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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 – 03 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 145ης 

Στη Δαδιά, σήμερα, 12 – 03 – 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
κτηρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 145 (εξερχ. 227/06 – 03 – 2020)  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη 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, (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
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. Επικύρωση 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης 

του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του 

προγράμματος FOR – PRO «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020»  (εισηγήτρια Α. 

Κωνσταντινίδου) 

2. Επικύρωση 2ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  

«Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» στο πλαίσιο του Ε.Π 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
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Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Επικύρωση 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης ανοιχτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού  «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 

εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του 

προγράμματος FOR – PRO «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020»  (εισηγήτρια Α. 

Κωνσταντινίδου) 

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη το πρακτικό, σύμφωνα με το 
οποίο, 09/03/2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 1101/2019 απόφαση της 138ης/27-11-2019 συνεδρίασης του ΔΣ αποτελούμενη από 
τους: 

Παπαλεξανδρή Χαράλαμπο, Πρόεδρος  

Κωνσταντινίδου Άννα, ως μέλος 

Αλεξίου Δέσποινα, ως μέλος  

για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν 
στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του 
έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» ( Αριθ. Διακήρυξης 74/29/01/2020), η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 85585 
αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006213562 2020-01-29 και αποτελεί 
δράση του έργου με τίτλο «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY 
PROTECTION/FORPRO» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020». 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την διακήρυξη, η 
04/03/2020 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 09/03/2020 και ώρα 
10:00 π.μ. 

1.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 85585 και διαπίστωσε αφενός ότι, ο διαγωνισμός  ήταν χαρακτηρισμένος από το 
σύστημα ως «κλειδωμένος» και αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό 
προσφορές από τους παρακάτω συμμετέχοντες:  

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα υποβολής 
προσφοράς  

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ 
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε. 

03/03/2020 12:26:09 

2 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 04/03/2020 13:09:40 

 

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  
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2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την 
αποσφράγιση των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα 
διαπιστευτήρια τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να 
αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα 
αποσφραγίσθηκαν οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», των 
προσφορών με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. 
Επισημαίνεται, ότι οι υποφάκελοι «Οικονομικές Προσφορές» δεν αποσφραγίσθηκαν, καθώς αυτοί 
θα αποσφραγισθούν σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.  

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι προσφορές 
είχαν λάβει από το σύστημα, τους παρακάτω αναφερόμενους μοναδικούς αριθμούς συστήματος: 

 
Α/Α 

Ονοματεπώνυμο  Αριθμός συστήματος 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε. 167390 

2 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 167604 

 
5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον 
οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα 
στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή, σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 
φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 
4250/2014, ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν 
ενσφράγιστους φακέλους στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
Λευκίμης Σουφλίου, λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου και παραδόθηκαν ενσφράγιστοι στην 
Επιτροπή κατά την έναρξη της διαδικασίας, είναι οι εξής: 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Αριθμός 
πρωτοκόλλου 

1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ-ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε. 224/06-03-2020 

2 ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε. 219/05-03-2020 

6. Η Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους που κατατέθηκαν στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας, 
μονογράφησαν δε και σφραγίστηκαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν, 
ανά φύλλο. 

7. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. 
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Πρώτος εξετάστηκε ο φάκελος του οικονομικού φορέα «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» 

Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε πρόσφορά, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΤΕΥΔ και στο σύστημα, 
για το Τμήμα 1 και το Τμήμα 2 του διαγωνισμού. 

• Η εγγυητική επιστολή βρέθηκε σύμφωνη με τη διακήρυξη. 

Η εγκυρότητα της εγγυητικής επιστολής εξακριβώθηκε ηλεκτρονικά. 

• Στο έντυπο ΤΕΥΔ Horizon Μονοπρόσωπη ΙΚΕ στις δυνατότητες της οποίας στηρίζεται ο 

υποψήφιος ανάδοχος («ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.») βρέθηκαν τα παρακάτω: 

1. Στο Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Δηλώνεται ότι η εταιρία Horizon Μονοπρόσωπη IKE στηρίζει την τεχνική ικανότητα 
του οικονομικού φορέα Ροντογιάννης Κυνηγαλάκης ΟΕ για την συμμετοχή της στον 
παρόντα διαγωνισμό για την κάλυψη της απαίτησης του κριτηρίου του άρθρου 2.2.6 
– α2) της διακήρυξης (Ένα στέλεχος με πτυχίο Γραφιστικής ή ισοδύναμο με 
προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχων εργασιών, το οποίο και θα 
αναλάβει το δημιουργικό τμήμα και την γραφιστική επιμέλεια των παραδοτέων) 
χωρίς όμως να δηλώνονται στην ΤΕΥΔ οι τίτλοι σπουδών του στελέχους με πτυχίο 
Γραφιστικής που θα πρέπει να είναι από οποιοδήποτε Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή 
Τεχνολογικό Ίδρυμα που λειτουργεί επίσημα σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σύμφωνα πάντα με την παράγραφο 2.2.6 – α2) της διακήρυξης. 

Στη συνέχεια εξετάστηκε ο φάκελος του οικονομικού φορέα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ-
ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε. Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε πρόσφορά για το Τμήμα 1 του 
διαγωνισμού. 

• Ζητήθηκε με διαβιβαστικό η εξακρίβωση της εγκυρότητας της εγγυητικής επιστολής από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  (άρθρο 72 παρ. 5 του Ν.4412/2016). 

• Στα έντυπα ΤΕΥΔ, ο επικεφαλής της ένωσης οικονομικών φορέων και τα μέλη του, δεν 
δηλώνουν τα στοιχεία οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας σύμφωνα με την 
παράγραφο «2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια» της διακήρυξης ενώ 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά (Έντυπα Ε.3 - Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από 
επιχειρηματική δραστηριότητα των τριών τελευταίων χρήσεων) που ορίζονται στην 
παράγραφο «2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα», της διακήρυξης. 

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 
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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.» 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή, εισηγείται ομόφωνα,  

• κλήση του οικονομικού φορέα «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» για προσκόμιση τίτλων 
σπουδών στελέχους της εταιρείας Horizon Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με πτυχίο Γραφιστικής που θα 
αναλάβει το δημιουργικό τμήμα και την γραφιστική επιμέλεια των παραδοτέων σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη ΤΕΥΔ  

• κλήση της ένωσης οικονομικών φορέων «Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ-Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για συμπλήρωση του 
πίνακα Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Μέρος IV: κριτήρια επιλογής του 
εντύπου ΤΕΥΔ 

 
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 1ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού  «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» στο πλαίσιο του 
προγράμματος FOR – PRO «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» και την  

• κλήση του οικονομικού φορέα «ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ Ο.Ε.» για προσκόμιση τίτλων 
σπουδών στελέχους της εταιρείας Horizon Μονοπρόσωπη ΙΚΕ με πτυχίο Γραφιστικής που θα 
αναλάβει το δημιουργικό τμήμα και την γραφιστική επιμέλεια των παραδοτέων σύμφωνα με 
όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη ΤΕΥΔ  

• κλήση της ένωσης οικονομικών φορέων «Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ-Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε.-ΔΟΓΡΑΜΑΤΖΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» για συμπλήρωση του 
πίνακα Β. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, Μέρος IV: κριτήρια επιλογής του 
εντύπου ΤΕΥΔ 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1190/2020 
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Θέμα 2. Επικύρωση 2ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  
«Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» στο πλαίσιο του Ε.Π 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Ζακκάκ και παρουσίασε το πρακτικό σύμφωνα με το οποίο, 09 – 03 – 2020 

και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 221/05-03-2020 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη 

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, Ι. Τζιαμπάζη και Α. Χαλιβελέντζιο 

για την εξέταση της διευκρίνισης που ζητήθηκε και τη συνέχιση της αξιολόγησης των 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 η 
διευκρίνιση που είχε ζητηθεί με το ΑΠ 218/05-03-2020 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης (υπ’ αριθ.  
1187/2020 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης για την επικύρωση του πρακτικού 124/03-03-
2020 της επιτροπής ανάθεσης).  

Κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής της μοναδικής προσφοράς που 
υπεβλήθη από τον Κωνσταντίνο Σπ. Μπακέα, διαπιστώθηκε ότι η διευκρίνιση που υπέβαλε ο 
προσφέρον καλύπτει τα ζητούμενα από το Φορέα Διαχείρισης και ότι ο φάκελος είναι πλήρης. 

Στη συνέχεια ακολούθησε αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς. Τα μέλη της επιτροπής 
βαθμολόγησαν τα επιμέρους κριτήρια ως εξής: 

 

Κριτήριο 
(συντελεστής) 

Σ. Ζακκάκ Ι. Τζιαμπάζης 
Α. 

Χαλιβελέντζιος 
Μέσος όρος 

Σταθμισμένη 
βαθμολογία 

Κ1 (15%) 110 110 100 106,7 16 

Κ2 (20%) 110 110 100 106,7 21,34 

Κ3 (5%) 100 100 100 100 5 

Κ4 (35%) 100 100 100 100 35 

Κ5 (25%) 110 110 100 106,7 26,68 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 104,02 
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Μετά από την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του 
φακέλου της οικονομικής προσφοράς. Η προσφερθείσα τιμή βάσει της οικονομικής προσφοράς 
είναι 48.385,00€ (σαράντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια ογδόντα πέντε ευρώ), χωρίς ΦΠΑ. 
 
Ο λόγος της προσφερθείσας τιμής προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (Λ) 
ισούται με 465,15. 
 Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή, εισηγείται ομόφωνα, την ανακήρυξη του Κωνσταντίνο Σπ. 
Μπακέα ως προσωρινό ανάδοχο για το συνοπτικό διαγωνισμό για την παρακολούθηση ημερόβιων 
και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών. 
 
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 2ου πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης διαγωνισμού  
«Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών» στο πλαίσιο του Ε.Π 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, την κήρυξη του Κωνσταντίνου Σπ. Μπακέα ως προσωρινού αναδόχου για το συνοπτικό 
διαγωνισμό για την παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών και την κλήση 
του για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1191/2020. 
 

 

Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης  

 

Τα Μέλη 
 
 
 
 
Γεώργιος Κοράκης 
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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