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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Της υπ. αριθμ. 39/12-4-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου 
Αρ. Συνεδρίασης 6η / 2021 9-3-2021 

 
Στο Λιτόχωρο σήμερα την 12η του μηνός Απριλίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας 

΄Δευτέρα και ώρα 10:00, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού 
Ολύμπου συνήλθε σε συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης) ύστερα από την με αρ. πρωτ. 225/6-
4-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δ.Σ. 
σύμφωνα με το άρθρ. 5, παρ. 5 Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α’/20-2-2018). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία επί συνόλου εφτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα πέντε (5) δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ  

Νίκας Αριστείδης Πρόεδρος  Επιστημονική Κοινότητα  

Φτίκα Ζωή Αντιπρόεδρος Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  

Σκριάπας Κωνσταντίνος Γραμματέας Μ.Κ.Ο.  

Παπαπέτρου Πέτρος  Μέλος Επιστημονική Κοινότητα  

Γεωργούλης Δημήτριος Μέλος  Παραγωγικοί Φορείς Περιοχής  

    

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΙΔΙΟΤΗΤΑ   ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ  

Μπέμπης Απόστολος Μέλος Περιφέρεια Θεσσαλίας  

Σαπουνάς Ιωάννης Μέλος Εμπλεκόμενοι Δήμοι Περιφ. Θεσσαλίας  

 
Θέμα 8o: Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης και Επιλογής 
που συντάχθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά 
με την με αρ. πρωτ. 85/25-02-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατακύρωση 
του σχετικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και των πινάκων απορριπτέων, τους 
οποίους συνέταξε η εν λόγω Επιτροπή. 

 
Εισήγηση: Γεωργούλη Αθανασία – Οικονομολόγος – Μέλος της Επιτροπής 
 

Εισηγούμενη το θέμα η κα. Γεωργούλη είπε: 
 

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 85/25-02-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 
στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης 
Cooperation and Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο 
”VALOR” και τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable 
agriculture», συνήλθε στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στα γραφεία του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, η Επιτροπή Ανάθεσης Αξιολόγησης και 
Επιλογής του Φορέα, με σκοπό τον έλεγχο των δικαιολογητικών. 

Αφού λήφθηκαν υπόψιν, από την Επιτροπή, τα οριζόμενα στην ανωτέρω Πρόσκληση, 
συντάχθηκε το από 17-03-2021 Πρακτικό της, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή προτείνει και 
εισηγείται στο Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου την με αρ. πρωτ. 157/22-
3-2021 Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων και τον Πίνακα Κατάταξης του μοναδικού 
υποψηφίου για τη προκηρυσσόμενη θέση, όπως απεικονίζεται παρακάτω: 
 

α/α Επωνυμία Υποψηφίου 
Αριθμός 

Πρωτοκόλλου 
Αιτήσεως 

Κατηγορία / Ειδικότητα 

1 Μαλαματάρης Δημήτριος 124/12-3-2021 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 
 Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 85/25-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι 

υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα άσκησης ένστασης κατά του Πίνακα Κατάταξης, αποκλειστικά με 
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ηλεκτρονικό τρόπο και εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, η οποία αρχίζει από την 
επόμενη μέρα της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Φορέα. Ενστάσεις που θα παραληφθούν 
μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος δεν θα γίνουν δεκτές. Μετά τη λήξη 
της παραπάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις, ο Πίνακας Κατάταξης 
οριστικοποιείται και καλείται  ανάδοχος για την υπογραφή της σύμβασης. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλείται το Δ.Σ. του Φορέα να αποφασίσει για: 
1. Την έγκριση του από 17-3-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης και 

Επιλογής του Φορέα για την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, 
ενός ατόμου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «VALOR». 

2. Την έγκριση του Πίνακα Κατάταξης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 157/22-3-2021 
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 85/25-02-2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την Απόφαση Οριστικών Αποτελεσμάτων 
του Πίνακα κατάταξης. 

4. Την ανάθεση του έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κ. Μαλαματάρη Δημήτριο. 
5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης, καθώς και 

οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου και την πληρωμή του Αναδόχου». 

 
Μετά τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση η οποία ακολούθησε και  

περιλαμβάνεται στα πρακτικά 

 
 ΤΟ Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την έγκριση του από 17-3-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης 

και Επιλογής του Φορέα για την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, ενός ατόμου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «VALOR». 

2. Την έγκριση του Πίνακα Κατάταξης σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 157/22-3-2021 
Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων της με αρ. πρωτ. 85/25-02-2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την Απόφαση Οριστικών 
Αποτελεσμάτων του Πίνακα κατάταξης. 

4. Την ανάθεση του έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου στον κ. Μαλαματάρη 
Δημήτριο. 

5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για την υπογραφή της Σύμβασης, 
καθώς και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου και την πληρωμή του 
Αναδόχου. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 39/12-4-2021   
     

                         

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                          
                      
                      
                       ΝΙΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ                         ΣΚΡΙΑΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
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