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ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΑΠΟΦ. ΑΡΙΘ: 69 
 
Στην Πάτρα σήμερα την 20η  Ιουνίου  2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα 
Γραφεία της ΑΔΕΠ Α.Ε. μετά την από 10.6..2011 πρόσκληση του Προέδρου 
της ΑΔΕΠ Α.Ε., η οποία δόθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
προσήλθαν τα μέλη :  
 
Κότσαλης Αντώνιος,  
Μαρίνος Σπυρίδων, 
Πανδής Νικόλαος, 
Τσεκούρας Κων/νος, 
Βουκελάτος Κων/νος, 
Μπινιέρης Γεώργιος, , και 
Γκίκας Παναγιώτης 
 
Οι κ.κ. Ζαφειρόπουλος Παναγιώτης και Παππάς Βασίλειος δεν προσήλθαν, αν 
και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Στη Συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Ειρήνη Χριστοπούλου, συνεργάτης της 
ΑΔΕΠ Α.Ε. που εκτελούσε χρέη γραμματέως. 
 
Αφού έγινε η νόμιμη απαρτία αρχίζει η Συνεδρίαση. 
……………………………………………………………………………………  
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το θέμα «Έγκριση Συνεργασίας με τον Δήμο Πατρέων 
στα πλαίσια Προγραμματικής Σύμβασης.»  (Αποφ. Αριθ. 69/2011) 

………………………………………………………………………………………….. 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Διευθύνοντα Συμβούλου ότι, η  σας     
υποβάλλουμε το συνημμένο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Πατρέων, του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων και ΑΔΕΠ 
Α.Ε., με αντικείμενο την προστασία του Παναχαϊκού όρους, με δεδομένο ότι η 
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ΑΔΕΠ Α.Ε. έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο, διαθέτει την αναγκαία 
τεχνογνωσία, καθώς και έχει μέχρι σήμερα με ικανό αριθμό δράσεων επιδείξει 
σημαντικό έργο (μελετητικό, χαρτογραφήσεις, εκδόσεις, προβολές, 
εκπαιδευτικό έργο σε μαθητές σχολείων της περιοχής κλπ).  

Με την παρούσα σύμβαση επιδιώκεται η υλοποίηση ενός 
ολοκληρωμένου “πακέτου” για τη προστασία και ανάδειξη της περιοχής Natura 
2000 του Παναχαϊκού όρους, η οποία θα αποσκοπεί αφ’ ενός στη βελτίωση 
του φυσικού περιβάλλοντος και αφ’ ετέρου στην ανάδειξη της περιοχής ως 
κέντρο εκπαιδευτικών – περιβαλλοντικών δράσεων. Πιο συγκεκριμένα 
προβλέπονται  αναδασώσεις, μελέτες προστασίας και αποκατάστασης, 
ανάδειξης του χώρου, σήμανση μονοπατιών, προβολή περιοχής, συλλογή και 
ανάδειξη πληροφοριακού υλικού και εκπαίδευσης με αντικείμενο τις 
περιβαλλοντικές δράσεις στα σχολεία της πόλης μας, καθώς και η παραγωγή 
υλικού προβολής και   δημιουργία web-site  κ.α.  
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι : 
 
 1. Εκπόνηση Μελετών για το Παναχαϊκό όρος  (με προϋπολογιζόμενο 
κόστος 11.000,00€) που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις ακόλουθες επί μέρους 
πράξεις : 

 
 Μελέτη αναδασώσεων, με  πιθανό κόστος 2.000,00 €, 
 Μελέτη σήμανσης μονοπατιών και οδικού κυκλώματος ανάδειξης 

(σήμανση μονοπατιών, χάραξη ποδηλατικών διαδρομών κ.α.), με 
πιθανό κόστος .9.000,00 € 

 
2. Υλοποίηση Έργων στο Παναχαϊκό Όρος (με προϋπολογιζόμενο 

κόστος 37.000,00 €) που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις ακόλουθες επί μέρους 
πράξεις : 

 
 Αναδασώσεις σε  υποβαθμισμένες περιοχές του βουνού, με πιθανό 

κόστος  4.000,00 €  
 Κατασκευή και τοποθέτηση  πινακίδων σήμανσης του οδικού 

κυκλώματος και του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής, με 
πιθανό κόστος 25.000,00 €  

 Συντήρηση , διάνοιξη και αποκατάσταση πεζοπορικών και 
ποδηλατικών μονοπατιών. με πιθανό κόστος 8.000,00 €  

 
3. Δράσεις προβολής  της περιοχής Natura 2000  του 

Παναχαϊκού όρους  (με προϋπολογιζόμενο κόστος 11.000,00€) που θα 
περιλαμβάνει αναλυτικά τις ακόλουθες επί μέρους πράξεις : 

 
 Διοργάνωση δύο (2) εκδηλώσεων (ημερίδων, σεμιναρίων), με 

πιθανό κόστος 2.000,00 €  
 Συνάντησης βουνού των ορειβατικών συλλόγων της Πελοποννήσου, 

με στόχο την ανάδειξη του αθλητικού ορεινού αθλητισμού στη 
περιοχή μας, με πιθανό κόστος 6.000,00 €   
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 Δημιουργία σχετικού ιστοτόπου (Web-Site)  για το Παναχαϊκό όρος, 
με πιθανό κόστος 3.000,00 €  

 
4. Παραγωγή Φυλλαδίων, άλλων εντύπων και ηλεκτρονικού 

υλικού για το Παναχαϊκό όρος (με προϋπολογιζόμενο κόστος 20.000,00€), 
που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις ακόλουθες επί μέρους πράξεις: 

 
 Οδηγός πεζοπορικών διαδρομών (σχεδιασμός & δημιουργία), με 

πιθανό κόστος 11.000,00€, 
 Παραγωγή εκπαιδευτικού παραμυθιού σχετικό με τη περιοχή του 

Παναχαϊκού, με πιθανό κόστος 4.000,00€,  
 Χαρτικά –γραφική ύλη για την υλοποίηση των εκδηλώσεων (χαρτιά 

Α4, μπλοκ, φάκελοι,) (σχεδιασμός & δημιουργία), με πιθανό 
κόστος2.000,00€,  

 Ενημερωτικά φυλλάδια και ηλεκτρονικό υλικό (CD-rom  και DVD) – 
(σχεδιασμός & δημιουργία), με πιθανό κόστος 4.000,00€. 

 
5. Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για τις περιβαλλοντικές 

δράσεις των σχολείων και των επισκεπτών στο Πουρναρόκαστρο 
Πατρών , (με προϋπολογιζόμενο κόστος 15.000,00 €), που θα περιλαμβάνει 
αναλυτικά τις ακόλουθες επί μέρους πράξεις: 

 
 Εξοπλισμός Κέντρου, με πιθανό κόστος 3.200,00€. 
 Εκθεσιακός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολών, με πιθανό κόστος 

4.800,00 €. 
 Λειτουργία κέντρου  με πιθανό κόστος 7.000,00 €. 

  
6. Υλοποίηση περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών επισκέψεων  για 

τα σχολεία της Πάτρας στο Παναχαϊκό όρος (Πουρναρόκαστρο)  (με 
προϋπολογιζόμενο κόστος 15.000,00€), που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις 
ακόλουθες επί μέρους πράξεις: 

 
 Μεταφορά μαθητών στη περιοχή με λεωφορεία , με πιθανό κόστος 

9.500,00 €. 
 Ξενάγηση  μαθητών στο Παναχαϊκό όρος και υλοποίηση 

περιβαλλοντικών δράσεων , με πιθανό κόστος 5.500,00 € 
  

     7. Υποστηρικτικές δράσεις επικαιροποίησης της ΕΠΜ του 
Παναχαϊκού όρους και υλοποίηση  σχεδίου διοικητικής δομής 
διαχείρισης της περιοχής Natura 2000 του Παναχαϊκού όρους , (με 
προϋπολογιζόμενο κόστος 16..000,00 €), που θα περιλαμβάνει αναλυτικά τις 
ακόλουθες επί μέρους πράξεις: 

 Παρακολούθηση – επίβλεψη του αναδόχου από το ΥΠΕΚΑ του 
έργου επικαιροποίησης της ΕΠΜ του Παναχαϊκού όρους, με πιθανό 
κόστος  12.000,00 €. 

 Υλοποίηση  σχεδίου διοικητικής δομής διαχείρισης της περιοχής 
Natura 2000 του Παναχαϊκού όρους (Χαρακτηριστικά και οργάνωση 

ΑΔΑ: Β4ΛΓΟΕ62-0ΙΟ



φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση της περιοχής ), με πιθανό 
κόστος 4.000,00 € 

 
Η Σύμβαση θα υλοποιηθεί από την υπογραφή της μέχρι 31.12.2011. Το 
κόστος υλοποίησης των υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο της 
σύμβασης υπολογίζεται σε 125.000,00 €. Το ποσό θα καλυφθεί από 
τον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων έτους 2011 (Κ.Α. 00-
6736.00042). 

 
Σημειώνεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων, με την 

αριθ. 318/14/25.5.2011 απόφασή του ενέκρινε την σύναψη της εν λόγω 
σύμβασης. 

  
Καλείται το Δ.Σ. της εταιρείας να εγκρίνει την κατά τα ανωτέρω 

συμμετοχή της ΑΔΕΠ Α.Ε. στην υλοποίηση της Προγραμματική Σύμβασης 
μεταξύ Δήμου Πατρέων, Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων και 
ΑΔΕΠ Α.Ε., συνολικού προϋπολογισμού 125.000,00€ και με προβλεπόμενο 
χρόνο υλοποίησης από την υπογραφή της μέχρι και 31.12.2011. 
 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ. Κων/νος 
Τσεκούρας δήλωσε τα ακόλουθα : 

«Θέλω να κάνω τις ακόλουθες παρατηρήσεις : 
1. Έχω ζητήσει μια καταγραφή του προσωπικού της ΑΔΕΠ, 

ποιοι απασχολούνται, με τι ασχολούνται και τι δυνατότητες 
έχουν αναφορικά με την υλοποίηση των προγραμματικών 
συμβάσεων και των δράσεων που αυτές περιλαμβάνουν.  

2. Από τα κείμενα των προγραμματικών συμβάσεων 
διαπιστώνω μεγάλη ασάφεια ως προς τι θα πραγματοποιηθεί. 

3. Δεν υπάρχει κοστολόγηση των δράσεων, ενεργειών κλπ και 
δεν αντιλαμβάνομαι πως προκύπτουν τα ποσά για πού 
αναφέρονται σε κάθε δράση (λχ. Δεν αναφέρονται 
ανθρωποώρες, ωρομίσθια κλπ). 

4. Πιθανολογώ ή τουλάχιστον θεωρώ δύσκολη την υλοποίησή 
τους». 

 
Για τους λόγους αυτούς δεν μπορώ να ψηφίσω υπέρ της πρότασης.» 
 
 Ο Πρόεδρος της ΑΔΕΠ Α.Ε. έκανε εκτενή αναφορά στο περιεχόμενο 
των προγραμματικών συμβάσεων τις δυνατότητες υλοποίησης τους, την 
ανάγκη έγκρισης και περεταίρω προώθησης τους, δοθείσης της αδυναμίας 
πληρωμής δαπανών και αμοιβών, που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί. Τέλος 
τόνισε την επιθυμία του κ. Δημάρχου για την αποδοχή των προγραμματικών 
συμβάσεων. Παράλληλα εξήγησε και ανέλυσε την μεθοδολογία υλοποίησης 
τους. 
 
 Ο κ. Βουκελάτος εξέφρασε την άποψη ότι εάν επρόκειτο για πληρωμή 
μόνον μισθών προσωπικού, τότε θα ψήφιζε ναι, διαφορετικά συντάσσεται με 
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τις απόψεις του κ. Τσεκούρα. Επίσης ζήτησε να ενημερωθεί για το ποιο θα 
είναι το όφελος για τον Δήμο από την υλοποίηση αυτής της σύμβασης. 
 
 Ο κ. Μπινιέρης έκανε εκτενή αναφορά στην άποψή του υπέρ της 
έγκρισης των προγραμματικών συμβάσεων και ιδιαίτερα της άμεσης ανάγκης 
να βρεθούν χρήματα για πληρωμή του προσωπικού, αλλά με την αίρεση ότι 
μετά την τοποθέτηση του κ. Τσεκούρα θα ψηφίσει ναι με την επιφύλαξη ότι 
πραγματικά υπάρχει δυνατότητα υλοποίησής τους από το προσωπικό της 
ΑΔΕΠ Α.Ε. 
 
 Ο κ. Γκίκας ανέλυσε εκτενώς τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει 
να γίνει δεκτή η εισήγηση και να εγκριθούν οι προγραμματικές συμβάσεις, 
αφού άλλωστε ορισμένα από τα μέλη του Δ.Σ. είναι και Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
οι οποίοι εψήφισαν θετικά υπέρ των προγραμματικών συμβάσεων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(5-2) 

(κατά εψήφισαν οι κ.κ. Τσεκούρας Κ. και Βουκελάτος Κ.)  
Εγκρίνει την συνεργασία με τον Δήμο Πατρέων και την Περιφέρεια Δυτικής 
Ελλάδας για την υλοποίηση της ανωτέρω προγραμματικής Σύμβασης. 
Σημειώνεται ότι ο κ. Γ. Μπινιέρης εψήφισε ναι με την επιφύλαξη ότι υπάρχει 
δυνατότητα υλοποίησής της από το προσωπικό της ΑΔΕΠ Α.Ε.   
  . 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
Κότσαλης Αντώνιος 
                                                                       Μαρίνος Σπυρίδων 
                                                                       Πανδής Νικόλαος 
                                                                       Τσεκούρας Κων/νος 
                                                                       Βουκελάτος Κων/νος 
                                                                       Μπινιέρης Γεώργιος 

                                                   Γκίκας Τάκης 
 
 
           
 

 
 
 
Ακριβές Αντίγραφο από το βιβλίο Πρακτικών 
Πάτρα 27.6.2001 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
Νικ. Πανδής 
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