
   
ΠΡΑΚΣΙΚA ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΔΘΝΙΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΙΣΗ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

Απιθμόρ ζςνεδπίαζηρ: 98/2014 

Ημεπομηνία, ώπα: Πέκπηε, 31 Μαξηίνπ 2015, 10:00 π.κ. 

Σόπορ: Γ.Γ. Λνπηξώλ Τπάηεο 
 

   Σελ 31ε Μαξηίνπ 2015 θαη ώξα 10:00 π.κ., εκέξα Σξίηε, ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό 
πκβνύιην ζε ζπλεδξίαζε, ύζηεξα από ηξίηε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ, γηα ηε ιήςε 

απόθαζεο δηα πεξηθνξάο ζηα παξαθάησ: 
 
1. Δπηθύξσζε πξαθηηθώλ πξνεγνύκελεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. 
2. Έγθξηζε ηνπ ηεύρνπο πξνθήξπμεο πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

πκβνύινπ γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηεο Δηδηθήο Πεξηβαιινληηθήο Μειέηεο (Δ.Π.Μ.) γηα 
ην όξνο Οίηε θαη εθπόλεζε ζρεδίνπ Π.Γ. γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηεο πξνζηαηεπόκελεο 
πεξηνρήο θαη νξηζκόο Δπηηξνπώλ Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ, Δλζηάζεσλ θαη 
Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο 

3. Έγθξηζε ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε 
ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ ζηελ πεξηνρή επζύλεο ηνπ Φ.Γ. θαη νξηζκόο Δπηηξνπώλ 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ θαη Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο 

4. Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ ηκεκαηηθήο παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο-
Παξαιαβήο γηα ηελ ππεξεζία «Αληηκεηώπηζε ηεο ζύγθξνπζεο εθηαηηθήο θηελνηξνθίαο 
κε ην ιύθν ζην όξνο Οίηε» 

5. Έγθξηζε ησλ Πξαθηηθώλ ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ πξόρεηξνπ δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ηίηιν 
«Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο 
Παύιηαλεο» 

6. Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο ησλ πξνζθνξώλ ηεο πξόζθιεζεο εθδήισζεο 
ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνκήζεηα βηβιίσλ 

7. Έγθξηζε ηνπ Πξαθηηθνύ νξηζηηθήο πνηνηηθή θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο 
Παξαθνινύζεζεο-Παξαιαβήο γηα ηελ πξνκήζεηα πνκπνδεθηώλ θαη ζηαζκνύ βάζεσο 

8. Έγθξηζε ηεο γλσκνδόηεζεο ηνπ Φ.Γ. γηα ηε ηξαηεγηθή Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ 
Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ) ηνπ Β1 ζηαδίνπ ηεο κειέηεο «Αμηνιόγεζε, αλαζεώξεζε θαη 
εμεηδίθεπζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Πιαηζίνπ Υσξνηαμηθνύ ρεδηαζκνύ & Αεηθόξνπ 
Αλάπηπμεο (ΠΥΑΑ) Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο» 

9. Απνινγηζκόο ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο Πξάμεο «Πξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε 
Βηνπνηθηιόηεηαο ηνπ Δζληθνύ Γξπκνύ Οίηεο» ηνπ Δ.Π «Θεζζαιία – ηεξεά Διιάδα – 
Ήπεηξνο» γηα ην έηνο 2014 

10. Λνηπά ζέκαηα 

 Έγθξηζε εμόδσλ κεηαθίλεζεο ηεο Πξνέδξνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΔΠΠΔΡΑΑ 
 

  Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.., θα. Αλησλία Γαιαλάθε, ειέγρεη ηηο παξνπζίεο ησλ κειώλ ηνπ Γ.. 
πνπ έρνπλ νξηζζεί ζύκθσλα κε ηελ απόθαζε 27206/21-12-2009 ηνπ ΤΠΔΚΑ (ΦΔΚ 1241/15-
01-2010, ηεύρνο Τπαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ θαη Οξγάλσλ Γηνίθεζεο Φνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ 
θαη επξύηεξνπ Γεκνζίνπ ηνκέα). Μεηά ηνλ έιεγρν ηεο παξνπζίαο ησλ εθπξνζώπσλ, ε 

Πξόεδξνο αλαθνηλώλεη ηελ εθπξνζώπεζε θαη ζύλζεζε ηνπ παξόληνο Γ.. σο εμήο: 
 

ΑΔΑ: ΒΜΖΦ46Ψ84Ζ-Σ0Ω



Σακηικά μέλη Γ.. ή αναπληπυηέρ ηοςρ με δικαίυμα τήθος: 
1. Γαιαλάθε Αλησλία, Πξόεδξνο, Εσνιόγνο, ύκβνπινο Γηαρ. Φ. Πεξηβάιινληνο 
2. πιενύλεο ηπιηαλόο, εθπξόζσπνο ΜΚΟ 
3. Μεξηδάλεο Αξηζηείδεο, εθπξόζσπνο ΤΠΔΚΑ 

4. Βαζηιείνπ Γεκνζζέλεο, εθπξόζσπνο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γ. Θεζζαιίαο – η. Διιάδαο 
 

Απόνηερ: 

Γελ παξεπξέζεθαλ αλ θαη θιήζεθαλ λνκίκσο νη: 
1. Κνηξσληάο Γεώξγηνο, εθπξόζσπνο ΣΔΓΚ Φζηώηηδαο 
2. Γηδαξάθνο Δπζηάζηνο, εθπξόζσπνο Τπ. Αγξ. Αλάπηπμεο 

 
Ο θνο. Μπεριηβαλίδεο Παλαγηώηεο, εθπξόζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο η. Διιάδαο 

(Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Φσθίδαο), ν θνο. Ρηδάθνο Παλαγηώηεο εθπξόζσπνο ηεο Πεξηθέξεηαο 
η. Διιάδαο (Πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Φζηώηηδαο) θαη ν θνο. Γνπξγηώηεο Λνπθάο, εθπξόζσπνο 
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο Αληαγ. θαη Ναπη. έρνπλ ππνβάιιεη ηελ παξαίηεζή ηνπο θαη ν 
Φνξέαο έρεη ήδε θηλήζεη όιεο ηηο λόκηκεο δηαδηθαζίεο/ελέξγεηεο γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο. 
 
Λόγσ ηνπ όηη ηόζν ζηελ πξώηε όζν θαη ζηε δεύηεξε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
πκβνπιίνπ δελ ππήξρε απαξηία, ην Γ.. ζπλεδξηάδεη ύζηεξα από ηξίηε πξόζθιεζε ηεο 

Πξνέδξνπ, εθόζνλ παξίζηαηαη ην 1/3 ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ ηνπ Γ.., ζύκθσλα 
κε ην Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ΤΑ 872/2005 (ΦΔΚ 78/Β). 
 
H Πξόεδξνο ηνπ Γ.. αλαθνηλώλεη ηα ζέκαηα ηεο Ζ.Γ. ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή πξόζθιεζε 
θαη θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 
 
ΘΔΜΑ 5

ο
: Έγκπιζη ηυν Ππακηικών ελέγσος δικαιολογηηικών ζςμμεηοσήρ και 

αξιολόγηζηρ ηεσνικήρ πποζθοπάρ ηος ππόσειπος διαγυνιζμού για ηην παποσή 

ςπηπεζιών με ηίηλο «Παπαγυγή και εγκαηάζηαζη μέζυν επμηνείαρ πεπιβάλλονηορ ζηο 

Κένηπο Δνημέπυζηρ Παύλιανηρ» 

 
Ζ ππάιιεινο ηνπ Φ.Γ., θα. Καζηαληώηε, σο Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ κε ηίηιν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ 
εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην Κέληξν Δλεκέξσζεο Παύιηαλεο», ελεκεξώλεη ην Γ.. όηη 
θαηαηέζεθαλ εκπξόζεζκα δύν θάθεινη. Δπηπιένλ, ελεκεξώλεη όηη ε Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο, 

κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο ησλ δύν ππνςεθίσλ, θαηά ηνλ νπνίν δελ 
πξνέθπςε ιόγνο απνθιεηζκνύ ηνπο, πξνρώξεζε ζηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ ηνπο 
πξνζθνξώλ θαη ζηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ Πξαθηηθώλ. Καηόπηλ ηνύησλ, ε Δπηηξνπή 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ εηζεγείηαη ζην Γ.. ηελ πξόθξηζε θαη ησλ δύν ππνςεθίσλ ζην 
επόκελν ζηάδην απνζθξάγηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ θαη ηειηθήο αμηνιόγεζήο ηνπο 
κε βάζε θαη ηε βαζκνινγία πνπ πξνέθπςε από ηελ αμηνιόγεζε ησλ ηερληθώλ πξνζθνξώλ 
ηνπο. 

Ωζηόζν, νξηζκέλα κέιε ηνπ Γ.. δηαηππώλνπλ ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο ζρεηηθά κε ην εάλ 
ηθαλνπνηνύληαη πιήξσο νη όξνη ηεο πξνθήξπμεο θαη ζπγθεθξηκέλα εάλ πιεξνύληαη επαθξηβώο 
νη πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ησλ δύν ππνςήθησλ αλαδόρσλ ζηνλ Γηαγσληζκό. 
Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.., θα. Γαιαλάθε, εθθξάδεη ηελ άπνςε όηη είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα 
πινπνηεζεί ην έξγν «Παξαγσγή θαη εγθαηάζηαζε κέζσλ εξκελείαο πεξηβάιινληνο ζην 
Κέληξν Δλεκέξσζεο Παύιηαλεο», δηόηη πέξα από ηελ δέζκεπζε ηνπ Φ.Γ. απέλαληη ζηελ 
ηνπηθή θνηλσλία ηεο Παύιηαλεο, δελ ππάξρεη θάπνην ζύγρξνλν Κέληξν Δλεκέξσζεο ζηελ 

πεξηνρή, όπνπ λα κπνξεί ν επηζθέπηεο λα ελεκεξσζεί εκπεξηζηαησκέλα γηα ην πεξηβάιινλ 
ηεο Οίηεο.  
Μεηά από δεκηνπξγηθό δηάινγν κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ ζώκαηνο, πξνηάζεθε λα αθπξσζεί γηα 
ηνπο πην πάλσ ιόγνπο ν Γηαγσληζκόο, αιιά λα επαλαπξνθεξπρζεί κε γεληθόηεξνπο όξνπο. 
 

ΑΠΟΦΑΗ: Οκόθσλε απόθαζε αθύξσζεο ηνπ ελ ιόγσ Γηαγσληζκνύ θαη 
επαλαπξνθήξπμήο ηνπ κε γεληθόηεξνπο όξνπο.  

ΑΔΑ: ΒΜΖΦ46Ψ84Ζ-Σ0Ω
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