
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 05 – 03 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 144ης 

Στη Δαδιά, σήμερα, 05 – 03 – 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
κτηρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 144 (εξερχ. 201/28 – 02 – 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 4 τακτικά μέλη του ΔΣ, ήτοι: 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ  
2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς 
3. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
4. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 
   
  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων Βασιλάκης 
3. Δημήτριος Βασιλάκης, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας 

και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  

 
1. Έγκριση πρακτικών 143ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 

2. Ενημέρωση  

3. Έγκριση εφαρμογής σχεδίου καπνίσματος (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

4. Υπ’ αριθμ. 20/10-01-2020 αίτημα πυροσβεστικής υπηρεσίας  Διδ/χου για προμήθεια 

ελαστικών (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

5. Διάθεση στοιχείων σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες χωρίς απόφαση Δ.Σ (εισηγητής Κ. 

Ποϊραζίδης)  

6. Γνωμοδότηση για  την ΕΟΑ για το έργο «Φωτοβολταικός σταθμός ισχύος 764KW στο εκτός 

σχεδίου αγροτεμάχιο αγροκτήματος Μαρασίων Δήμου Ορεστιάδας (εισηγητής Σ. 

Τσιαντικούδης) 

7. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια 

δορυφορικών πομπών» μέσω του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

8. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για διαγωνισμό Ππρομήθεια εμπορευμάτων 

πωλητηρίου Φ.Δ»  (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

9. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για «Παροχή 

Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης» (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)  

10. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή 

υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)  
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11. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή 

υπηρεσιών νομικής υποστήριξης» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. 

Κωνσταντινίδου) 

12. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

13. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή 

υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. 

Κωνσταντινίδου) 

14. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής παραδοτέων «προμήθεια 

συστήματος τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

15. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής παραδοτέων «Προμήθεια 

κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

16. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής πετρελαίου κίνησης μηνός 

Φεβρουαρίου 2020 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

17. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  «Παρακολούθηση 

Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και 

λειτουργία του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 

8,8MW στη θέση «Μακρομύτης», και συνοδά έργα βελτίωσης-διάνοιξης οδοποιίας 

πρόσβασης και κατασκευής εξωτερικού δικτύου μέσης τάσης για τη διασύνδεση με το δίκτυο, 

εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρίας 

Αιολική Λύρα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

19. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2019 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Έγκριση πρακτικών 143ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
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Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να υπογράψουν τα πρακτικά 
της 143ης  συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 143ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 143ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1172/2020 
 
Θέμα 2. Ενημέρωση 
 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης ενημέρωσε τα μέλη για τα παρακάτω θέματα: 

1. Υπ’αριθμ. πρωτ. 216/4-3-2020 έγγραφο του κ. Ζ. Μπουμπόπουλου, ιδιοκτήτη του ξενώνα 

«Απολιθωμένο Δάσος» με το οποίο ενημερώνει το Φ.Δ ότι προτεθείτε να προβεί στις κάτωθι 
ενέργειες: 

• Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας με το λογότυπο του Φορέα, η οποία να ενημερώνει 

τους επισκέπτες ότι βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου, που είναι περιοχή χαμηλής 

όχλησης και απαιτεί το σεβασμό τους. Η πινακίδα θα γίνει με έξοδα της επιχείρησης  

• Τοποθέτηση μικρών πινακίδων - βελάκια με αριθμούς που να καθοδηγούν με ασφάλεια 

τους επισκέπτες από το ένα απολίθωμα στο άλλο και στο τέλος στην έξοδό τους από το 

μονοπάτι. Οι πινακίδες θα γίνουν με έξοδα της επιχείρηση. 

• Για την προώθηση της επιχείρησής αιτείται την τοποθέτηση μικρής τηλεόρασης 23-25 

ιντσών σε εμφανές σημείο στο κέντρο ενημέρωσης, με την οποία θα παρουσιάζει την 

επιχείρησή και το απολιθωμένο δάσος. Η τηλεόραση θα αγοραστεί με της επιχείρησης. Το 

κόστος λειτουργίας της (κατανάλωση ρεύματος) είναι 17 ευρώ ετησίως.  

Για την κάλυψη του ανωτέρω κόστους προτίθεται να παραχωρήσει 1 έως 2 διανυκτερεύσεις 
στην επιχείρησή. 
 
Ο Προέδρος, ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Φ.Δ θα απαντήσει θετικά στο αίτημα τοποθέτησης 
μικρής τηλεόρασης με την προϋπόθεση της προβολής και άλλων επιχειρήσεων της περιοχής, 
ενώ το κόστος ηλεκτροδότησης θα καλυφθεί από τον ίδιο το Φ.Δ.  
  

2. Ενημέρωση για εκτύπωση παιδικού βιβλίου χρωματισμών που έχει δημιουργηθεί από την υπάλληλο 
του Φ.Δ κ. Δ. Γκεζερλή, το οποίο θα διατίθεται προς πώληση στο πωλητήριου του Φ.Δ  

3. Ενημέρωση για ανάγκη απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών σύνταξης τευχών δημοπράτησης των έργων 
του Τεχνικού Δελτίου Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ  

 
 
Θέμα 3. Έγκριση εφαρμογής σχεδίου καπνίσματος (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης  εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι  με βάση: 
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1. Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες 

διατάξεις». 

2. Την ΚΥΑ Δ2β/Γ.Π.οικ.80727/15-11-2019 (ΦΕΚ 4177/15.11.2019 τεύχος Β΄) με την οποία καθορίζονται τα 

όργανα, η διαδικασία ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων 

κυρώσεων, καθώς και τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, η διαδικασία είσπραξης 

των προστίμων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του αντικαπνιστικού 

Ν.3868/2010 (ΦΕΚ 129/Α΄/3.8.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Την παρ. 5 του άρθρου 3 της ανωτέρω ΚΥΑ που ορίζεται ότι οι Διοικήσεις των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης, ΟΤΑ, ΠΠΔΔ, Ν.Π.Ι.Δ, και των φορέων εκείνων που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο Τομέα 

οφείλουν να καταρτίσουν εντός μηνός από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, δηλ., εντός μηνός από την 

15.11.2019, σχέδιο ελέγχου του καπνίσματος εντός του φορέα και να ορίσουν υπεύθυνο/ους για την 

εφαρμογή του. 

Έχει καταρτιστεί σχέδιο ελέγχου καπνίσματος στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 

Λευκίμης - Σουφλίου, σύμφωνα με το οποίο ο υπεύθυνος θα πρέπει: 

1. Να ενημερώσει ενυπόγραφα όλους τους υπαλλήλους για την εφαρμογή της αντικαπνιστικής 

νομοθεσίας. 

2. Να αναρτήσει σήμανση περί της απαγόρευσης του καπνίσματος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, 

καθώς και να αντικαθιστούν αυτά σε περίπτωση καταστροφής τους. 

3. Να αναρτήσει σήμανση εξωτερικά του Φορέα Διαχείρισης με στόχο την ενημέρωση των πολιτών που 

προσέρχονται σε αυτόν πριν την είσοδό τους.  

4. Να φροντίσει για την απομάκρυνση των σταχτοδοχείων.  

5.  Να φροντίσει για την ανάρτηση σε εμφανές σημείο και ευδιάκριτα το τηλέφωνο αριθμού κλήσης 

καταγγελιών (1142).  

6. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση παράβασης με 

συστάσεις και κλήση/συνεργασία των αρμοδίων Οργάνων Ελέγχου. 

Για την τήρηση και εφαρμογή των ανωτέρω και γενικά της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας στο 

Φορέα Διαχείρισης ορίζεται ως υπεύθυνος ο κ. Σταύρος Τσιαντικούδης. 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες διατάξεις, εκτός των πειθαρχικών κυρώσεων: 

1. Στους παραβάτες καπνιστές επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά παράβαση.  

2. Στον παραπάνω οριζόμενο υπεύθυνο επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ, για παραβάσεις όπως: 

• Ανοχή ή μη επέμβαση του υπευθύνου. 

• Έλλειψη ανάρτησης σήμανσης και λήψης λοιπών μέτρων αποτροπής (απομάκρυνση 

σταχτοδοχείων). 

• Απουσία ανταπόκρισης του υπεύθυνου σε διαμαρτυρία για την πραγματοποίηση της παράβασης. 

• Παράλειψη κλήσης των αρμοδίων οργάνων ελέγχου. 

• Έλλειψη συνεργασίας με τα Όργανα Ελέγχου. 
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Σε κάθε περίπτωση επανάληψης της παράβασης – υποτροπής διπλασιάζεται το αμέσως προηγούμενο 

επιβληθέν πρόστιμο. 

 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν   
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 
την έγκριση εφαρμογής σχεδίου καπνίσματος σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση και τον ορισμό 
του Σταύρου Τσιαντικούδη, ως υπευθύνου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1173/2020. 
 
Θέμα 4. Υπ’ αριθμ. 20/10-01-2020 αίτημα πυροσβεστικής υπηρεσίας  Διδ/χου για προμήθεια 

ελαστικών (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης  εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το υπ’ αριθμ. 20/10-
01-2020 αίτημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας  Διδ/χου για προμήθεια ελαστικών για πυροσβεστικό όχημα. 
 
Πρότεινε την προμήθεια και δωρεά 2 ελαστικών κόστους 2.300 €.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 

προμήθεια και δωρεά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Διδυμοτείχου, 2 ελαστικών κόστους 2.300 €. 

  
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1174/2020 
 
 
Θέμα 5. Διάθεση στοιχείων σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες χωρίς απόφαση Δ.Σ (εισηγητής Κ. 

Ποϊραζίδης)  

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης  εισηγήθηκε την χορήγηση  στοιχείων που διαθέτει ο Φ.Δ μετά από αίτηση 
των δημόσιων υπηρεσιών, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν   
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 
τη διάθεση στοιχείων σε αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες χωρίς απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1165/2020 
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Θέμα 6. Γνωμοδότηση για  την ΕΟΑ για το έργο «Φωτοβολταικός σταθμός ισχύος 764KW στο εκτός 

σχεδίου αγροτεμάχιο αγροκτήματος Μαρασίων Δήμου Ορεστιάδας (εισηγητής Σ. Τσιαντικούδης) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τη γνωμοδότηση 

που ζητείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου σχετικά με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας σε αγροτεμάχιο της περιοχής οικισμού 
Μαρασίων, Δήμου Ορεστιάδας, εντός της περιοχής Natura 2000 (GR1110008 – Παραποτάμιο Δάσος 
Βορείου Έβρου και Άρδα). Ο Φορέας Διαχείρισης, για παρόμοια έργα και δραστηριότητες, 
γνωμοδοτεί με την χρήση του «τυποποιημένου εντύπου αξιολόγησης / γνωμοδότησης ΕΟΑ έργων και 
δραστηριοτήτων κατηγορίας Β» σύμφωνα με την ΚΥΑ 52983/1952 (ΦΕΚ 2436/Β/27 – 09 – 2013 και 
τον νόμο 4519/2018. 

Σε αγροτεμάχιο έκτασης 13,25 στρ. στο αγρόκτημα του οικισμού Μαρασίων, Ορεστιάδας υπάρχει 
αίτηση από επιχείρηση με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Διδυμοτείχου Π.Ε.» να εγκατασταθεί 
φωτοβολταϊκός σταθμός για παραγωγή ενέργειας δυναμικότητας 764,00 kWp. Τα Φ/Β πάνελ θα είναι 
σταθερά προσανατολισμένα, χωρίς μηχανισμό κίνησης και πακτωμένα στο έδαφος με πασσάλους 
από χάλυβα ή αλουμίνιο και βάση από τσιμέντο. 

Το έργο περιλαμβάνει μεταλλική περίφραξη ύψους 2,5 μ. με πασσάλους ανά 2 μ. απόσταση 
πακτωμένοι στο έδαφος, σε τσιμεντένιο τοιχίο περιμετρικά, ύψους 30 cm. 

Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εντός της ζώνης Natura 2000 GR 1110008 (Παραποτάμιο Δάσος 
Βορείου Έβρου και Άρδα). 

Στην περιοχή, σύμφωνα και με τα τυποποιημένα έντυπα δεδομένων για την ζώνη natura, τα είδη 
που έχουν καταγραφεί σε αυτήν δεν αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από την εκτέλεση 
κατασκευής και λειτουργίας του έργου. 

Εισηγείται θετικά για την ΕΟΑ του έργου και προτείνει να συμπεριληφθούν οι παρακάτω όροι για 
την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον από την κατασκευή και 
λειτουργία του: 
 
- Λήψη μέτρων πυροπροστασίας από την λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας  
- Τήρηση του ανώτατου ορίου θορύβου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
- Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων που 

θα προκύψουν από τις εκσκαφές στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία 

- Στη περίπτωση χρήσης ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του μηχανολογικού εξοπλισμού στο 
πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας, θα πρέπει να γίνεται η περισυλλογή τους σε 
κατάλληλα δοχεία και εν συνεχεία η διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη  

- Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα και υπόγεια  
- Εγκατάσταση των μετασχηματιστών σε αδιαβροχοποιημένο χώρο με σκοπό την αποφυγή 

διαρροής λαδιών στο φυσικό περιβάλλον 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

ότι συμφωνεί με την παραπάνω εισήγηση και γνωμοδοτεί θετικά με τους παραπάνω όρους για την 
φωτοβολταϊκή εγκατάσταση επί αγροτεμαχίου στην περιοχή των Μαρασίων, Δήμου Ορεστιάδας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1176/2020 

ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46Μ9Τ4-Υ6Φ



 
 
Θέμα 7. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια 
δορυφορικών πομπών» μέσω του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

 

Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, την Παρασκευή 
28/02/2020 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν δύο τακτικά κι ένα αναπληρωματικό μέλος της 
Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
για  «Προμήθεια Δορυφορικών Πομπών» που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1158/2020 
απόφαση της 142ης/07-02-2020 συνεδρίασης του ΔΣ αποτελούμενη από τους, Παπαλεξανδρή 
Χαράλαμπο, Πρόεδρος, τη Σύλβια Ζακκάκ, ως μέλος και τον Τζιαμπάζη Ιωάννη, ως μέλος  

για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Διακήρυξη για προμήθεια 
δορυφορικών πομπών» ( Αριθ. Διακήρυξης 47/20-01-2020), η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 85114,1 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006173930 2020-01-20, στο πλαίσιο της 
πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 
5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 
24/02/2020 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 28/02/2020 και ώρα 
09:00 π.μ.. 

Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό 85114,1 και διαπίστωσε αφενός ότι, ο διαγωνισμός  ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι δεν είχε υποβληθεί καμία προσφορά στον διαγωνισμό.  

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή εισηγείται ομόφωνα, την κήρυξη του διαγωνισμού άγονου και την 
επαναπροκήρυξή του. 

Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο διαγωνισμός από παράλειψη  των υπαλλήλων, δεν είχε 
σταλεί για προέγκριση στη διαχειριστική αρχή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ με αποτέλεσμα να θεωρείται άκυρος 
καθώς δεν ακολουθήθηκε η απαραίτητη διαδικασία. Συνεπώς, το νέο τεύχος, θα πρέπει να σταλεί για 
προέγκριση και αφού εγκριθεί ξανά από το Δ.Σ του Φ.Δ, να δημοσιευτεί. 

Στη συνέχεια η κυρία Ζακκάκ παρουσίασε το σχέδιο της νέας προκήρυξης με αλλαγή των τεχνικών 
προδιαγραφών και με σκοπό να ευνοηθεί η συμμετοχή περισσότερων υποψηφίων στον διαγωνισμό με αφορμή 
την απουσία προσφορών στην πρώτη προκήρυξη. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του σχεδίου της διακήρυξης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια δορυφορικών 
πομπών» μέσω του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, σύμφωνα με την εισήγηση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1177/2020 
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Θέμα 8. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για διαγωνισμό «Προμήθεια εμπορευμάτων 
πωλητηρίου Φ.Δ»  (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, την 26-
02-2020 συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 188/26-02-2020 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της 
Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ και 
αποτελείται από τους: Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη και 
Χρυσούλα Μπαμπάκα για την αξιολόγηση προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. 
πρωτ. 153/18-02-2020), προμήθειας αναμνηστικών ειδών, για το πωλητήριο του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού των εννιά χιλιάδων εκατό ευρώ 
(9.100,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «Αγορές 
Χρήσης» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος χρηματοδοτείται από 
ίδια έσοδα. 
Η επιτροπή αφού διαπίστωσε ότι, για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, δεν υποβλήθηκε κανένας 
φάκελος, ο διαγωνισμός  κατέστη άγονος και εισηγείται ομόφωνα την επαναπροκήρυξη του 
διαγωνισμού «Προμήθεια Αναμνηστικών Ειδών» ειδών για το πωλητήριο του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. 
 
Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού «Προμήθεια Αναμνηστικών Ειδών» ειδών για το πωλητήριο 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1178/2020 

 

Θέμα 9. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για 

«Παροχή Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης» (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)  

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, την 26 – 

02 – 2020 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 188/26-02-2020 πρόσκληση) τα 

τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 

Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1132/2020  απόφαση της 140ης 

συνεδρίασης του ΔΣ και αποτελείται από τους Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, την 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη και τη Χρυσούλα Μπαμπάκα  

 

για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών 
«Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής,  
μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.800,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το 
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ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 

Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο φάκελοι προσφορών και συγκεκριμένα από: 

1. «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (αρ.πρωτ.:157/19-02-2020) 

2. «ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ» (αρ.πρωτ.:173/21-02-2020) 

Η επιτροπή, αποσφράγισε τους κυρίως φακέλους, καθώς και τους φακέλους των δικαιολογητικών και 
μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά. 

Αρχικά εξετάστηκε ο φάκελος προσφοράς του «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και διαπιστώθηκε  η 
πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Η επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση του φακέλου δικαιολογητικών του «ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ» 
και διαπιστώθηκε, επίσης,  η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων οικονομικής 
προσφοράς των «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και «ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ». 

Η επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους και μονογράφησε τις οικονομικές προσφορές των 
υποψηφίων και διαπίστωσε ότι, η οικονομική προσφορά του «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ανέρχεται στο 
ποσό των 5800,00€ και του «ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ» ανέρχεται στο ποσό των 5654,00€. 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, εισηγείται ομόφωνα, την ανάδειξη του 
«ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ» ως προσωρινού αναδόχου για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο 
βάση τιμής. 

 

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
την επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης για παροχή υπηρεσιών 
«Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου», την ανάδειξη του κ. ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΥ, ως προσωρινού αναδόχου και την κλήση του 
για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1179/2020 
 
Θέμα 10. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  
«Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. 
Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο 28 – 02 – 

2020 και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 152/18 – 02 – 2020 πρόσκληση) τα τακτικά 

μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
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Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ 

και αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου  της «Διεθνής 

Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής 

υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, χρήσης 

2019. 

Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ανάδοχος προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στην παραπάνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα 

1. Αποσπάσματα ποινικών μητρώων 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

τα οποία τα έλεγξε και διαπίστωσε την ορθότητα τους. 

Η επιτροπή μετά από τα παραπάνω, εισηγείται ομόφωνα, την αποδοχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδόχου «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και 
την ανάδειξή του ως οριστικού αναδόχου για παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού 
Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, χρήσης 2019. 

 
Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
την επικύρωση του πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή 
υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την αποδοχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδόχου «Διεθνής Ελεγκτική Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών» και 
την ανάδειξή του ως οριστικού αναδόχου για παροχή υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού 
Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, χρήσης 2019. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1180/2020 
 

ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46Μ9Τ4-Υ6Φ



Θέμα 11. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  
«Παροχή υπηρεσιών νομικής υποστήριξης» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. 
Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο στις 04 – 

03 – 2020 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 200/ 28 – 02 – 2020 πρόσκληση) τα 

τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 

Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης 

συνεδρίασης του ΔΣ και αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. 

ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Νομικής Υποστήριξης».  
Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ανάδοχος προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στην παραπάνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

τα οποία τα έλεγξε και διαπίστωσε την ορθότητα τους. 

Η επιτροπή μετά από τα παραπάνω, εισηγείται ομόφωνα, την αποδοχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ και την ανάδειξη του ως οριστικού αναδόχου για 
παροχή υπηρεσιών «Νομικής Υποστήριξης». 

 
Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
την επικύρωση του πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή 
υπηρεσιών νομικής υποστήριξης» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την αποδοχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ Κ. ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ και την ανάδειξη του ως οριστικού αναδόχου για 
παροχή υπηρεσιών «Νομικής Υποστήριξης». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1181/2020 
 

ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46Μ9Τ4-Υ6Φ



Θέμα 12. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο 28 – 02 – 
2020 και ώρα 09:15 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 152/18 – 02 – 2020 πρόσκληση) τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ 
και αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου eco cleaning-

Γρηγοράκης Ηλίας για παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου».  
Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού 
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020. 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ανάδοχος προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στην παραπάνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

τα οποία τα έλεγξε και διαπίστωσε την ορθότητα τους. 

Η επιτροπή μετά από τα παραπάνω, εισηγείται ομόφωνα, την αποδοχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδόχου eco cleaning-Γρηγοράκης Ηλίας και την ανάδειξή του ως οριστικού 
αναδόχου για παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». 

 

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
την επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την αποδοχή 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου eco cleaning-Γρηγοράκης Ηλίας και την ανάδειξή 
του ως οριστικού αναδόχου για παροχή υπηρεσιών «Καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1182/2020 
 

ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46Μ9Τ4-Υ6Φ



Θέμα 13. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  
«Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. 
Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο 28 – 02 – 
2020 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 152/18 – 02 – 2020 πρόσκληση) τα τακτικά 
μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ 
και αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας».  

Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2020 (ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β/ΦΕΚ 

Β’/30/17-01-2020) 

Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο ανάδοχος προσκόμισε εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται 

στην παραπάνω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, και συγκεκριμένα 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

τα οποία τα έλεγξε και διαπίστωσε την ορθότητα τους. 

Η επιτροπή μετά από τα παραπάνω, εισηγείται ομόφωνα την αποδοχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ και την ανάδειξη του ως οριστικού αναδόχου 
για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας». 

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την πρακτικού επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου για  «Παροχή υπηρεσιών 
τεχνικού ασφαλείας» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την αποδοχή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης του αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ και την ανάδειξη του ως οριστικού αναδόχου 
για παροχή υπηρεσιών «Τεχνικού Ασφαλείας». 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1183/2020 
 

Θέμα 14. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής παραδοτέων 
«προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. 
Κωνσταντινίδου) 
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Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο 
17/02/2020 και ώρα 10:00 μ.μ. συνεδρίασε η Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρο επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου του έργου 
«Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ .  
Τα μέλη της επιτροπής αφού εξέτασαν τα παραδοτέα του αναδόχου και λαμβάνοντας υπόψιν την από 
27/01/2020 σύμβαση (ΑΔΑΜ: 20SYMV006200098_2020-01-27) που υπεγράφη μεταξύ του Φορέα 
Διαχείρισης και της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ διαπίστωσαν την ορθότητα και την 
πληρότητα τους.  

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγείται ομόφωνα, την παραλαβή των παραδοτέων του 
αναδόχου. 

 

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής παραδοτέων «προμήθεια 
συστήματος τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1184/2020 

 

Θέμα 15. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής παραδοτέων 
«Προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού» στο πλαίσιο του Ε.Π 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο 27 – 02 – 
2020 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 192/ 26 – 02 – 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. 1132/2020 απόφαση 
της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ και αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 
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Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή εξοπλισμού κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής 

μηχανής και φακού, της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 784/11 – 11 – 2019), για 

το έργο «Προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού» στο πλαίσιο της 

πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 

Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 

5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ  μετά από την υπ’ αριθμ. 1087 απόφαση της 136ης/06 – 11 – 2019 

συνεδρίασης του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης. 

Η επιτροπή, διαπίστωσε ότι, η αναγραφόμενη ποσότητα εξοπλισμού στο ΤΙΜ 4511/24-02-2020 που 
αφορά σε προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού είναι σύμφωνη με 
την ποσότητα που παραδόθηκε από τον προμηθευτή, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 Cz-5242049901 ΚΥΑΛΙΑ “TERRA ED”10*42,BLACK/BLACK 2 

 Cz-5242049908 ΚΥΑΛΙΑ “TERRA ED”10*42,BLACK/GREEN 2 

 Lev-68766 ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΣΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ 

ΚΥΑΛΙΑ Δ 

2 

 Cz-528057 ΔΙΟΠΤΡΑ ZEISS”HARPIA 95” 1 

 Cz-2169976 STAY ON ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΔΙΟΠΤΡΑ ”HARPIA 95” 1 

 Cz-528070 ΠΡΟΣΦΘ. ”HARPIA” Ζοοm22-65*/23-70x 1 

 Cz-5283629901 EXOLENS BRACKET ADAPTOR FOR HARPIA  1 

 Cz-2188170 EXOLENS BRACKET  FOR SANSUNG GALAXY S6/S6 EDGE 1 

 Cz-2169974 LONG BALANCE PLATE OR ZEIIS PRO TRIPOD  1 

 Cz-2169972 ΤΡΙΠΟΔΑΣ ZEISS 1 

 916-9274 KAΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ SANDISC EXTREME PRO SD 64GB  3 

 916-9275 ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ CANON LP-E6 1 

 916-9276 ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ CANON LP-E6 1 

 916-9278 ΦΩΤ.ΜΗΧ.CANON EOS 6D MARK II& ΦΑΚΟΣ CANON EF 24-

105m 

1 

 916-9270 ΦΑΚΟΣ SIGMA LENS 60-600mmf/4.5-6.3dg os hsm(s) 1 
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 916-9271 ΚΥΚΛΙΚΟ ΠΟΛΩΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΗΟΥΑ PLCPD FUSION 

ANTISTATIC  

1 

 916-9272 ΣΑΚΙΔΙΟ LOWERPRO PROTACTIC BP 450 AW II 1 

 916-9273 ΤΡΙΠΟΔΟ GITZO GT1542 ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ  1 

 916-9277 ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΤΡΙΠΟΔΟ MANFROTTO 3D SUPER PRO 3WAY  1 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι, ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια εξοπλισμού είναι εντός των ορίων 
που αναφέρεται στη σύμβαση.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν τα ανωτέρω, βεβαιώνει, την πληρότητα και την επάρκειά τους, ως 
προς το ΤΙΜ 4511/24-02-2020, καθώς και την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων της αντίστοιχης 
σύμβασης με ΑΔΑΜ : 20SYMV006162256 2020-01-15. 

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 

 

αποφάσισε ομόφωνα 

πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής παραδοτέων «Προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου 
και φωτογραφικής μηχανής και φακού» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1185/2020 

 

Θέμα 16. Επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής πετρελαίου κίνησης 

μηνός Φεβρουαρίου 2020 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, 
03/03/2020 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γεώργιο Γιαννακίδη 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή των καυσίμων κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων 
και λεωφορείων κατά το μήνα Φεβρουάριο.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τους όρους της από 20/02/2020 υπογραφείσας σύμβασης 
(ΑΔΑΜ:20SYMV006316589) μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του πρατηρίου υγρών καυσίμων της 
κα Γαμάγα Στυλιανής, βεβαιώνει ότι τηρήθηκαν οι όροι της σύμβασης, ενώ σύμφωνα με τα τιμολόγια 
που εκδόθηκαν τον μήνα Φεβρουάριο: 

1. τα υπηρεσιακά οχήματα του Φορέα Διαχείρισης εφοδιάστηκαν συνολικά με 215,00lt. Τα λίτρα 
που εφοδιάστηκε το κάθε όχημα βρίσκονται εντός των ορίων που τίθενται από την 
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ΥΑ1450/550/1982 όπως τροποποιήθηκε & ισχύει (επισυνάπτεται πίνακας). Ενώ σύμφωνα με 
τα ημερολόγια κίνησης των οχημάτων, αυτά κινήθηκαν για την υλοποίηση των σκοπών του 
Φορέα Διαχείρισης. 

2. Τα λεωφορεία του Φορέα Διαχείρισης κατά τον μήνα Φεβρουάριο δεν εφοδιάστηκαν με 
καύσιμα. 

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 

 

αποφάσισε ομόφωνα 

την επικύρωση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης  παραλαβής πετρελαίου κίνησης μηνός 
Φεβρουαρίου 2020 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1186/2020 

 

Θέμα 17. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  
«Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Ζακκάκ και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, 03 – 03 – 2020 
και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 181/24-02-2020 πρόσκληση) δύο τακτικά μέλη 
και ένα αναπληρωματικό της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1133/2020 απόφαση της 140ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 

 Σ. Ζακκάκ, Δ. Αλεξίου και Ι. Τζιαμπάζη 

Για την αποσφράγιση των προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών για το συνοπτικό διαγωνισμό για την παρακολούθηση ημερόβιων και 
νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών, (Αριθ. Διαγωνισμού 150/18-02-2020), η οποία δημοσιεύθηκε 
νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας 
ΑΔΑΜ 20PROC006306072 2020-02-18, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Κατόπιν επικοινωνίας με το πρωτόκολλο, η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μία 
προσφορά, η οποία και παρελήφθη από την επιτροπή για αποσφράγιση.  

Η προσφορά υπεβλήθη από τον Κωνσταντίνο Σπ. Μπακέα.  

Ο φάκελος μονογράφηκε από τα μέλη της επιτροπής και αποσφραγίστηκε. Εντός του κυρίως φακέλου 
της προσφοράς υπήρχαν ένας φάκελος με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» κι 
ένας με τίτλο «Οικονομική Προσφορά». Οι δύο φάκελοι μονογράφηκαν από την επιτροπή, η οποία 
στη συνέχεια προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά».  

Ακολούθησε μονογραφή του συνόλου των σελίδων των δικαιολογητικών και της τεχνικής προσφοράς 
και η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών.  

Αρχικά διαπιστώθηκε ότι ο προσφέρων έχει καταθέσει εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τους όρους 
του διαγωνισμού.  
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Στη συνέχεια ακολούθησε έλεγχος του ΤΕΥΔ κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Ο οικονομικός φορέας έχει συμπληρώσει πλήρως όλα τα μέρη του ΤΕΥΔ και βάσει των δηλώσεών του 
πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές ορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισμού.  Ωστόσο, 
στο Μέρος IV, ενότητα Β «Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα», δηλώνει ότι το έργο θα υλοποιηθεί 
από ομάδα έργου τριών ατόμων (συμπεριλαμβανομένου του ιδίου) και εσωκλείει στο φάκελο τα 
σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά με τους άλλους δύο ειδικούς επιστήμονες, ενώ στο Μέρος ΙΙ, ενότητα 
Γ, δηλώνει ότι δεν προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας.  

Βάσει των όσων αναφέρονται από τον προσφέροντα στο Μέρος IV, ενότητα Β, προκύπτει σαφώς ότι 
προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και ως εκ τούτου 
προκύπτει ότι ο προσφέρων έχει μη ορθώς συμπληρώσει το πεδίο της ενότητας Γ του Μέρους ΙΙ του 
ΤΕΥΔ σχετικά με την «Υπεργολαβική Ανάθεση». 

Δυνάμει του άρθρου 102 του ν.4412/2016 για τη «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και 
δικαιολογητικών», καθώς και της κατευθυντήριας οδηγίας 23 (Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) , παράγραφος 2.3.1, «Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις 
μη συμπλήρωσης ή/και μη ορθής συμπλήρωσης ενός ή περισσότερων πεδίων του ΤΕΥΔ/ ΕΕΕΣ, εκ 
μέρους των οικονομικών φορέων, παρέχεται η δυνατότητα στις αναθέτουσες αρχές να τους καλούν 
προκειμένου να παράσχουν σχετικές διευκρινίσεις ή να τα συμπληρώσουν, όπως οποιοδήποτε άλλο 
υποβληθέν, με την προσφορά τους, έγγραφο ή δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
102 του ν. 4412/2016. Η εν λόγω δυνατότητα παρέχεται ανεξάρτητα από τον τρόπο επεξεργασίας και 
συμπλήρωσής του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ, τον οποίον έχει επιλέξει ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με την 
ανωτέρω παράγραφο 2.3.1.. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που επίκειται αποκλεισμός προσφέροντα ή 
υποψηφίου από τη διαδικασία, για λόγους ασάφειας των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς, και, κατά συνέπεια, και του ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ ως τέτοιου, οι αναθέτουσες αρχές υποχρεούνται 
να ζητούν διευκρινίσεις από τους οικονομικούς φορείς, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του ως 
άνω άρθρου. Σε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς δεν παράσχουν τις απαιτούμενες διευκρινίσεις 
ή οι εν λόγω διευκρινίσεις κριθούν μη ικανοποιητικές από τις αναθέτουσες αρχές, απορρίπτεται η 
προσφορά ή η αίτηση συμμετοχής τους και οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από τη συγκεκριμένη 
διαδικασία.» 

Εφόσον ανάλογα με το ποσοστό της συνολικής αξίας της σύμβασης που ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει σε τρίτους προβλέπεται, ή μη, η συμπλήρωση των μερών ΙΙ και ΙΙΙ του ΤΕΥΔ και από κάθε 
υπεργολάβο ξεχωριστά, μη έχοντας τη δυνατότητα αξιολόγησης της πληρότητας του φακέλου των 
δικαιολογητικών, η επιτροπή διακόπτει τη συνεδρίαση. 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή, εισηγείται ομόφωνα, την κλήση του προσφέροντα για  

• την ορθή συμπλήρωση της ενότητας Γ του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ και την παράθεση του 

καταλόγου των υπεργολάβων και του ποσοστού της σύμβασης που θα αναλάβουν και  

• σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7 του ν. 4412/2016, την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του 

ΤΕΥΔ για κάθε υπεργολάβο (συμπληρωμένα ΤΕΥΔ). 

Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 

να ψηφίσουν  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 

 

αποφάσισε ομόφωνα 

την επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  «Παρακολούθηση 
Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» και την κλήση του προσφέροντα για  

• την ορθή συμπλήρωση της ενότητας Γ του Μέρους ΙΙ του ΤΕΥΔ και την παράθεση του 

καταλόγου των υπεργολάβων και του ποσοστού της σύμβασης που θα αναλάβουν και  

• σε περίπτωση που ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 

τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7 του ν. 4412/2016, την παροχή των πληροφοριών που 

απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ του 

ΤΕΥΔ για κάθε υπεργολάβο (συμπληρωμένα ΤΕΥΔ). 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1187/2020 

 

Θέμα 18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 8,8MW 
στη θέση «Μακρομύτης», και συνοδά έργα βελτίωσης-διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και 
κατασκευής εξωτερικού δικτύου μέσης τάσης για τη διασύνδεση με το δίκτυο, εντός των 
διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρίας Αιολική Λύρα 
Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

Ο Πρόεδρος, κ. Ποϊραζίδης, ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει κατατεθεί στον Φορέα Διαχείρισης για 
γνωμοδότηση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου 
«Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 8,8MW στη θέση 
«Μακρομύτης», και συνοδά έργα βελτίωσης-διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής 
εξωτερικού δικτύου μέσης τάσης για τη διασύνδεση με το δίκτυο, εντός των διοικητικών ορίων των 
Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρίας Αιολική Λύρα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» 

Ο Προέδρος εδωσε τον λόγο στην κ. Ζακκάκ η οποία εισηγήθηκε το θέμα  και παρουσίασε στα μέλη 
του Δ.Σ. την  εισήγηση που είχε σταλεί στα μέλη του Δ.Σ μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του 
Φ.Δ (η πλήρης εισήγηση δίνεται στο παράρτημα του πρακτικού) 

 
Στη συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
ότι συμφωνεί με την εισήγηση και γνωμοδοτεί θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 8,8MW στη θέση 
«Μακρομύτης», και συνοδά έργα βελτίωσης-διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής 
εξωτερικού δικτύου μέσης τάσης για τη διασύνδεση με το δίκτυο, εντός των διοικητικών ορίων των 
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Δήμων Κομοτηνής και Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρίας Αιολική Λύρα Μονοπρόσωπη Α.Ε.», υπό 
την προϋπόθεση εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται στην εισήγηση. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1188/2020 

 

Θέμα 19. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2019 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κούρδογλου και παρουσίασε στα μέλη τις οικονομικές καταστάσεις 2019 
που δίνονται στο παράρτημα του πρακτικού.  

Στη συνέχεια κα μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης ζήτησε από τα μέλη 
να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
την έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2019 σύμφωνα με την εισήγηση, την έκθεση και τους πίνακες 
που δίνονται στο παράρτημα  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1189/2020 

 

Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης  

 

Τα Μέλη 
 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος  
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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Παράρτημα πρακτικού 145ης συνεδρίασης Δ.Σ  

Θέμα 18. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 

κατασκευή και λειτουργία του έργου «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 8,8MW στη θέση «Μακρομύτης», και συνοδά έργα βελτίωσης-

διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής εξωτερικού δικτύου μέσης τάσης για τη 

διασύνδεση με το δίκτυο, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και 

Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρίας Αιολική Λύρα Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (εισηγήτρια Σ. 

Ζακκάκ) 

1. Γενικά στοιχεία 

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά σε ΑΣΠΗΕ συνολικής ισχύος 8,8 
MW αποτελούμενο από 4 Α/Γ και είναι κατηγορίας Α2. Οι ανεμογεννήτριες θα είναι τύπου V100 
(2200KW, 3 πτερυγίων, διαμέτρου ρότορα 100m, σε σωληνωτό πύργο ύψους 80m). Για την πρόσβαση 
στη θέση εγκατάστασης θα πραγματοποιηθούν έργα οδοποιίας συνολικού μήκους περίπου 2,83χλμ. 
από τα οποία 1,95χλμ. αφορούν νέες διανοίξεις και 0,88χλμ. αφορούν βελτίωση υφιστάμενης 
οδοποιίας. Οι Α/Γ θα συνδέονται μεταξύ τους μέσω εσωτερικού υπόγειου δικτύου μέσης τάσης (ΜΤ) 
και στη συνέχεια, ο ΑΣΠΗΕ θα συνδέεται μέσω υπόγειου δικτύου ΜΤ, η παραγόμενη ηλεκτρική 
ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο μέσω του Υποσταθμού (Υ/Σ) Ανύψωσης 20/250kV 
«Φλάμπουρο», ο οποίος βρίσκεται σε απόσταση περίπου 11,5χλμ. νοτιοανατολικά  της θέσης του 
ΑΣΠΗΕ. 
Το σύνολο των Α/Γ του ΑΣΠΗΕ προτείνεται να εγκατασταθούν εκτός περιοχών του εθνικού καταλόγου 
του δικτύου Natura 2000, αλλά εντός της ΣΠΠΕ με κωδικό GR008 «Κοιλάδα Φιλιουρή-Ανατολική 
Ροδόπη». Επιπλέον, ο ΑΣΠΗΕ χωροθετείται εντός του Καταφύγιο Άγριας Ζωής με τον κωδικό Κ805 και 
επωνυμία «Πατέρμων – Άδας Δήμου Κομοτηνής». Στα 15km περίπου ανατολικά του ΑΣΠΗΕ 
εντοπίζεται η ΖΕΠ GR1130011, στα 22km δυτικά  η ΖΕΠ GR1130012 και στα 17km νότια ο ΤΚΣ 
GR1130006. Η σημαντικότητά της ΖΕΠ GR1130011, η οποία εμπίπτει στην περιοχή αρμοδιότητας του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, έγκειται στο ότι συντηρεί 
σημαντικούς πληθυσμούς αναπαραγόμενων αρπακτικών ειδών και πτωματοφάγων που την 
επισκέπτονται για τροφοληψία. Στα είδη χαρακτηρισμού της ΖΕΠ GR1130011 περιλαμβάνονται ο 
Μαυρόγυπας Aegypius monachus, ο Ασπροπάρης Neophron percnopterus, ο Χρυσαετός Aquila 
chrysaetos και το Όρνιο Gyps fulvus, είδη τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τα πλέον ευπαθή σε 
αιολικά πάρκα, σε βαθμό που προτείνεται ο αποκλεισμός εγκατάστασης ΑΣΠΗΕ σε ΣΠΠΕ και ΖΕΠ για 
τις οποίες αποτελούν είδη χαρακτηρισμού (Δημαλέξης et al., 2010).  
Tα μεγάλα πουλιά με περιορισμένη ικανότητα ελιγμών και μεγάλο φορτίο φτερούγων, όπως τα 
πτωματοφάγα, διατρέχουν γενικά μεγαλύτερο κίνδυνο πρόσκρουσης με Α/Γ (Brown et al. 1992) 

καθώς επίσης και τα είδη που συνήθως πετούν την αυγή και το σούρουπο ή τη νύχτα και είναι λιγότερο 

πιθανό να εντοπίζουν και να αποφεύγουν τις Α/Γ. Ειδικά για τους γύπες, υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

ευαισθησία τους σε προσκρούσεις σχετίζεται και με τις προσαρμογές όρασης τους (για τη τροφοληψία, 

οπτικό πεδίο προς το έδαφος και όχι προς κατεύθυνση πτήσης, μικρό μετωπικό διοπτρικό πεδίο όρασης, 

Martin et al. 2012). Στο Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων της ΖΕΠ GR1130011, η «παραγωγή 

αιολικής ενέργειας» συμπεριλαμβάνεται στις πιέσεις/απειλές με «υψηλή» σημασία.  

Η περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ επίσης βρίσκεται εκτός της ζώνης αποκλεισμού και της ζώνης 

αυξημένης προστασίας της WWF Ελλάς (WWF Ελλάς 2013) και εντός της μη-βασικής περιοχής/Ζώνη 1 για 

το Μαυρόγυπα, όπως χαρακτηρίζονται στην εργασία των Vasilakis et al. (2017) (Εικόνες 1 & 2). 
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Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης» σε σχέση με 

την Αναθεωρημένη Πρόταση Ορθής Χωροθέτησης Αιολικών Πάρκων (WWF Eλλάς 2013) 

Στην ΕΟΑ αναφέρεται ότι έως την σύνταξη της μελέτης (τον Ιούλιο του 2019) δεν ήταν 
εγκατεστημένος κανένας ΑΣΠΗΕ εντός ακτίνας 10km από τη θέση «Μακρομύτης» (σελ.112). Ωστόσο, 
στην ευρύτερη περιοχή, σε ακτίνα 10 χλμ υπάρχει ένας ΑΣΠΗΕ (8 Α/Γ) με άδεια λειτουργίας 

(Φλάμπουρο: σε απόσταση περίπου 7,5χλμ), ένας ΑΣΠΗΕ (4 Α/Γ) με άδεια εγκατάστασης (Μάνδρα: σε 

απόσταση περίπου 9χλμ), δύο ΑΣΠΗΕ (8 Α/Γ) σε στάδιο αξιολόγησης (σε απόσταση 5,5χλμ). και 126 

Α/Γ με άδεια παραγωγής, 8 από τις οποίες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2χλμ από τον υπό 

εξέταση ΑΣΠΗΕ.  
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Εικόνα 2: Ευρύτερη περιοχή προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης» σε σχέση με 

τις ζώνες ευαισθησίας για το Μαυρόγυπα (Vasilakis et al. 2017) 

 

2. Αξιολόγηση χρήσης προτεινόμενης θέσης χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ από τα αρπακτικά 
πουλιά 

Η έρευνα πεδίου, για τις ανάγκες τις ΕΟΑ, πραγματοποιήθηκε από τον Μάρτιο 2019 έως και τον 
Ιούνιο του 2019 σε 17 (ημερήσιες και απογευματινές/νυχτερινές) επισκέψεις για την καταγραφή της 
ορνιθοπανίδας, συν 3 νυχτερινές επισκέψεις για την καταγραφή των νυχτερίδων. Το παραπάνω 
χρονικό διάστημα θεωρείται ανεπαρκές για την πλήρη αποτύπωση της παρουσίας της ορνιθοπανίδας 
στην περιοχή, καθώς δεν περιλαμβάνει τις περιόδους μετανάστευσης και διαχείμανσης, κατά τις 
οποίες η δραστηριότητα των πουλιών στην περιοχή διαφοροποιείται σε σχέση με την αναπαραγωγική 
περίοδο. Ωστόσο το συμπλήρωμα της μελέτης που αναφέρεται στην ΕΟΑ ότι θα παραχθεί (σ. 46) και 
θα περιλαμβάνει στοιχεία καταγραφής και από τις υπόλοιπες περιόδους, καλύπτοντας ένα ολόκληρο 
έτος, αναμένεται ότι θα συμβάλει στην ορθότερη αποτίμηση των επιπτώσεων. 
 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν καταγραφές από δύο εποπτικά σημεία, κατά τη διάρκεια  17 ημερών, 
ενώ ο μέσος όρος χρόνου παρατήρησης ανά ημέρα κυμαίνονταν από 3,58 έως 5,26 ώρες. Ο συνολικός 
χρόνος παρατήρησης ήταν 77,2 ώρες και αφορά στο σύνολο των καταγραφών (και όχι μόνο αυτές 
που αφορούν τις μεθόδους καταγραφής των αρπακτικών πουλιών). 
Βάσει των καταγραφών πεδίου, στην περιοχή αναγνωρίστηκαν 53 είδη. Δώδεκα από αυτά υπάγονται 
στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ, μεταξύ των οποίων και είδη ιδιαιτέρως ευαίσθητα σε 

αιολικά πάρκα, όπως ο Μαυρόγυπας, το Όρνιο και ο Χρυσαετός. Επιπλεόν, καταγράφηκε και ο 

Χουχουριστής, ο οποίος αν και δεν περιλαμβάνεται στο παραπάνω παράρτημα, είναι είδος 

χαρακτηρισμού της ΣΠΠΕ GR008. 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, στο πλαίσιο υλοποίησης 

του προγράμματος  «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
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– Λευκίμης - Σουφλίου» του ΕΠΠΕΡΑΑ, έχει προμηθευτεί οκτώ δορυφορικούς πομπούς, υψηλής 

χρονικής συχνότητας, με σκοπό την καταγραφή των μετακινήσεων των ατόμων Μαυρόγυπα διαφόρων 

ηλικιών, έτσι ώστε να αποτυπωθούν οι βασικοί διάδρομοι μετακίνησης του είδους, οι κύριες περιοχές 

τροφοληψίας και κούρνιας του κοκ. Απώτερος στόχος είναι ο αποτελεσματικότερος σχεδιασμός των 

διαχειριστικών δράσεων για την προστασία του είδους. Ο αριθμός των πομπών αντιστοιχεί περίπου στο 

6.5% του πληθυσμού. Οι πομποί αυτοί καταγράφουν τη θέση του πουλιού κάθε 3 λεπτά (υψηλής 

χρονικής συχνότητας) με αποτέλεσμα να παρέχουν υψηλή ακρίβεια στην αποτύπωση των διαδρόμων 

μετακίνησης. Οι ώρες λειτουργίας τους κατά τους χειμερινούς μήνες είναι 06:00-19:00, ενώ κατά τους 

θερινούς είναι 05:00-21:00, καθώς τα πουλιά κινούνται τις ώρες που έχει φως. Παράλληλα, 

χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 27 Μαυρόγυπες, στους οποίους έχουν τοποθετηθεί 20 πομποί από το 

Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE «Conservation of Black and Griffon vultures 

in the cross-border Rhodopes mountains» (LIFE RE-VULTURES - LIFE14 NAT/NL/000901 – A2), 

στο οποίο ο ΦΔ συμμετέχει ως εξωτερικός συνεργάτης και το οποίο χρηματοδοτείται κατά 75% από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (LIFE NATURE). Οι πομποί αυτοί καταγράφουν τη θέση του πουλιού κάθε μία 

ώρα. Στο σύνολό τους, οι παραπάνω πομποί, μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2020, οπότε και ανακτήθηκαν τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ, είχαν συμπληρώσει 675 ημέρες 

καταγραφών (ΜΟ ημερών λειτουργίας ανά πομπό για τους πομπούς που έχουν συμπληρώσει 100 

ημέρες καταγραφής) ή 1250 διακριτές ημέρες και ο μέσος χρόνος λήψης στοιχείων από κάθε πομπό ανά 

ημέρα ήταν 14,5 ώρες. Στο πλαίσιο του παραπάνω προγράμματος LIFE έχουν τοποθετηθεί 29 

δορυφορικοί πομποί από την οργάνωση BSPB και σε Όρνια  που αναπαράγονται στη Βουλγαρία (9 από 

τους οποίους καταγράφουν τη θέση του πουλιού κάθε 5 λεπτά - υψηλής χρονικής συχνότητας). Στο 

σύνολό τους, οι παραπάνω πομποί, μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2020, οπότε και ανακτήθηκαν τα 

δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ, είχαν συμπληρώσει 649,19 ημέρες 

καταγραφών (ΜΟ ημερών λειτουργίας ανά πομπό για τους πομπούς που έχουν συμπληρώσει 100 

ημέρες καταγραφής) ή 1308 διακριτές ημέρες. Αν και οι πομποί συλλέγουν δεδομένα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του 24ώρου, ως μέσος ημερήσιος χρόνος καταγραφών θεωρούνται οι 14,5 ώρες κατά τις 

οποίες τα πουλιά είναι δραστήρια. Τα δεδομένα αυτά, που αφορούν την περιοχή χωροθέτησης του υπό 

εξέταση ΑΣΠΗΕ, διατέθηκαν στο Φορέα Διαχείρισης με σκοπό την ακριβέστερη αποτίμηση των 

επιπτώσεων του υπό εξέταση έργου. Τόσο για το Μαυρόγυπα, όσο και για το Όρνιο για τους 

υπολογισμούς των διελεύσεων χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα σημειακά δεδομένα (και όχι οι γραμμικές 

μετακινήσεις), τα οποία αποτυπώνουν με αξιοπιστία την παρουσία των ατόμων στην περιοχή 

ενδιαφέροντος. Οι γραμμικές μετακινήσεις χρησιμοποιήθηκαν μόνο στην περίπτωση των πομπών 

υψηλής χρονικής συχνότητας για την οπτική αποτύπωση των μετακινήσεων στο χάρτη. 
Τα δεδομένα από τους παραπάνω πομπούς εξετάστηκαν προσεκτικά και συμπληρωματικά αυτών που 

παρουσιάζονται στη μελέτη, έτσι ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με τη χρήση της 

προτεινόμενης περιοχής χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ από τα δύο παραπάνω είδη και την εκτίμηση των 

επιπτώσεων. Παρακάτω αναπτύσσονται αναλυτικά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν για το Μαυρόγυπα και το Όρνιο, τα οποία εντάσσονται στο προστατευτέο αντικείμενο του 

Φορέα Διαχείρισης και για τα οποία ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει δεδομένα ικανά για την εκτίμηση 

τυχόν επιπτώσεων. 

2. α Μαυρόγυπας 

Ο Μαυρόγυπας, στην ευρύτερη περιοχή των  Βαλκανίων, αναπαράγεται αποκλειστικά στο Εθνικό 

Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (ΖΕΠ GR1110002). Είναι είδος του Παραρτήματος Ι της 

οδηγίας 147/2009/ΕΕ και χαρακτηρίζεται ως «απειλούμενο» σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των 

απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Λεγάκης and Μαραγκού, 2009) και ως «σχεδόν απειλούμενο» 

σύμφωνα με τον ερυθρό κατάλογο της IUCN.  

Η ΕΟΑ αναφέρει παρατήρηση του είδους πέντε φορές (συνολικά 6 άτομα) κατά τη διάρκεια των 

καταγραφών, τρεις από τις οποίες (συνολικά 4 άτομα)αφορούσαν πτήσεις εντός του πολυγώνου 

εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, και σε σχετικά χαμηλό ύψος. Και για τα δύο είδη γυπών που 

καταγράφηκαν (Μαυρόγυπας και Όρνιο) αναφέρονται 2,06 άτομα ανά 10 ώρες παρατήρησης από το 
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εποπτικό σημείο 1. Αντίστοιχα, για τα δύο είδη γυπών, το 21% του συνολικού χρόνου καταγραφής τους 

ήταν εντός του πολυγώνου εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, ενώ το ποσοστό χρόνου πτήσης εντός της 

«ζώνης Α/Γ» σε σχέση με το συνολικό χρόνο των καταγραφών πεδίου ήταν 0,05%. Επιπλέον, στην 

ΕΟΑ αναφέρεται ότι σε σημείο νοτιοανατολικά του πολυγώνου εγκατάστασης εντοπίζεται περιοχή 

δραστηριότητας Μαυρόγυπα και Όρνιου, σε απόσταση 4,5 km από την περιοχή του ΑΣΠΗΕ και σε 

σημείο νοτιοανατολικά επίσης του πολυγώνου εντοπίζεται περιοχή δραστηριοποίησης μαυρόγυπα σε 

απόσταση 7,5 km από τον ΑΣΠΗΕ. 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα δορυφορικής τηλεμετρίας, εντός της ακτίνας 2km από τις Α/Γ καταγράφηκε 

παρουσία των 16 από τα 38 πουλιά στα οποία έχει τοποθετηθεί δορυφορικός πομπός, σε σύνολο 139 

ημερών, ενώ ο συνολικός αριθμός των διελεύσεων εκτιμάται σε 173 κατ’ ελάχιστο (αν υποθέσουμε ότι 

έχουμε μόνο μία διέλευση/πουλί/ημέρα) (Παραρτήματα Ι, ΙΙ). Αυτή η συχνότητα αντιστοιχεί  σε 

20,59% των ημερών καταγραφής, σε δείγμα 28 ατόμων (μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να 

φέρουν ταυτόχρονα πομπό) από τα 120 περίπου πουλιά που είναι ο πληθυσμός του Μαυρόγυπα (Εικόνα 

3). 

 

Εικόνα 3: Διελεύσεις Μαυρόγυπα στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης» με 

βάση τα δεδομένα 8 δορυφορικών πομπών του Φορέα Διαχείρισης 

Δεδομένου ότι οι πομποί καταγράφουν τη θέση του πουλιού ανά 3 λεπτά έως και μία ώρα, είναι σαφές 

ότι οι καταγραφές εντός της ζώνης 250μ. από τις Α/Γ αποτελούν υποσύνολο της πραγματικής 

συχνότητας παρουσίας του είδους, καθώς η πιθανότητα η στιγμή καταγραφής της θέσης να συμπέσει με 

τη στιγμή κατά την οποία το πουλί διέρχεται από τη ζώνη 250μ. από τις Α/Γ είναι πολύ μικρή (για 

ενδεικτική σύγκριση των θέσεων καταγραφής με τις γραμμές διελεύσεων από η ζώνη 250μ. από τις Α/Γ 

βλ. Εικόνα 4). Ωστόσο, παραθέτουμε ενδεικτικά τη συχνότητα διελεύσεων Μαυρόγυπα από τη ζώνη 

αυτή, όπως έχει υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα τηλεμετρίας (Παράρτημα Ι). Σύμφωνα με τα 

δεδομένα τηλεμετρίας, στη ζώνη 250μ. από τις Α/Γ, καταγράφηκαν 7 πουλιά σε σύνολο 29 ημερών, 

ενώ ο συνολικός αριθμός των διελεύσεων εκτιμάται σε 30 κατ’ ελάχιστο (αν υποθέσουμε ότι έχουμε 

μόνο μία διέλευση/πουλί/ημέρα). Αξίζει να αναφερθεί ότι για τα 6 από αυτά τα πουλιά, για τα οποία 

υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το ύψος πτήσης, στο 35% των περιπτώσεων οι διελεύσεις γινόταν στο 
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ύψος του ρότορα. Σε μία περίπτωση καταγράφηκε ένα άτομο να διανυκτερεύει σε απόσταση περίπου 

180μ από την Α/Γ 2. Το ύψος πτήσης εκτιμάται βάσει των δεδομένων των πομπών, σε συνδυασμό με το 

ψηφιακό υπόβαθρο μοντέλου υψομέτρου της ASTER (https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp) και το 

μοντέλο γεωειδούς όπως έχει υπολογιστεί από τους Papadopoulos et al. (2019). 

 

Εικόνα 4: Διελεύσεις Μαυρόγυπα από τη ζώνη 250μ γύρω από τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης 

των Α/Γ του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης», με βάση τα δεδομένα 8 δορυφορικών πομπών του Φορέα 

Διαχείρισης 

Με βάση τα στοιχεία δορυφορικής τηλεμετρίας οι Μαυρόγυπες διανυκτερεύουν στην ευρύτερη 

περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ με χαμηλή συχνότητα (3 διανυκτερεύσεις από 3 διακριτά άτομα). 

Οι παραπάνω διανυκτερεύσεις δε συμπίπτουν χρονικά,  γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν συνδέονται με 

κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Για την αποτύπωση των θέσεων κούρνιας χρησιμοποιήθηκαν τα 

δεδομένα του συνόλου των δορυφορικών πομπών που αφορούσαν καταγραφές από τις 21:00 έως τις 

05:00 της επόμενης μέρας (ή 19:00 και 06:00, αντίστοιχα, για τους χειμερινούς μήνες). Επιπλέον 

καταγράφηκε ένα γεγονός τροφοληψίας στις 12-14 Ιουλίου 2018, σε απόσταση 1400μ βόρεια του 

ΑΣΠΗΕ, και ένα ακόμα πιθανό γεγονός τροφοληψίας στις 27-30 Αυγούστου του ίδιου έτους, σε 

απόσταση 1200μ ανατολικά του ΑΣΠΗΕ. 

2. β Όρνιο 

Το Όρνιο είναι είδος του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 147/2009/ΕΕ, ενώ χαρακτηρίζεται ως «κρισίμως 

κινδυνεύον» σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των απειλούμενων ζώων της Ελλάδας (Λεγάκης and 

Μαραγκού, 2009) και ως «μειωμένου ενδιαφέροντος» σύμφωνα με τον ερυθρό κατάλογο της IUCN. 

Η ΕΟΑ αναφέρει παρατήρηση του είδους τρεις φορές (συνολικά 6 άτομα) το σύνολο των οποίων έγινε 

τον Ιούνιο. Ένα άτομο από τα παραπάνω καταγράφηκε εντός του πολυγώνου εγκατάστασης του 

ΑΣΠΗΕ. Και για τα δύο είδη γυπών που καταγράφηκαν (Μαυρόγυπας και Όρνιο) αναφέρονται 2,06 

άτομα ανά 10 ώρες παρατήρησης από το εποπτικό σημείο 1. Αντίστοιχα, για τα δύο είδη γυπών, το 21% 

του συνολικού χρόνου καταγραφής τους ήταν εντός του πολυγώνου εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ, ενώ το 

ποσοστό χρόνου πτήσης εντός της «ζώνης Α/Γ» σε σχέση με το συνολικό χρόνο των καταγραφών 

πεδίου ήταν 0,05%. Επιπλέον, στην ΕΟΑ αναφέρεται ότι σε σημείο νοτιοανατολικά του πολυγώνου 

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
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εγκατάστασης εντοπίζεται περιοχή δραστηριότητας Μαυρόγυπα και Όρνιου, σε απόσταση 4,5 km από 

την περιοχή του ΑΣΠΗΕ. 

Σύμφωνα με τα δεδομένα δορυφορικής τηλεμετρίας, εντός της ακτίνας 2km από τις Α/Γ καταγράφηκε 

παρουσία των 14 από τα 29 πουλιά σε σύνολο 107 ημερών (Παραρτήματα Ι & ΙΙΙ). Αυτή η συχνότητα 

αντιστοιχεί  σε 16,46% των ημερών καταγραφής, σε δείγμα 29 πουλιών (από τα 115 περίπου που 

έχουν καταγραφεί στο χώρο ενισχυτικής τροφοδοσίας της Δαδιάς (βλ. SDF GR1110002) και εκτιμάται 

ότι διέρχονται από την ευρύτερη περιοχή) (Εικόνα 5).  

 

Εικόνα 5: Διελεύσεις Όρνεων στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης» με βάση 

τα δεδομένα 9 δορυφορικών πομπών του προγράμματος LIFE Re-Vultures 

Δεδομένου ότι οι πομποί καταγράφουν τη θέση του πουλιού ανά 3 λεπτά έως και μία ώρα, είναι σαφές 

ότι οι καταγραφές εντός της ζώνης 250μ. από τις Α/Γ αποτελούν υποσύνολο της πραγματικής 

συχνότητας παρουσίας του είδους, καθώς η πιθανότητα η στιγμή καταγραφής της θέσης να συμπέσει με 

τη στιγμή κατά την οποία το πουλί διέρχεται από τη ζώνη 250μ. από τις Α/Γ είναι πολύ μικρή (για 

ενδεικτική σύγκριση των θέσεων καταγραφής με τις γραμμές διελεύσεων από η ζώνη 250μ. από τις Α/Γ 

βλ. Εικόνα 6). Ωστόσο παραθέτουμε ενδεικτικά τη συχνότητα διελεύσεων Όρνιου από τη ζώνη αυτή, 

όπως έχει υπολογιστεί με βάση τα δεδομένα τηλεμετρίας (Παράρτημα Ι). Σύμφωνα με τα δεδομένα 

τηλεμετρίας, στη ζώνη 250μ. από τις Α/Γ, καταγράφηκαν 7 πουλιά σε σύνολο 20 ημερών. Για τα 5 από 

τα παραπάνω πουλιά, για τα οποία υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το ύψος πτήσης, στο 10% των 

περιπτώσεων οι διελεύσεις γινόταν στο ύψος του ρότορα. Το ύψος πτήσης εκτιμάται βάσει των 

δεδομένων των πομπών, σε συνδυασμό με το ψηφιακό υπόβαθρο μοντέλου υψομέτρου της ASTER 

(https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp) και το μοντέλο γεωειδούς όπως έχει υπολογιστεί από τους 

Papadopoulos et al. (2019). 

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
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Εικόνα 6: Διελεύσεις Όρνιου από τη ζώνη 250μ γύρω από τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των Α/Γ 

του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης», με βάση τα δεδομένα 9 δορυφορικών πομπών του προγράμματος LIFE Re-

Vultures 

Με βάση τα στοιχεία δορυφορικής τηλεμετρίας σε απόσταση 2χλμ από τον ΑΣΠΗΕ καταγράφηκαν 

διανυκτερεύσεις Όρνεων από τέσσερα διακριτά άτομα, οι 7 από τις οποίες έγιναν τον Ιούλιο του 2018 

και πιθανά να συνδέονται με γεγονός τροφοληψίας που συνέβη στις 12-14 εκείνου του μήνα, σε 

απόσταση 1400μ βόρεια του ΑΣΠΗΕ, ενώ καταγράφονται δύο ακόμα πιθανά γεγονότα τροφοληψίας 

στις 8-9 Ιουλίου και στις 27-30 Αυγούστου του ίδιου έτους, σε απόσταση 1600μ και 1200μ ανατολικά 

του ΑΣΠΗΕ, αντίστοιχα. Οι θέσεις διανυκτέρευσης ήταν διάσπαρτες χωρίς να φαίνεται να υπάρχει 

κάποια συγκεκριμένη θέση που χρησιμοποιείται περισσότερο από τα πουλιά. Για την αποτύπωση των 

θέσεων κούρνιας χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του συνόλου των δορυφορικών πομπών που 

αφορούσαν καταγραφές από τις 21:00 έως τις 05:00 της επόμενης μέρας (ή 19:00 και 06:00, αντίστοιχα, 

για τους χειμερινούς μήνες). 

 

2.γ Χρυσαετός 

Στην ΕΟΑ αναφέρεται ότι όπως προκύπτει από παρατηρήσεις στην ευρύτερη περιοχή και 
πληροφορίες βιβλιογραφικές και άλλες, πιθανολογείται να δραστηριοποιείται ζεύγος χρυσαετών σε 
σημείο βορειοανατολικά απόστασης μεγαλύτερης των 5 km. Βάσει των καταγραφών που έγιναν στο 
πλαίσιο εκπόνησης της ΕΟΑ, ο χρυσαετός παρατηρήθηκε 3 φορές να κινείται στην περιοχή, μια εξ 
αυτών εντός του πολυγώνου του πάρκου, ενώ βάσει στοιχείων δορυφορικής τηλεμετρίας, από 
πομπoύς που τοποθετήθηκαν σε Χρυσαετούς το 2019, καταγράφηκαν συνολικά 4 διελεύσεις από τη 
ζώνη ακτίνας 2χλμ από τον ΑΣΠΗΕ, από τρία νεαρά άτομα. Το σύνολο των καταγραφών που έγιναν με 
πομπούς αφορούσε διελεύσεις των ατόμων από την περιοχή. Οι πομποί τοποθετήθηκαν από τον κ. 
Σιδηρόπουλο, στο πλαίσιο Διδακτορικής Έρευνας του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και 
Τεχνολογιών του Π/μίου Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από το Natural Research Ltd (Σκωτία). 

ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46Μ9Τ4-Υ6Φ



2.δ Άλλα είδη 

Σύμφωνα με την μελέτη, καταγράφηκε μία σειρά επιπλέον αρπακτικών πουλιών και Μαυροπελαργού 
στην περιοχή. Συγκεκριμένα υπήρξαν 6 καταγραφές Φιδαετού με 3 άτομα να κυνηγούν εντός και 
εκτός του πολυγώνου εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ. Επίσης,  συχνή ήταν και η παρουσία της Γερακίνας 
και του Βραχοκιρκίνεζου στην περιοχή του Α/Π, με πτήσεις τόσο εντός όσο και εκτός του πολυγώνου 
εγκατάστασης του ΑΠ. Οι περισσότερες παρατηρήσεις για τα παραπάνω είδη έγιναν στο νότιο τμήμα 
του πολυγώνου εγκατάστασης. 
Άλλα αρπακτικά όπως ο Χειμωνόκιρκος, ο Τσίφτης το Σαΐνι και το Ξεφτέρι εμφάνισαν μεμονωμένες 
καταγραφές και η παρουσία τους κρίνεται περιστασιακή στην περιοχή χωρίς να κάνουν ιδιαίτερη 
χρήση της. 
Ο Μαυροπελαργός σημείωσε σχετικά σημαντικό αριθμό καταγραφών ατόμων, 13 στο  σύνολο, ο 
οποίος οφείλεται σε μια ομάδα 8 ατόμων που καταγράφηκαν να πραγματοποιούν πτήση σε μεγάλο 
ύψος πάνω από το πάρκο. Μόνο 1 πτήση του είδους κρίνεται πως ήταν σε χαμηλό ύψος και εντός της 
«επικίνδυνης περιοχής». 

3. Εκτίμηση επιπτώσεων 

Το ρίσκο πρόσκρουσης των πουλιών σε Α/Γ είναι μεγαλύτερο σε κορυφογραμμές, και ειδικά στα 
διάσελα και τις εγκοπές. Το ρίσκο πρόσκρουσης σε Α/Γ είναι μεγαλύτερο σε (ή κοντά σε) περιοχές που 

χρησιμοποιούνται τακτικά από μεγάλο αριθμό πτηνών για διατροφή ή κούρνιασμα και τοπικούς 

διαδρόμους πτήσης (European Commission, 2011). Επιπλέον, οι Carrete et al. (2011) μελετώντας τη 

θνησιμότητα από προσκρούσεις σε ΑΣΠΗΕ στην νότια Ισπανία για το Όρνιο, αναφέρουν ότι σχετίζεται 
σημαντικά με τη σχετική θέση και απόσταση από κρίσιμα ενδιαιτήματα του είδους.  Στην ΕΟΑ, 
θνησιμότητα της τάξης του 0,02 έως 0,15 προσκρούσεις ανά Α/Γ χαρακτηρίζεται ως «μικρή» (σελ. 99), 
διατύπωση η οποία υποεκτιμά σημαντικά τις πραγματικές επιπτώσεις των ΑΣΠΗΕ σε είδη με χαμηλό 
ρυθμό αναπαραγωγής και σε περιοχές με μεγάλο αριθμό Α/Γ. 
Αναφορικά με την όχληση και τον εκτοπισμό, στη ΕΟΑ διατυπώνεται ότι «σε γενικές γραμμές δεν 

υπάρχουν σημαντικές μελέτες και κυρίως σε βάθος χρόνου οι οποίες θα καταλήγουν σε περισσότερο 

ασφαλή αποτελέσματα επί του θέματος» (σελ. 98). Ωστόσο, υπάρχει πληθώρα μελετών οι οποίες 

εστιάζουν στο θέμα και οι οποίες δείχνουν ότι το μέγεθος της όχλησης που προκαλείται από τους 

ΑΣΠΗΕ μπορεί να ποικίλλει σημαντικά (Rydell et al. 2012) και μπορεί τα επίπεδα όχλησης να 

διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα είδη (Strickland et al. 2013, Pearce-Higgins et al. 2009). Σε κάποιες 

περιπτώσεις, τα πουλιά εκτοπίζονται σε παρακείμενες περιοχές χωρίς σημαντικές πληθυσμιακές 

επιπτώσεις ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα πουλιά μπορεί να μετακινούνται σε περιοχές ήδη 

κατειλημμένες (από άτομα του ίδιου είδους) οπότε ο αυξημένος ανταγωνισμός μπορεί να οδηγεί και σε 

πληθυσμιακές επιπτώσεις (Rydell et al. 2012). Αυτή η διακύμανση μπορεί να εξαρτάται από ένα 

μεγάλο εύρος παραμέτρων, όπως τα εποχιακά και ημερήσια πρότυπα χρήσης από τα πτηνά, τη θέση των 

ΑΣΠΗΕ σε σχέση με σημαντικά ενδιαιτήματα, και τα χαρακτηριστικά των ΑΣΠΗΕ και των Α/Γ. Στην 

περίπτωση ενός ΑΣΠΗΕ στην Πορτογαλία (Tome et al. 2011, Tome et al. 2012) διαπιστώθηκε ότι οι 
κινήσεις των μεσαίου μεγέθους αρπακτικών (πχ. Σπιζαετός, Γερακαετός, Σφηκιάρης) κοντά στις Α/Γ 
μειώθηκαν, ενώ τα πρότυπα διελεύσεων άλλων ειδών (πχ. Όρνιο, Μαυρόγυπας, Φιδαετός) δεν 
επηρεάστηκαν. Αυτό επιβεβαιώνεται και για την περιοχή της Θράκης συγκεκριμένα, όπου, σε μελέτη 
του WWF Ελλάς για την παρακολούθηση των επιπτώσεων των αιολικών πάρκων μετά την κατασκευή, 
διαπιστώθηκε ότι οι γύπες που επισκέπτονται την περιοχή για να τραφούν πετούσαν σε μεγάλο 
ποσοστό στην επικίνδυνη περιοχή, και σχεδόν το 100% των πτήσεων αυτών βρέθηκε στην περιοχή 
σάρωσης των ανεμογεννητριών. Ορισμένοι γύπες άλλαζαν κατεύθυνση πτήσης, ψάχνοντας για 
κατάλληλο σημείο προσπέλασης μεταξύ των ανεμογεννητριών. Αντιθέτως, πολύ λίγα από τα 
αρπακτικά πουλιά που διατηρούσαν επικράτειες στην περιοχή πετούσαν στην επικίνδυνη περιοχή, 
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και ένα μικρό ποσοστό αυτών των πτήσεων βρέθηκε κοντά στην περιοχή σάρωσης των 
ανεμογεννητριών (κυρίως στα άκρα των ΑΣΠΗΕ) (Ruiz et al. 2005).  
Βάσει της υπό εξέταση ΕΟΑ (Πίνακας 20) υπάρχουν «ενδείξεις κινδύνου επίπτωσης από πρόσκρουση» 
για το Φιδαετό και τη Γερακίνα, «πιθανός κίνδυνος επίπτωσης για το Όρνιο, το Χρυσαετό και το 
Βραχοκιρκίνεζο» και «μικρός ή μη σημαντικός κίνδυνος επίπτωσης» για το Μαυρόγυπα, το Σαΐνι και 
το Χειμωνόκιρκο, ενώ ο κίνδυνος απώλειας ενδιαιτήματος και δημιουργίας φραγμού χαρακτηρίζεται 
ως «μικρός ή μη σημαντικός» για το σύνολο των ειδών (πλην της Γερακίνας σχετικά με την απώλεια 
ενδιαιτήματος). Η συνεργιστικότητα των επιπτώσεων λόγω της ύπαρξης των μελλοντικών έργων, αν 
υλοποιηθούν, βάσει της ΕΟΑ, κρίνονται ελάχιστης έως μικρής επίπτωσης, καθώς οι ανεμογεννήτριες 
που προκύπτουν ακόμη και σε υλοποίηση όλων των αδειοδοτικών σταδίων των πάρκων στην ακτίνα 
των 2 χιλιομέτρων είναι 8 και κατά συνέπεια κρίνονται «μικρού» μεγέθους. Ωστόσο, βάσει των  
στοιχείων της ΡΑΕ, ο αριθμός αυτός είναι 11 και όχι 8 όπως αναφέρεται στη μελέτη και το συνολικό 
μέγεθος κατατάσσεται ως «μέτριο». Ο μεγάλος αριθμός των Α/Γ με άδεια παραγωγής στην ευρύτερη 
περιοχή και η διάταξή τους σε επάλληλες σειρές θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά κατά τα 
επόμενα στάδια αδειδότησής τους έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι θα  
Τόσο στην ΕΟΑ, όσο και βάσει των στοιχείων δορυφορικής τηλεμετρίας, φαίνεται ότι η χρήση του 
χώρου από τα υπό εξέταση είδη, αν και σχετικά χαμηλή, δε μπορεί να χαρακτηριστεί αμελητέα, 
ιδιαίτερα για τους γύπες, το Φιδαετό, τη Γερακίνα και το Βραχοκιρκίνεζο.  Αν η περιοχή χωροθέτησης 
του ΑΣΠΗΕ δε φαίνεται να χρησιμοποιείται συστηματικά για κούρνια ή τροφοληψία από τους γύπες, 
τόσο η συχνότητα διελεύσεών τους, όσο και η τακτική τροφοληψία των υπολοίπων ειδών στην 
περιοχή επιβάλει να ληφθεί μία σειρά μέτρων, για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων, τα οποία 

αναφέρονται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο.  

4. Αξιολόγηση προτεινόμενων μέτρων μετριασμού 

Περιβαλλοντικοί όροι (οι προτεινόμενες προσθήκες/τροποποιήσεις στους όρους που προτείνονται από την ΕΟΑ 
εμφανίζονται με πλάγια υπογραμμισμένα γράμματα) 

1. Σε αντίθεση με την τοποθέτηση της ΕΟΑ, βάσει της οποίας «δεν προτείνεται κανενός άλλου είδους 

παρακολούθηση ή αυτοματοποιημένη λειτουργία αντίδρασης έναρξης ή παύσης λειτουργίας των Α/Γ, με 

τεχνικό ή άλλο εξοπλισμό», τόσο η συχνότητα διελεύσεών που καταγράφηκε για τους γύπες, όσο και η 
τακτική τροφοληψία των υπολοίπων ειδών στην περιοχή, στο πλαίσιο της αποτροπής ελαχιστοποίησης 

της πιθανότητας πρόσκρουσης πουλιών στις ανεμογεννήτριες, επιβάλλει κατά τη φάση λειτουργίας να 

τοποθετηθεί σύστημα αποτροπής προσκρούσεων πτηνών και αυτοματοποιημένης παύσης Α/Γ. Το σύστημα 

θα πρέπει να καλύπτει τη δραστηριότητα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους αρπακτικών και των 

πτωματοφάγων. Ο αριθμός και οι θέσεις των καμερών του συστήματος που θα εγκατασταθεί θα προκύψει 
μετά από σχετική μελέτη, και θα πρέπει να καλύπτεται το σύνολο της περιοχής σάρωσης όλων του ρότορα 

όλων των Α/Γ του ΑΣΠΗΕ. Τα αποτελέσματα (δεδομένα) των καταγραφών και ενεργειών του συστήματος 

θα αναλύονται (και θα αξιολογούνται) σε Ετήσιες Εκθέσεις που θα ενσωματώνονται στις Αναφορές 
Παρακολούθησης που θα υποβάλλονται Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας 

του ΥΠΕΝ και στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, ενώ θα 

παρέχεται στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου πρόσβαση στα 
πρωτογενή δεδομένα που θα καταγράφονται από το σύστημα.  

 

2. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στην οποιαδήποτε εγκατάσταση πλεγματικές κατασκευές που δίνουν 

την δυνατότητα στα πουλιά να κάθονται ή να συγκεντρώνονται σε αυτές.  
 

3. Ο σταθερός φωτισμός των ανεμογεννητριών θα πρέπει να αποφεύγεται για να μειώνεται ο κίνδυνος 

πρόσκρουσης. Αν αυτό είναι αναπόφευκτο, θα μπορούσε να εξεταστεί η περίπτωση του άσπρου 

στροβοσκοπικού φωτισμού που αναβοσβήνει, ως λιγότερο ελκυστικού για τα πουλιά.  

4. Τα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, πρέπει να χωροθετούνται αφού προηγηθεί πολύ 

προσεκτικός σχεδιασμός. Οι υποδομές μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος θα πρέπει να είναι υπόγειες 

ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά δυνατό μπορεί να είναι υπέργειες αλλά θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι είναι 
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κατάλληλα μονωμένες και σημασμένες, ώστε να ελαχιστοποιούν το κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και 

πρόσκρουσης πτηνών πάνω τους. Στο συγκεκριμένο αιολικό πάρκο προτείνεται η κατασκευή υπόγειου 

εσωτερικού δικτύου μέσης τάσης για τη διασύνδεση των Α/Γ μεταξύ τους, καθώς και υπόγειο εξωτερικό 
δίκτυο ΜΤ για την διασύνδεση του ΑΠ με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)  
 

5. Θα πρέπει να προβλέπεται η υποχρέωση άμεσης απομάκρυνσης νεκρών ζώων (σκύλων, αιγοπροβάτων, 

ιπποειδών, αγελάδων, κ.λπ.) που εντοπίζονται εντός ακτίνας τουλάχιστον 500 μέτρων από την βάση των 
ανεμογεννητριών και κατά μήκος της οδού σύνδεσης των Α/Γ σε ακτίνα ≥300m εκατέρωθεν αυτής, 

εβδομαδιαία τρεις φορές ή και συχνότερα κατά περίπτωση. Τα νεκρά αυτά ζώα θα πρέπει να 

αδρανοποιούνται/καίγονται σε πιστοποιημένη μονάδα σε συνεργασία με την κτηνιατρική υπηρεσία, ή να 
θάβονται με ευθύνη της εταιρίας ή να αποτίθενται σε υφιστάμενους αδειοδοτημένους χώρους τροφικής 

ενίσχυσης αρπακτικών πουλιών. 

Με αυτό τον τρόπο θα μειώνεται ο κίνδυνος πρόσκρουσης πτωματοφάγων ειδών στις ανεμογεννήτριες 

όταν θα εντοπίζουν το κάθε νεκρό ζώο, ενώ δεν θα επηρεάζεται η διαθεσιμότητα της τροφή τους. Η 
ευθύνη για τη συλλογή και μεταφορά νεκρών ζώων πρέπει να ανήκει στην εταιρία κατασκευής και 

λειτουργίας του αιολικού πάρκου και το προσωπικό που απασχολείται καθημερινά θα έχει, εντός των 

καθηκόντων του, τη μέριμνα της απομάκρυνσης τέτοιου είδους πιθανής πηγής τροφοληψίας, που θα 
μπορούσε να προσελκύσει τα αρπακτικά και κυρίως τα πτωματοφάγα είδη προκαλώντας μεγαλύτερη 

συγκέντρωση από την καταγεγραμμένη στην περιοχή (σχετική αναφορά στην αξιολόγηση των 

επιπτώσεων των ειδών όρνιο, μαυρόγυπας, χρυσαετός).  

 
6. Οι εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης του πάρκου να μη συμπέσουν με κρίσιμες για την πανίδα της 

περιοχής, ασχέτως της σημαντικότητας των ειδών ώστε να μην υπάρξει διατάραξη στο κρίσιμο αυτό στάδιο 

του βιολογικού τους κύκλου (περίοδος αναπαραγωγής ειδών πανίδας ή φωλεοποίησης και ανατροφής των 
νεοσσών της ορνιθοπανίδας). Με βάση τα παραπάνω οι εργασίες κατασκευής και εγκατάστασης του πάρκου 

θα πρέπει να ξεκινούν μετά το τέλος Ιουλίου και να σταματούν πριν την 1η Μαρτίου.  

 
7. Το περιβάλλον που θα αλλοιωθεί από την όλη επέμβαση θα πρέπει να αποκατασταθεί και προς τούτο 

επιβάλλεται να συνταχθεί ειδική δασοτεχνική μελέτη πριν από τις εργασίες αποκατάστασής του. Να γίνει 

αποκατάσταση της βλάστησης και του τοπίου των χώρων επέμβασης, συμπεριλαμβανομένων των πρανών 

των διανοιχθέντων δρόμων. Τα είδη φυτών που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αυτόχθονα και να μην είναι 
ξένα προς τη φυσική φυτοκοινωνία της περιοχής. Οι εργασίες φύτευσης να αρχίζουν αμέσως σε κάθε τμήμα 

στο οποίο έχουν περατωθεί οι χωματουργικές εργασίες και έχουν διαμορφωθεί οι τελικές επιφάνειες. 

Ειδικότερα θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι χωματουργικές επεμβάσεις και να διατηρηθούν σημαντικές 
επιφάνειες με φυτοκάλυψη χαμηλού ύψους στο χώρο του πολυγώνου του Αιολικού Πάρκου. Μετά το πέρας 

των εργασιών κατασκευής όλοι οι περιττοί δρόμοι και επεμβάσεις θα πρέπει να αποκαθίστανται 

προκειμένου να περιορίζεται η πρόσβαση στην περιοχή με αποτέλεσμα τον περιορισμό της διατάραξής 
της. 

 

8. Στην ευρύτερη περιοχή, όχι εντός του χώρου του πάρκου και πάντα σε σημαντική απόσταση, άνω των 

400 m, από τις πλατείες εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, μπορεί να κατασκευαστεί με δαπάνη της 
εταιρίας κατασκευής, ομβροδεξαμενή και ποτίστρες. Η δεξαμενή αυτή θα λαμβάνεται μέριμνα να 

βρίσκεται σε σωστή λειτουργία και πληρότητα ώστε να παρέχεται πόσιμο νερό στην ορνιθοπανίδα αλλά 

και γενικότερα στην πανίδα της περιοχής, ιδίως στα εδαφόβια είδη και στα μικροπούλια 
 

9. Οι εργασίες εκσκαφών κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου να γίνεται με τον ηπιότερο δυνατό τρόπο και 

με ελαχιστοποίηση της χρήσης εκρηκτικών υλών εφόσον τούτο κριθεί ότι είναι απαραίτητο.  

 

Συμπληρωματικά και σε τροποποίηση του κεφαλαίου 5 «Πρόγραμμα Παρακολούθησης (monitoring)» της ΕΟΑ 

προτείνονται τα παρακάτω: 

1. Να εφαρμοστεί, από εξειδικευμένους επιστήμονες που θα ορίσει ο φορέας του έργου(αντί του 
ανειδίκευτου προσωπικού που προτείνεται στην ΕΟΑ), ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης διάρκειας ενός (1) έτους πριν την εγκατάσταση και τριών (3) ετών μετά την έναρξη 

λειτουργίας το οποίο να περιλαμβάνει σχέδιο παρακολούθησης των πληθυσμών και της κατανομής των 
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ειδών της ορνιθοπανίδας που απαντώνται στην περιοχή του έργου. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα 

περιβαλλοντικής παρακολούθησης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση χρήσης του χώρου και 
επιπτώσεων ενόχλησης/ εκτόπισης, καθώς και για την αναζήτηση φωλιών και κρίσιμων ενδιαιτημάτων 

κατά την αναπαραγωγική περίοδο.  

2. Παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων στα χειρόπτερα: Παράλληλα με την παρακολούθηση των πιθανών 

επιπτώσεων στην ορνιθοπανίδα θα πρέπει να γίνεται και αντίστοιχη παρακολούθηση των πιθανών 
επιπτώσεων στα χειρόπτερα. Η παρακολούθηση και στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει από 

εξειδικευμένους επιστήμονες (δασολόγους, βιολόγους κ.λπ.) με σκοπό την ορθή επιλογή μεθόδων 

παρακολούθησης βάσει των προτύπων αντίστοιχων διεθνών-εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων, την 
ορθή αξιολόγηση των επιπτώσεων και κατ’ επέκταση την ορθή επιλογή των μέτρων μετριασμού των 

επιπτώσεων (εάν αυτές προκύψουν) [όπως π.χ. Αύξηση της ταχύτητας εκκίνησης για την αποφυγή 

συνθηκών ανέμου με την υψηλότερη δραστηριότητα νυχτερίδων και στροφής πτερυγίου (ώστε σε 
χαμηλές ταχύτητες ανέμου, της τάξης των 3.5 m/sec, να αποφεύγεται η περιστροφή του δρομέα της 

ανεμογεννήτριας), ή αποφυγή δραστηριοτήτων κατά τις περιόδους που οι νυχτερίδες είναι πιο ευαίσθητες 

στην όχληση (πχ ανατροφή, χειμερία νάρκη), καθώς και κατά τη διάρκεια διελεύσεων και τροφοληψίας 

με βάση τοπική γνώση, κ.λπ.] (Fric και άλλοι 2018).  

3. Θα πρέπει να πραγματοποιείται έρευνα που θα εξετάζει το κατά πόσο υπάρχουν περιστατικά 

προσκρούσεων (με έρευνα για νεκρά πτηνά στην περιοχή εγκατάστασης των Α/Γ). Ο έλεγχος για νεκρά 

πουλιά και νυχτερίδες θα πρέπει να γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα και θα περιλαμβάνει κατ’ 
ελάχιστο ακτίνα 400 m περιμετρικά των Α/Γ και 300 m εκατέρωθεν της οδού σύνδεσης των Α/Γ. Να 

διατηρούνται πρωτόκολλα τα οποία θα συμπληρώνονται τα αποτελέσματα των ερευνών για αναζήτηση 

νεκρών πουλιών. Τα πρωτόκολλα θα πρέπει να είναι διαθέσιμα εφόσον ζητηθούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες. Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν νεκρά αρπακτικά πουλιά ή γύπες, τότε θα πρέπει 

ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες Υπηρεσίες και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 

Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ώστε να προσέλθουν άμεσα και να διαχειριστούν το περιστατικό. 

4. Σε περιπτώσεις που κατά τη διάρκεια του προγράμματος εντοπιστούν τραυματισμένα άτομα πτηνών 
(λόγω πρόσκρουσης στις Α/Γ), που αδυνατούν να πετάξουν, τότε θα πρέπει ενημερώνονται άμεσα οι 

αρμόδιες Υπηρεσίες και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. 

Ειδικά σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε τραυματισμένου πτηνού που αδυνατεί να πετάξει θα 
πρέπει να ειδοποιείται άμεσα η Δασική Υπηρεσία, ώστε να ακολουθείται η αρμόζουσα διαδικασία και να 

παρέχεται το συντομότερο δυνατόν η απαραίτητη περίθαλψη.  

5. Να εφαρμοστεί πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενημέρωσης του μόνιμου προσωπικού που βρίσκεται στο 

χώρο του έργου, σχετικά με τις απαιτούμενες ενέργειες σε περιπτώσεις εντοπισμού νεκρού ή 
τραυματισμένου πουλιού 

6. Να ενημερωθούν και οι κάτοικοι της περιοχής που κινούνται κοντά στις Α/Γ, για την έγκαιρη συλλογή 

και διάγνωση των αιτιών θανάτου/τραυματισμού.  

7. Τα αποτελέσματα των παραπάνω 2-5 μέτρων να αναλύονται και να αξιολογούνται ως προς την επιτυχία 

των μέτρων προστασίας της ορνιθοπανίδας, την απαίτηση λήψης τυχόν πρόσθετων μέτρων 

αντιμετώπισης αρνητικών επιπτώσεων, που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί κλπ. σε Ετήσιες Εκθέσεις που 
θα ενσωματώνονται στις Αναφορές Παρακολούθησης που θα υποβάλλονται Δ/νσης Διαχείρισης 

Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ και στο Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 

Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. Εφόσον κριθεί σκόπιμο, να συνεχιστεί η υλοποίηση του 

προγράμματος και μετά την πάροδο των τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας. 

8. Στις περιπτώσεις εκείνες που η μετά την κατασκευή παρακολούθηση εντοπίζει κάποιες επιπτώσεις 

(αυξημένη συγκέντρωση ή κινητικότητα ειδών στο χώρο) σε συγκεκριμένες ανεμογεννήτριες, 

προτείνεται ο σχεδιασμός δράσεων ενεργής διαχείρισης των χώρων κάτω από τις ανεμογεννήτριες 
(δημιουργία ανεπιθύμητων για τα πουλιά ενδιαιτημάτων) μετά από κατάλληλες μελέτες, καθώς και των 

ενδιαιτημάτων περιφερειακά του αιολικού πάρκου, ώστε να δημιουργηθούν κατάλληλα ενδιαιτήματα 

που θα προσελκύουν τα πουλιά μακριά από τις ανεμογεννήτριες. Τέτοιες διαχειριστικές δράσεις μπορούν 
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για παράδειγμα να είναι η άροση και η σπορά εγκαταλελειμμένων αγρών και η εκχέρσωση δασωμένων 

αγρών μετά από κατάλληλες μελέτες, ώστε τα είδη ενδιαφέροντος που πιθανόν να επηρεαστούν από το 
αιολικό πάρκο να οδηγούνται σε ασφαλείς εναλλακτικές περιοχές και να ευνοούνται έμμεσα. Στις 

μελέτες αυτές θα πρέπει απαραιτήτως να ληφθούν υπόψη και τα λοιπά είδη χλωρίδας και πανίδας της 

περιοχής.  

9. Σε περίπτωση που κατά την παρακολούθηση της λειτουργίας του ΑΣΠΗΕ διαπιστωθεί ότι κάποια/ες Α/Γ 
παρουσιάζουν αυξημένο ρίσκο πρόσκρουσης ή καταγραφεί περιστατικό πρόσκρουσης, θα πρέπει να 

προβλέπεται η επιβολή περιοδικής παύσης λειτουργίας ή/και η κατάργησης κάποιας/ων Α/Γ. 

Προτάσεις αντισταθμιστικών περιβαλλοντικών όρων 

Με σκοπό την αντιστάθμιση των επιπτώσεων από τη λειτουργία του ΑΣΠΗΕ ή/και στο πλαίσιο 

υλοποίησης του τοπικού σχεδίου δράσης της ΥΑ 168599/1495/2018, προτείνεται μια σειρά μέτρων 

υποστήριξης των υφιστάμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στην προστασία των αρπακτικών 
πουλιών, με κύριους στόχους την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση  του φαινομένου της χρήσης 

δηλητηριασμένων δολωμάτων, το οποίο αποτελεί σημαντικό αίτιο θνησιμότητας για τα πτωματοφάγα 

αρπακτικά πουλιά, και την αναβάθμιση – ενίσχυση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας, έτσι ώστε να 

ενισχυθεί η διατήρηση των ενδιαιτημάτων των αρπακτικών πουλιών και να διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα 

τροφής για αυτά.  

Στο παραπάνω πλαίσιο, ο φορέας του έργου επιβάλλεται να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε 

προγράμματα και δράσεις που υλοποιούνται ή θα υλοποιηθούν στην ευρύτερη περιοχή, τα οποία αφορούν 
τους δραστηριοποιούμενους φορείς με αιολικά πάρκα και τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση – 

ενίσχυση της παραδοσιακής κτηνοτροφίας (στοιχείο απαραίτητο για την αναβάθμιση των χώρων 

τροφοληψίας της ορνιθοπανίδας στην περιοχή). Βάσει των συμπερασμάτων που προέκυψαν από την 
ημερίδα με θέμα «Αντιμετώπιση κρουσμάτων από την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων» 

που διοργανώθηκε από το Φορέα Διαχείρισης με την υποστήριξη της ENEL Green Power Hellas και 

πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, προτείνεται η ενσωμάτωση των παρακάνω 

μέτρων με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση  του φαινομένου της χρήσης δηλητηριασμένων 

δολωμάτων: 

• Κάλυψη εξόδων συλλογής νεκρών πουλιών (οχήματα, καύσιμα, αναλώσιμα υλικά συλλογής 

&  αποθήκευσης, αποστολής, νεκροψίας & νεκροτομής, ακτινογραφίες, τοξικολογική ανάλυση 

κτλ) Θα πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα της/των αρμόδιων κατά το νόμο υπηρεσιών (Δασική 

Υπηρεσία, Φορέας Διαχείρισης και Κτηνιατρική Υπηρεσία).  

• Χρηματοδότηση ειδικών διαχειριστικών δασοκομικών εργασιών ή ειδικών δασοτεχνικών έργων 

επί εκτάσεων που υποδεικνύει Δασική Υπηρεσία, με σκοπό τη βελτίωση και την προστασία τους 

μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και του θηρευτικού κεφαλαίου: α) Κατασκευή 

υδρομαστεύσεων για την βελτίωση της διαθεσιμότητας του επιφανειακού νερού στα ενδιαιτήματα 

των ειδών χαρακτηρισμού, β) Διεύρυνση των υφιστάμενων διακένων εντός των αναδασώσεων 
για την αντιστάθμιση απώλεια ενδιαιτήματος του Χρυσαετό, γ) Δημιουργία διακένων 
περιμετρικά υπεραιωνόβιων δρυών εντός των αναδασώσεων, γ) Αύξηση του κρασπεδικού 
ενδιαιτήματος κατά μήκος των δασικών δρόμων που διασχίζουν τις αναδασωτέες εκτάσεις.  

• Χρηματοδότηση περιοδικής παρακολούθησης σαρκοφάγων θηλαστικών (θηρευτών). Θα πρέπει να 

καλύπτονται τα έξοδα της/των αρμόδιων κατά το νόμο υπηρεσιών (Δασική Υπηρεσία και Φορέας 

Διαχείρισης) 

• Χρηματοδότηση μελέτης εκτίμησης του πληθυσμού των κορακοειδών και του ανταγωνισμού τους 
με τα είδη χαρακτηρισμού. Θα πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα της/των αρμόδιων κατά το νόμο 

υπηρεσιών (Δασική Υπηρεσία και Φορέας Διαχείρισης) 

• Χρηματοδότηση διανομής ηλεκτρικών περιφράξεων για την αποτροπή επιθέσεων λύκων σε 

ποιμνιοστάσια. Θα πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα της/των αρμόδιων κατά το νόμο υπηρεσιών 

(Δασική Υπηρεσία και Φορέας Διαχείρισης) 
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• Χρηματοδότηση αντικατάστασης φονευθέντων κτηνοτροφικών ζώων από επιθέσεις λύκων. Θα 

πρέπει να καλύπτονται τα έξοδα της/των αρμόδιων κατά το νόμο υπηρεσιών (Κτηνιατρική 

Υπηρεσία και Φορέας Διαχείρισης) 

• Κάλυψη εξόδων για εκστρατείες ενημέρωσης των κατοίκων των οικισμών περιφερειακά του 
ΑΣΠΗΕ για την παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων  και χρηματοδότηση 

προγράμματος για τακτικούς επιτόπιους ελέγχους από το Φορέα Διαχείρισης και την αρμόδια 

Δασική Υπηρεσία 

• Οικονομική ενίσχυση Κέντρων Περίθαλψης Άγριων Ζώων 
 

5. Συμπεράσματα 

Με βάση τα όσα αναφέρονται παραπάνω, γνωμοδοτούμε θετικά επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
του έργου: «Αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 8,8MW στη θέση 

«Μακρομύτης», και συνοδά έργα βελτίωσης-διάνοιξης οδοποιίας πρόσβασης και κατασκευής εξωτερικού 
δικτύου μέσης τάσης για τη διασύνδεση με το δίκτυο, εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κομοτηνής και 

Αρριανών, Π.Ε. Ροδόπης, της εταιρίας Αιολική Λύρα Μονοπρόσωπη Α.Ε.», υπό την προϋπόθεση εφαρμογής 
των περιβαλλοντικών όρων που αναφέρονται παραπάνω. 
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Παράρτημα Ι: Αριθμός καταγραφών πουλιών στην περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ «Φρουρός» ανά είδος πουλιού και ανά 

δορυφορικό πομπό 

ΕΙΔΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΥΛΙΟΥ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 
2ΧΛΜ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΠΗΕ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΖΩΝΗ 
Α 

Μ
Α

Υ
Ρ

Ο
ΓΥ

Π
Α

Σ 

65 Bulg16 1  

A1 Bulg13 1  

A2 Bulg03 2  

C9 161652 4  

E0 Bulg15 8  

E5 Bulg17 6  

E6 Bulg18 3  

H4 Bulg02 6 1 

WT10 3  

WT83 10 4 

WTA8 2  

WTA9 21 2 

WTC4 5 2 

WTC7 74 17 

WTH9 5 1 

WTK0 22 3 

Ό
Ρ

Ν
ΙΟ

 

3G Bulg04 1 1 

3K Bulg05 5 1 

3P 5629 2  

3R 5631 1 1 

3U 5633 26 3 

3V 5635 51 10 

3W 5636 16 3 

4V 5638 6  
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6M 5630 11 2 

6R Bulg21 1  

6V Bulg22 2  

6W 5641 3  

6X Bulg07 1  

9V1 5634 15  

ΑΔΑ: ΨΓΒΜ46Μ9Τ4-Υ6Φ



 

38 

 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ: Ελάχιστος αριθμός διελεύσεων μαρκαρισμένων ατόμων Μαυρόγυπα ανά μήνα σε ακτίνα 2χλμ από την 
προτεινόμενη θέση χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης» την περίοδο Οκτώβριος 2016-Ιανουάριος 2020 

Κωδικός πουλιού 
Τετράμηνο 

2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 

65 Bulg16 
        1   

A1 Bulg13 
  1         

A2 Bulg03 
  2         

C9 161652 
  1   1    2  

E0 Bulg15 
    4 2   1 1  

E5 Bulg17 
    1 4    1  

E6 Bulg18 
     1   1 1  

H4 Bulg02 
    4 2      

WT10 
  2   1      

WT83 
 1 7   1     1 

WTA8   2         

WTA9  3 6 1 4 6    1  

WTC4  1 2  2       

WTC7 2 5 18 5 13 30 1     

WTH9     4 1      

WTK0     2 6 1 4 3 6  

Σύνολο 2 10 41 6 34 55 2 4 6 12 1 
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Παράρτημα ΙIΙ: Ελάχιστος αριθμός διελεύσεων μαρκαρισμένων Όρνεων ανά μήνα σε ακτίνα 2χλμ από την προτεινόμενη θέση 

χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ «Μακρομύτης» την περίοδο Οκτώβριος 2016-Νοέμβριος 2020 

Κωδικός πουλιού 
Τετράμηνο 

2016-3 2017-2 2017-3 2017-4 2018-2 2018-3 2018-4 2019-2 2019-3 2019-4 

3G Bulg04 1          
3K Bulg05 1  1   3     
3P 5629   1   1     
3R 5631        1   
3U 5633  1 5  2 12  5 1  
3V 5635   13 2 1 20 2 5 4 4 

3W 5636  1  1 1 8  3 2  
4V 5638   1  1 2  2   
6M 5630      8  3   

6R Bulg21      1     

6V Bulg22     1 1     

6W 5641      1  2   

6X Bulg07          1 

9V1 5634   2  2 7  2 2  

Σύνολο 2 2 23 3 8 64 2 23 9 5 
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Θέμα 19. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2019 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – 

ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ, ΕΔΡΑ: ΔΑΔΙΑ ΕΒΡΟΥ, ΑΦΜ: 800286048 

ΧΡΗΣΗ 01.1.2019 – 31.12.2019 

Κύριοι, 

Σύμφωνα με το Νόμο, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητά του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ κατά το έτος 2019. 

Κατά τη χρήση που έκλεισε το ΝΠΙΔ «ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – 

ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ» παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 26.109,11 ευρώ. Τα λοιπά συνήθη έσοδα 

ανήλθαν σε 307.355,67 ευρώ, ενώ υπήρξαν έσοδα από τόκους καταθέσεων ύψους 836,56 ευρώ και λοιπά έσοδα και 

κέρδη 52.546,75 ευρώ. Τα συνολικά έξοδα του Φορέα για τη χρήση ανήλθαν σε 364.600,57 ευρώ και προήλθαν από 

ανάλωση εμπορευμάτων και υλικών 6.501,34 ευρώ, παροχές σε εργαζομένους (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) 

κατά 233.793,06 ευρώ, αποσβέσεις κατά 51.980,27 ευρώ, χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 446,88 ευρώ και λοιπά 

έξοδα και ζημίες κατά 71.879,02 ευρώ. Το συνολικό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν κέρδος προ φόρων ύψους 

22.247,52 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης ανήλθε σε 0,00 ευρώ και το κέρδος της χρήσης μετά το φόρο 

εισοδήματος ανήλθε σε 22247,52 ευρώ.  

I. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Η αποτίμηση παγίων περιουσιακών στοιχείων και αποσβέσεις αυτών. 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμήθηκαν σε τιμές κτήσεως, πλέον αξία βελτιώσεων – προσθηκών – 

αναπροσαρμογές, μείον αξία αποσβέσεων. 

Οι αποσβέσεις όλων των παγίων περιουσιακών στοιχείων έχουν υπολογιστεί με τους οριζόμενους από τον νόμο 

συντελεστές απόσβεσης. Κατά την κλειόμενη χρήση, διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των πάγιων στοιχείων του 

Φορέα ποσού 51.980,27 ευρώ. 

2. Τα κριτήρια χαρακτηρισμού απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες 

Οι υποχρεώσεις των οποίων η προθεσμία εξόφλησής από την ημέρα κλεισίματος του Ισολογισμού είναι μεγαλύτερη 

του έτους καταχωρούνται στην κατηγορία των μακροπρόθεσμων. Οι λοιπές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται στην 

κατηγορία των βραχυπρόθεσμων. Τα ίδια κριτήρια ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 

3. Αποζημιώσεις αποχωρούντος και απολυόμενου προσωπικού 

Κατά την κλειόμενη χρήση ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – 

ΣΟΥΦΛΙΟΥ δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημιώσεως προσωπικού. Το προσωπικό του φορέα απασχολείται με 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου και ως εκ τούτου δεν προκύπτει ανάγκη δημιουργίας πρόβλεψης αποζημίωσης. 

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής: 
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70 Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων € 9.349,55 

73 Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών € 16.759,56 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες € 301.488,33 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 5.867,34 

76 Έσοδα από τόκους € 836,56 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων € 334.301,34 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 52.546,75 

 Γενικό Σύνολο € 386.848,09 

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2019 έχει ως εξής:  

20 Ανάλωση εμπορευμάτων € 6.501,34 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 233.793,06 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων € 25.329,21 

62 Παροχές τρίτων € 12.688,97 

63 Φόροι - τέλη € 13.508,53 

64 Διάφορα έξοδα € 20.351,10 

65 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα € 446,88 

66 Αποσβέσεις παγίων  € 51.980,27 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων € 364.599,36 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 1,21 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 0,00 

 Γενικό Σύνολο € 364.600,57 

ΙΙΙ. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Φορέα της 31/12/2019, τα ενσώματα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό 

των 737.261,46 ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων ύψους 446.722,26 ευρώ, η αναπόσβεστη 

αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 290.539,20 ευρώ. 

Τα άυλα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 30.559,00 ευρώ και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων 

ύψους 26.784,44 ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 3.774,56 ευρώ 
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IV. ΔΑΝΕΙΑ 

Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις από δάνεια στις 31/12/2019.  

V. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Το σύνολο των απαιτήσεων του Φορέα ανέρχεται σε 35.859,91 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 29.729,62 ευρώ αφορά σε 

απαιτήσεις από πελάτες, ποσό 1.190,46 ευρώ σε δουλευμένα έσοδα περιόδου, ποσό 4.229,01 ευρώ σε 

προπληρωμένα έξοδα και ποσό 710,82 ευρώ σε λοιπές απαιτήσεις. 

Το σύνολο των υποχρεώσεων του Φορέα ανέρχεται σε 38.801,83 ευρώ, εκ των οποίων ποσό 17.153,99 ευρώ αφορά 

σε οφειλές προς προμηθευτές, ποσό 1.228,55 ευρώ σε υποχρεώσεις από φόρους και τέλη, ποσό ευρώ 6.862,91 ευρώ 

σε υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, ποσό 13.321,18 ευρώ σε λοιπές υποχρεώσεις και ποσό 235,20 

ευρώ σε έξοδα χρήσεως δουλευμένα. 

VI. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

Τα διαθέσιμα του Φορέα στις 31/12/2019 αναλύονται σε διαθέσιμα στο ταμείο ύψους 1.949,66 ευρώ και καταθέσεις 

όψεως ύψους 157.288,32 ευρώ.  

Μετά από τα παραπάνω παρακαλούμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

• Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της χρήσης 2019. 

• Να διορίσετε έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωματικό ορκωτό ελεγκτή λογιστή για τη χρήση 2019. 

Δαδιά, 31 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 

Ποϊραζίδης Κωνσταντίνο 

ΑΔΤ: ΑΙ 765908 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Προσάρτημα (πολύ μικρών επιχειρήσεων) 

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων 

31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2019  (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019) 

Επωνυμία  

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης 
– Σουφλίου 

(Παρ. 3(α) άρθρου 29) 
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Νομικός τύπος 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

(Παρ. 3(β) άρθρου 29) 

Περίοδος αναφοράς 
1.1.2018-31.12.2018 

(Παρ. 3(γ) άρθρου 29) 

Διεύθυνση έδρας 
ΔΑΔΙΑ 68400 ΣΟΥΦΛΙ 

(Παρ. 3(δ) άρθρου 29) 

Δημόσιο μητρώο 

ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 101143 
(Παρ. 3(ε) άρθρου 29) 

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας 
(Παρ. 3(στ) άρθρου 29) 

Εκκαθάριση 
Η οντότητα δεν έχει τεθεί σε εκκαθάριση 

(Παρ. 3(ζ) άρθρου 29) 

Κατηγορία οντότητας 
Πολύ Μικρή (παρ.2(α) του άρθρου 1) 

(Παρ. 3(η) άρθρου 29) 

Κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη 

συμφωνία με το Ν. 4308/2014 
(Παρ. 3(θ) άρθρου 29) 

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις-εγγυήσεις 
Δεν υφίστανται χρηματοοικονομικές δεσμέυσεις, εγγυήσεις που 

δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό.   

(Παρ. 16 άρθρου 29) 

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεκτες φορολογικά 

χρήσεις καθώς σύμφωνα με το άρθ.46 του Ν. 4172/2013, οι φορείς 
γενικής κυβέρνησης απαλάσσονται από φόρο εισοδήματος για 

κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα.  

Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη Δ.Σ. 

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές και πιστώσεις στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου 

(Παρ. 25 άρθρου 29) 

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν 
Συντάχθηκε συνοπτικός ισολογισμός και συνοπτική κατάσταση 

αποτελεσμάτων βάσει των υποδειγμάτων Β5 και Β6 αντίστοιχα 

(Παρ. 34  άρθρου 29) 

Άρθρο 30, παραγρ. 8, Ν. 4308/2014 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 8 του άρθρου 30 του Ν. 

4308/2014 οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2(α) και 2(β) 
του άρθρου1 που καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό του 
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υποδείγματος Β5 και συνοπτική κατάσταση αποτελεσμάτων του 

υποδείγματος Β6, μπορούν στο προσάρτημα να παρέχουν τις 
πληροφορίες των παραγράφων 3,6,25 και 34 του άρθρου 29, χωρίς 
να έχουν την υποχρέωση παροχής πληροφοριών των υπολοίπων 

παραγράφων του άρθρου. 

Σημειώσεις     

      

                ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΟ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ 

     

      

      

      

            Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος                                                             Κούρδογλου Μαρία        

              

Κανελάκης 
Ιωάννης 

                   ΑΔΤ:  ΑΙ 765908                                                                       ΑΔΤ: ΑΗ 915938 

                
ΑΔΤ: ΑΝ 

422632 

      

      

      

 
 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)  Ποσά σε μονάδες Ευρώ 

Υπόδειγμα Β.1.1 Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 

31ης Δεκεμβρίου 2019   (01/01/2019 - 31/12/2019) 

ΑΦΜ: 800286048 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ       

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   31/12/2019 31/12/2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Ενσώματα πάγια       

Ακίνητα   162.355,83 174.843,93 

Μηχανολογικός εξοπλισμός   2.379,13 2.784,76 

Λοιπός εξοπλισμός   125.804,24 142.367,48 

Σύνολο   290.539,20 319.996,17 

Άυλα πάγια στοιχεία       

Λοιπά άυλα   6.497,64 3.774,56 

Σύνολο   6.497,64 3.774,56 

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία   0,00 0,00 
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Λοιπά   0,00 0,00 

Σύνολο   0,00 0,00 

Αναβαλλόμενοι φόροι   0,00 0,00 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   297.036,84 323.770,73 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Αποθέματα       

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα   0,00 0,00 

Εμπορεύματα   1.788,45 2.219,39 

Σύνολο   1.788,45 2.219,39 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές       

Εμπορικές απαιτήσεις   29.729,62 29.926,64 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου   1.190,46 517,80 

Λοιπές απαιτήσεις   710,82 1.215,82 

Προπληρωμένα έξοδα   4.229,01 3.892,66 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   159.237,98 84.742,52 

Σύνολο   195.097,89 120.295,44 

Σύνολο κυκλοφορούντων   196.886,34 122.514,83 

Σύνολο ενεργητικού   493.923,18 446.285,56 
        

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   31/12/2019 31/12/2018 

Καθαρή θέση       

Καταβλημένα κεφάλαια   0,00   

Κεφάλαιο   0,00 0,00 

Σύνολο   0,00 0,00 

Διαφορές εύλογης αξίας   0,00 0,00 

Σύνολο   0,00 0,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο       

Αποτελέσματα εις νέο   101.579,74 79.332,22 

Σύνολο   101.579,74 79.332,22 

Συναλλαγματικές διαφορές   0,00 0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης   101.579,74 79.332,22 

Προβλέψεις       

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   0,00 0,00 

Σύνολο   0,00 0,00 

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Κρατικές επιχορηγήσεις   353.541,61 321.495,51 

Αναβαλλόμενοι φόροι   0,00 0,00 

Σύνολο   353.541,61 321.495,51 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
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Εμπορικές υποχρεώσεις   17.153,99 24.099,17 

Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 

Λοιποί φόροι και τέλη   1.228,55 2.770,52 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης   6.862,91 6.299,98 

Λοιπές υποχρεώσεις   13.321,18 11.891,63 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   235,20 396,53 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   0,00 0,00 

Σύνολο   38.801,83 45.457,83 

Σύνολο υποχρεώσεων   392.343,44 366.953,34 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων   493.923,18 446.285,56 

        

    
 

  

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Υπόδειγμα Β.2.1: Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία – Ατομικές χρηματοοικονομικές  

καταστάσεις - Παραρτήματος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014 

31ης Δεκεμβρίου 2019   (01/01/2019 - 31/12/2019) 

ΑΦΜ: 800286048 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ       

    31/12/2019 31/12/2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)   26.109,11 26.673,02 

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)   -430,94 484,74 

Λοιπά συνήθη έσοδα   307.355,67 282.137,86 

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία   0,00 0,00 

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών   -6.070,40 -5.877,37 

Παροχές σε εργαζόμενους   -233.793,06 -222.127,77 

Αποσβέσεις   -51.980,27 -52.756,77 

Λοιπά έξοδα και ζημίες   -71.879,02 -66.735,42 

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)   0,00 0,00 

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων   0,00 0,00 

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία   0,00 0,00 

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων   0,00 0,00 

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας   0,00 0,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη   52.546,75 52.404,68 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων   21.857,84 14.202,97 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   836,56 63,98 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -446,88 -298,30 

Αποτέλεσμα προ φόρων   22.247,52 13.968,65 

Φόροι εισοδήματος   0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   22.247,52 13.968,65 
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Δαδιά, 31 Δεκεμβρίου 2019 

      

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

    
   

        

     Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος                        Κούρδογλου Μαρία          Κανελάκης Ιωάννης 

              ΑΔΤ: ΑΙ 765908                                    ΑΔΤ: ΑΗ 915938   ΑΔΤ: ΑΝ 422632 

        

 
 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧ.ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ         Α.Φ.Μ   800286048 
         

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  2019 

         

         

                ΧΡΕΩΣΗ                                                 ΠΙΣΤΩΣΗ                             

         

Αποθέματα  εναρξης   70.Πωλήσεις εμπορευμάτων 9.349,55 

20.Εμπορεύματα  2219,39  71.Πωλήσεις  προϊόντων 0,00 

Αγορές         72.Πωλήσεις αποθεμάτων 0,00 

20.Αγορές εμπορευμάτων 6.070,40  73.Πωλήσεις  Υπηρεσιών 16.759,56 

Αποθέματα  τέλους  χρήσης   74.Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις  

20.Εμπορεύματα  -1.788,45  [385.238,66- 83.750,33] 301.488,33 

     75.Εσοδα παρεπομενων ασχολιών 5.867,34 

26.Ανταλακτικά  παγίων 0,00  76.Εσοδα κεφαλαίων  836,56 

60.Αμοιβές και εξοδα προσωπ. 233.793,06       Εκτακτα και ανόργ.εσοδα 842,52 

61.Αμοιβές και εξοδα τρίτων 25.329,21       Αναλογούσες στη χρήση  51.704,23 

62.Παροχές  τρίτων  12.688,97       επιχορηγήσεις παγίων 0,00 

63.Φόροι  τέλη     13.508,53       Εσοδα προηγουμένων χρήσ. 0,00 

64.Διάφορα εξοδα  20.351,10       Ελλειμμα  χρήσης  

65.Τόκοι και συναφή εξοδα 446,88      

66.Αποσβέσεις χρήσης 51.980,27      

    Εκτακτα και ανόργανα εξοδα 1,21      

    Εξοδα προηγουμένων χρήσ. 0,00      

    Εσοδα  επόμενης χρήσης 0,00      

    Πλεόνασμα  Χρήσης 22.247,52      

         

                                                                          

     Σύνολα    Χρέωσης             386.848,09         Σύνολα     Πίστωσης        386.848,09 

         

Δαδιά  31  -  12  -  2019 

         

         

Ο      Λογιστής  Η Οικονομική Υπηρεσία  

Ο Πρόεδρος του 
ΔΣ 
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Κανελάκης Ιωάννης  Κούρδογλου Μαρία  

Ποϊραζίδης 
Κωνσταντίνος 

ΑΔΤ: ΑΝ 422632  ΑΔΤ: ΑΗ 915938  ΑΔΤ: ΑΙ 765908 
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