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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 – 09 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 154ης 

Στη Δαδιά, σήμερα, 18 – 09 – 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του κτηρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 154 (εξερχ. 
807/14 – 09 – 2020)  πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση. 

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος 
Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν 
παρόντα 4τακτικά μέλη του Δ.Σ., ήτοι:   
 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς  
4. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 
5. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
  
  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
 
Θέματα 
1. Ενημέρωση  

2. Επικύρωση της από 31-08-2020 Απόφασης Προέδρου «Έγκριση του αιτήματος 

του νομικού προσώπου «ΕΛΓΟ – Δήμητρα» για παράταση υποβολής εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης για την παρακολούθηση του έργου με τίτλο: 

«Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο 

Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

3. Επικύρωση της από 27-08-2020 Απόφασης Προέδρου «Τροποποίηση 

συμβάσεων των Τμημάτων 1, 2 και 3 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων 

του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και 

λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 1ου 

παραδοτέου της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης 

του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου 

ΑΔΑ: 60ΨΔ46Μ9Τ4-7ΓΥ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 

Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 

εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

5. Παραλαβή της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης του έργου 

«Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους & την 

βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο δασικό σύμπλεγμα 

Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (περιοχή Πεσσάνης)»  (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

6. Προσφυγή της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» 

για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 2170/17.7.2020 Απόφασης της 

προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Απόρριψη 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 

«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος ισχύος 18MW, στη 

θέση «ΓΟΥΡΙΚΟ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

7. Προσφυγή της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» 

για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 2169/17.7.2020 Απόφασης της 

προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 

Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Απόρριψη 

έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 

«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος ισχύος 9MW, στη 

θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
 
Θέμα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Ενημέρωση  
 

Δεν συζητήθηκε 
 
Θέμα 2. Επικύρωση της από 31-08-2020 Απόφασης Προέδρου «Έγκριση του 

αιτήματος του νομικού προσώπου «ΕΛΓΟ – Δήμητρα» για παράταση υποβολής 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την παρακολούθηση του έργου με 

τίτλο: «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο 

Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη 

του Δ.Σ. την από 31/08/2020 Απόφαση Προέδρου για την έγκριση του αιτήματος 
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του νομικού προσώπου «ΕΛΓΟ – Δήμητρα» για παράταση υποβολής εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης για την παρακολούθηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις 

διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – 

Λευκίμης – Σουφλίου» 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, έχοντας υπόψιν:  

1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημοσιονομικό λογιστικό και 

άλλες διατάξεις», ως ισχύει 

2. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως 

έχει 

3. Την ΚΥΑ 35633/2006 (ΦΕΚ 911/Δ/13.10.2006) «Χαρακτηρισμός του δάσους 

Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου ως Εθνικό Πάρκο…….» 

4. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α25/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 

Περιοχών και άλλες διατάξεις»  

5. Την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (Β’2781/2019) σχετικά με Έγκριση 

του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του 

Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του ΦΔΕΠΔ-Λ-Σ. 

6. Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 (ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/30-01-2019) ορισμού του 

Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, 

7. Την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ 

Β’ 2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό 

λειτουργίας του Δ.Σ. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 

του Φ.Δ., σχετικά με αρμοδιότητα  Προέδρου Δ.Σ για λήψη μέτρων για  την 

προώθηση και προστασία των συμφερόντων του Φ.Δ  

8. Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ 

Β’ 2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό 

λειτουργίας του Δ.Σ και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας 

του Φ.Δ, σχετικά με επικύρωση αποφάσεων προέδρου από το Δ.Σ. 

9. Το από 31 / 08 / 2020 αίτημα του αναδόχου «ΕΛΓΟ – Δήμητρα» 

10. Την διακήρυξη του έργου (Αριθμ. πρωτ.: 415/12 – 05 – 2020) 

11. Το Ν. 4412 / 2016 

12. Την Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 

επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 

της δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20 – 03 – 2020), άρθρο 60 

 

Αποφάσισε, την έγκριση του παραπάνω αιτήματος του αναδόχου, νομικού 
προσώπου «ΕΛΓΟ – Δήμητρα», για παράταση της προθεσμίας υποβολής εγγυητικής 
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επιστολής καλής εκτέλεσης για χρονικό διάστημα 30 ημερών, ήτοι μέχρι τις 30/09/ 
2020. Επιπλέον, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να ισχύει μέχρι 
τις 1 Απριλίου 2024. 
 
Την  απόφαση αυτή τη διαβιβάζει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ για επικύρωση.    

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 
  

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την επικύρωση της από 31/08/2020 Απόφασης Προέδρου για την έγκριση του 
αιτήματος του νομικού προσώπου «ΕΛΓΟ – Δήμητρα» για παράταση υποβολής 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την παρακολούθηση του έργου με τίτλο: 
«Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1286/2020 
 
 
 
Θέμα 3. Επικύρωση της από 27-08-2020 Απόφασης Προέδρου «Τροποποίηση 
συμβάσεων των Τμημάτων 1, 2 και 3 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του 
έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 
εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη 
του Δ.Σ. την από 27/08/2020 Απόφαση Προέδρου «Τροποποίηση συμβάσεων των 
Τμημάτων 1, 2 και 3 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης 
της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου, έχοντας υπόψιν: 
1. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημοσιονομικό λογιστικό και 
άλλες διατάξεις», ως ισχύει  

2. Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και κυρίως των 
άρθρων 118, 66 και 38  

3. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως 
έχει  

4. Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».  
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5. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α25/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών και άλλες διατάξεις»  

6. Την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (Β’2781/2019) σχετικά με Έγκριση 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του 
Εσωτερικού Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου  

7. Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 (ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/30-01-2019) ορισμού του 
Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης,  

8. Την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του 
Δ.Σ και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με 
αρμοδιότητα Προέδρου Δ.Σ για λήψη μέτρων για την προώθηση και προστασία των 
συμφερόντων του Φ.Δ  

9. Τις παραγράφους 8 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ 
Β’ 2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας 
του Δ.Σ και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με 
επικύρωση αποφάσεων προέδρου από το Δ.Σ  

10. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 11 «τρόπος πληρωμής» των συμβάσεων 
ως προς τα παραδοτέα και τον χρόνο παράδοσης με σκοπό την αποτελεσματική 
υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου τους  
 
Αποφάσισε την τροποποίηση  

1. Του άρθρου 11 της σύμβασης του Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του 
Κέντρου Ενημέρωσης» έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση 
της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» όπως παρακάτω:  
11.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε τμηματικές καταβολές 
ανάλογα με την ολοκλήρωση του παραδοτέου αντικείμενου και σύμφωνα με τα 
ποσά που ορίζονται στην οικονομική προσφορά του. Πριν από κάθε πληρωμή θα 
προηγείται η αντίστοιχη παραλαβή μετά από τον έλεγχο της επιτροπής 
παρακολούθησης – παραλαβής. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή.  
11.2 παραμένει ως έχει.  
2. Του άρθρου 11 της σύμβασης του Τμήματος 2 Προμήθεια και τοποθέτηση 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» του έργου «Επαναπροκήρυξη 
τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού 
και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» όπως παρακάτω:  
11.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Σε πρώτη 
φάση θα γίνει η πληρωμή του 90% όπως έχει κοστολογηθεί στην οικονομική 
προσφορά του αναδόχου με την προμήθειας και παραλαβή του υλικού. Σε δεύτερη 
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φάση θα γίνει η πληρωμή του υπόλοιπου 10% όπως έχει κοστολογηθεί στην 
οικονομική προσφορά του αναδόχου, με την εγκατάσταση και ορθή λειτουργία του 
υλικού. Πριν από κάθε πληρωμή θα προηγείται η αντίστοιχη παραλαβή μετά από 
τον έλεγχο της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής.  
11.2 παραμένει ως έχει. 
3. Του άρθρου 11 της σύμβασης του Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» 
του έργου «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 
εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» όπως παρακάτω:  
11.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Σε πρώτη 
φάση θα γίνει η πληρωμή της προμήθειας του υλικού όπως έχει κοστολογηθεί στην 
οικονομική προσφορά του αναδόχου. Σε δεύτερη φάση θα γίνει η πληρωμή της 
εγκατάστασης του υλικού και επανατοποθέτησης υφιστάμενου υλικού, όπως έχει 
κοστολογηθεί στην οικονομική προσφορά του αναδόχου. Πριν από κάθε πληρωμή 
θα προηγείται η αντίστοιχη παραλαβή μετά από τον έλεγχο της επιτροπής 
παρακολούθησης – παραλαβής.  
Η πληρωμή κάθε συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που 
τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή. Θα εκδοθούν δύο νόμιμα παραστατικά, ένα από κάθε μέλος της ένωσης 
το οποίο θα αντιπροσωπεύει το αντίστοιχο ποσοστό με το οποίο συμμετέχει το 
συγκεκριμένο μέλος στην ένωση.  
11.2 παραμένει ως έχει. 
 
Την απόφαση αυτή τη διαβιβάζει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ, για επικύρωση  
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την επικύρωση της από 27-08-2020 Απόφασης Προέδρου «Τροποποίηση 
συμβάσεων των Τμημάτων 1, 2 και 3 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του 
έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 
εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1287/2020 
  
 
Θέμα 4. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 1ου 

παραδοτέου της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του 

Κέντρου Ενημέρωσης» έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση 
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της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 

Κέντρου Ενημέρωσης»» (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το 

πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 1ου παραδοτέου της 

σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου 

Ενημέρωσης» έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της 

έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου 

Ενημέρωσης»» 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 

Κέντρου Ενημέρωσης» 

Στη Δαδιά, σήμερα Πέμπτη 17-09-2020 και ώρα 12:00 π.μ. συνεδρίασαν μετά την 
υπ’ αριθμ. 811/16-09-2020 πρόσκληση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής 
Παρακολούθησης - Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1220/2020 
απόφαση της 147ης/05-05-2020 συνεδρίασης του ΔΣ αποτελούμενη από τους: 

Χαράλαμπο Παπαλεξανδρή, Πρόεδρος 

Δέσποινα Αλεξίου, ως μέλος 

Δήμητρα Γκεζερλή, ως μέλος 

Αθανάσιο Γουρίδη, ως μέλος 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη, ως μέλος 

για να προβεί στον έλεγχο των παραδοτέων της σύμβασης (αρ. Πρωτ. 213/11-06-
2020) του Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» του 
έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης 
του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» όπως 
τροποποιήθηκε με την Πρόσθετη Πράξη στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (αρ. 
Πρωτ. 217/27-08-2020) και το αίτημα του αναδόχου για αντικατάσταση υλικών (αρ. 
Πρωτ. 786/04-09-2020) που επικυρώθηκε με την από 4-9-20 απόφαση Προέδρου 
ΔΣ. Η παραπάνω σύμβαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «COMMON 
CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION/FORPRO» το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα 
- Βουλγαρία 2014-2020». 

Με το υπ’ αριθμ. 808/16-09-2020 έγγραφο του ο ανάδοχος του έργου παρέδωσε τα 
εξής άρθρα της σύμβασης: 

α/α 8: Βάση πάγκου υποδοχής 
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α/α 9: Πάγκος υποδοχής ( με διευκρίνηση ότι παρόλο που τα επιμέρους τμήματα 
του πάγκου κάτω από τους χάρτες είναι έτοιμα, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η 
κατασκευή καθώς δεν ήταν έτοιμος ο συγκεκριμένος χώρος) 

α/α 10: Ράφια πίσω από τον πάγκο υποδοχής 

α/α 14: Εξοπλισμός πωλητηρίου 

α/α 17: Καθιστικό έκθεσης 

α/α 19: Δημιουργικό (γραφιστικά, κείμενα, σκίτσα, φωτογραφίες, δημιουργικό 
ταινιών, ηχογραφήσεις, επεξεργασία ήχου κτλ) 

Ειδικότερα για το Δημιουργικό ο ανάδοχος παρέδωσε σε ψηφιακή μορφή τα 
ακόλουθα: 

✓ 6 αρχεία σε μορφή pdf με τα ταμπλό και με τα ηχητικά και τηλεοπτικά 
αρχεία  

✓ 4 αρχεία σε μορφή pdf με τα περιστρεφόμενα δέντρα 
✓ 4 αρχεία σε μορφή pdf με τα στοιχεία 
✓ 3 αρχεία σε μορφή pdf με τους χάρτες της υποδοχής 
✓ 2 αρχεία σε μορφή pdf με τον πίνακα πρόβλεψης πυρκαγιών και τη 

δυνατότητα παρατήρησης πουλιών (πίνακας πληροφοριών) 
✓ 2 αρχεία σε μορφή pdf με τα εξωτερικά banners 

 

Η Επιτροπή μετά απο έλεγχο των παραδοτέων που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο 
και διαλογική συζήτηση, εισηγείται ομόφωνα, την παραλαβή των παρακάτω 
παραδοτέων: 

α/α 8: Βάση πάγκου υποδοχής 

α/α 10: Ράφια πίσω από τον πάγκο υποδοχής 

α/α 14: Εξοπλισμός πωλητηρίου 

α/α 17: Καθιστικό έκθεσης 

α/α 19: Δημιουργικό (γραφιστικά, κείμενα, σκίτσα, φωτογραφίες, δημιουργικό 
ταινιών, ηχογραφήσεις, επεξεργασία ήχου κτλ) 

διότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης όπως αυτή 
τροποποιήθηκε. 

Το παραδοτέο «α/α 9: Πάγκος υποδοχής» θα παραληφθεί με την ολοκλήρωσή του 
σε επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. 

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
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1. την επικύρωση της από 04/09/2020  Απόφασης Προέδρου σχετικά με την 

έγκριση του αιτήματος αλλαγής υλικών της σύμβασης «Τμήμα 1 του έργου 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης 
του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»», 
που αναφέρεται στο παραπάνω  πρακτικό της επιτροπής  

2. την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 
1ου παραδοτέου της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες 
αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων 
του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και 
λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» 

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1288/2020 
 
 
Θέμα 5: Παραλαβή φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται 

για τη δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου «Διαχείριση των διακένων για την 

αντιπυρική προστασία του δάσους & την βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας 

πανίδας στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (περιοχή 

Πεσσάνης)». (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και ενημέρωσε αρχικά, 
τα μέλη του Δ.Σ σχετικά με τον λανθασμένο τίτλο του θέματος.   
Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 31/19-05-2020 Απόφαση Ανάνθεσης (ΑΔΑ: 
6ΗΩΕ46Μ9Τ4-ΕΒΞ και ΑΔΑΜ: 20AWRD006727607) ο Φορέας Διαχείρισης είχε 
αναθέσει στη Δασολόγο κ. Κλειτσιώτη, τη σύνταξη φακέλου με όλα τα απαραίτητα 
έγγραφα που απαιτούνται για τη δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου 
«Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους & την 
βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου (περιοχή Πεσσάνης)». 
Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 820/17-09-2020 έγγραφο της η κ. Κλειστιώτη παρέδωσε στον 
Φ.Δ τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και καλείται το Δ.Σ να τα 
παραλάβει.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  σχετικά με την 
παραλαβή του φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου «Διαχείριση των διακένων για την 
αντιπυρική προστασία του δάσους & την βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας 
πανίδας στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (περιοχή Πεσσάνης)». 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
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• την παραλαβή του φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που 
απαιτούνται για τη δημοσίευση του διαγωνισμού του έργου «Διαχείριση των 
διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους & την βελτίωση του 
ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου (περιοχή Πεσσάνης)», που πληρούν τις προδιαγραφές και τις 
απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας  για τη σωστή δημοπράτηση του έργου  

• την εναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση της προγραμματικής 
σύμβασης που έχει υπογράψει ο Φορέας Διαχείρισης με την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μ-Θ σχετικά με την υλοποίηση του έργου «Διαχείριση των 
διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους & την βελτίωση του 
ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο δασικό σύμπλεγμα Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου (περιοχή Πεσσάνης)»   

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1289/2020 
 

Θέμα 6. Προσφυγή της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) 
Ε.Π.Ε.» για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 2170/17.7.2020 Απόφασης της 
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Απόρριψη 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 
«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος ισχύος 18MW, στη 
θέση «ΓΟΥΡΙΚΟ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη 
του Δ.Σ. την προσφυγή της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) 
Ε.Π.Ε.» για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 2170/17.7.2020 Απόφασης της 
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Απόρριψη έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός 
σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος ισχύος 18MW, στη θέση 
«ΓΟΥΡΙΚΟ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» 
Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι σε πολλά σημεία της προσφυγής αναφέρεται η Α.Π. 
24/18-02-2020 γνωμοδότησή του Φ.Δ για το εν λόγω έργο και πρότεινε να σταλεί 
στο ΥΠΕΝ διευκρινιστικό έγγραφο επί των σημείων της προσφυγής στα οποία 
γίνεται αναφορά στην εν λόγω γνωμοδότηση. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
την αποστολή διευκρινιστικού εγγράφου επί των σημείων της προσφυγής στα οποία 
γίνεται αναφορά στη σχετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης. 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1290/2020 
 

Θέμα 7. Προσφυγή της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) 
Ε.Π.Ε.» για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 2169/17.7.2020 Απόφασης της 
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Απόρριψη 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: 
«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος ισχύος 9MW, στη 
θέση «ΜΥΤΙΚΑΣ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
(ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη 
του Δ.Σ. την προσφυγή της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) 
Ε.Π.Ε.» για την ακύρωση της με αριθ. πρωτ. 2169/17.7.2020 Απόφασης της 
προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης: «Απόρριψη έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός 
σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος ισχύος 9MW, στη θέση 
«ΜΥΤΙΚΑΣ» και των συνοδών σε αυτό έργων, εντός του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
Π.Ε. Έβρου, της εταιρείας «BAKKEGAARDEN ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΕΛΛΑΣ) Ε.Π.Ε.» 
Ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι σε πολλά σημεία της προσφυγής αναφέρεται η με 
Α.Π. 358/15-06-2020 γνωμοδότησή του Φ.Δ για το εν λόγω έργο και πρότεινε να 
σταλεί στο ΥΠΕΝ διευκρινιστικό έγγραφο επί των σημείων της προσφυγής στα 
οποία γίνεται αναφορά στην εν λόγω γνωμοδότηση.  
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 

αποφάσισε ομόφωνα 
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την αποστολή διευκρινιστικού εγγράφου επί των σημείων της προσφυγής στα οποία 
γίνεται αναφορά στη σχετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1291/2020 
 
 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων ο Πρόεδρος Δ.Σ κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης  
 
 
 
 

Τα Μέλη 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 
 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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