φορέας είναι α) εκείνο της απαλλαγής, το
οποίο σύμφωνα με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο για συνεργαζόμενα συνεργεία ανέρχεται στα
500 €, β) το επιπλέον κόστος του γερανού για την ανέλκυση του οχήματος από τον γκρεμό
όπου έπεσε, πέρα των 300 € με Φ.Π.Α. που κάλυψε η ασφαλιστική εταιρεία, το οποίο
ανέρχεται σε 430,50 € με Φ.Π.Α. και τέλος γ) το κόστος μεταφοράς του οχήματος με πλοίο
προς και από την Πάτρα. Σημειώνεται ότι το συνολικό κόστος της επισκευής που θα καλύψει
η ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται να ξεπεράσει τις 15.000 €!
Κατόπιν των ανωτέρω, τα μέλη του Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ (Απόφαση 31η)
α) την αποδοχή του ανωτέρω πορίσματος της Ε.Δ.Ε. που διενεργήθηκε από τον Δρ. Γ.
Μήτσαινα, Διευθυντή/Συντονιστή του Φορέα σχετικά με τα αίτια του από 19.08.2013
ατυχήματος του με αρ. κυκλοφορίας ΚΕΖ 4390 οχήματος του Φορέα.
β) την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών που θα βαρύνουν το Φορέα από το ταμείο του
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.
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Τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουν να προτείνουν κάποιο άλλο θέμα για συζήτηση.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της Συνεδρίασης.
Το παρόν Πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού
Δρυμού Αίνου της 1ης Οκτωβρίου 2013, υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γεωργία Καμάρη

Νίκη Ευθυμιάτου-Κατσούνη

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σωτήριος Κουρής

Μόσχος Τομπαζιώτης

Σπύρος Ματιάτος

Παναγής Φωκάς

