
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 – 06 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 149ης 

Την Παρασκευή 26 – 06 – 2020 και ώρα 12:00 μετά την υπ’ αριθμό 149 (εξερχ. 552/24 – 06 – 2020)  
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η έκτακτη συνεδρίαση των μελών 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 

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 (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
4. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 
2. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
3. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 

 
Θέμα 
 
1. Επικύρωση τελικού πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου του 

τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση της 

έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 

με Α/Α: 81769,1 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

 
Θέμα ημερήσιας διάταξης  
 
1. Επικύρωση τελικού πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού αναδόχου του 

τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση της 
έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης» με Α/Α: 81769,1 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. το τελικό πρακτικό 
της επιτροπής ανάθεσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (αριθμ. πρωτ.: 786/11 – 11 – 
2019, Α/Α συστήματος: 81769,1) 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

«Δικαιολογητικών κατακύρωσης» 
«Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 

Κέντρου Ενημέρωσης» 
 
 

Στη Δαδιά, σήμερα Τετάρτη 24/06/2020 και ώρα 9:00 π.μ. συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της 
επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου, μετά την από 549/24-06-2020 πρόσκλησή της, σε συνέχεια της από 18/06/2020 
συνεδρίασης. Η επιτροπή ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1101/2019 απόφαση της 138ης/27-
11-2019 συνεδρίασης του ΔΣ και αποτελείται από τους: 
 

Παπαλεξανδρή Χαράλαμπο, Πρόεδρος  
Κωνσταντινίδου Άννα, ως μέλος 
Αλεξίου Δέσποινα, ως μέλος  
 

για να συνεχίσει την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν στο πλαίσιο 
διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (Αριθ. Διακήρυξης 786/11-
11-2019), η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 81769,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως 
και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
19PROC005833019 2019-11-11 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». 
1. Στην από 18/06/2020 συνεδρίασή της η επιτροπή διαπίστωσε ότι: 

• Είχαν υποβληθεί στις 11/6/2020 τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του κ.  

Παπαδόπουλου Λεωνίδα (Ηλεκτρολόγου Μηχανικού) μέλους της ένωσης οικονομικού φορέα 

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ - ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε.» 

• Είχε υποβληθεί το υπ’ αριθμ. πρωτ. 525-15/6/2020 έγγραφο στην διαχειριστική αρχή του 
προγράμματος για σύμφωνη γνώμη αποδοχής του νέου συμφωνητικού, έτσι ώστε να 
συνεχιστούν οι εργασίες ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής. 

• Είχε υποβληθεί στις 14/6/2020 μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, νέο τροποποιημένο ως 

προς τα μέλη της ένωσης συμφωνητικό συνεργασίας με ημερομηνία 11/5/2020. 

2. Στο συγκεκριμένο πρακτικό της 18/06/2020 η επιτροπή εισηγούνταν την αναμονή της 

απάντησης της διαχειριστικής αρχής για να προχωρήσει τις εργασίες κατακύρωσης της 

σύμβασης για το τμήμα 3 του διαγωνισμού 

3. Η διαχειριστική αρχή απέστειλε στις 23/06/2020 απάντηση επί των ερωτημάτων της επιτροπής 

(αρ. πρωτ. 497-23/06/2020) στο οποίο αναφέρεται: 

• Τα 2 από τα 4 μέλη της ένωσης μπορούν να αποχωρήσουν, καθόσον η συμμετοχή τους σε 

αυτήν δεν απαιτείται από την προκήρυξη, για την υλοποίηση του τμήματος του 

διαγωνισμού που ανατέθηκε προσωρινά στην ένωση. Η ένωση θα υπογράψει σύμβαση με 

την αναθέτουσα αρχή με τη νέα της σύνθεση, έχοντας προηγουμένως τροποποιήσει το 

συμφωνητικό συνεργασίας των μελών της. 

• Δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να υποβληθούν και από τα δύο εναπομείναντα 

μέλη της ένωσης. 
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• Το κάθε μέλος της ένωσης τιμολογεί ξεχωριστά, είτε ανάλογα με το λόγο συμμετοχής του 

στην ένωση, είτε ανάλογα με το αντικείμενο που υλοποιεί. 

4. Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα να προβούν στην 

αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης της νέας ένωσης που αποτελείται από τους Κ. 

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ με ποσοστό 81,60% και Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ με ποσοστό 

18,40%, με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ένωσης τον Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗ. Συγκεκριμένα 

ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης του εταίρου Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ καθώς τα 

δικαιολογητικά του άλλου εταίρου ελέγχθηκαν σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας 

(Πρακτικό της 04/06/2020). 

5. Προσκομίστηκαν από τον εταίρο της ένωσης Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Ασφαλιστική ενημερότητα (ημερ. λήξης 10/09/2020) 

• Φορολογική ενημερότητα (ημερ. λήξης 22/07/2020) 

• Βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ (ημερ. έκδοσης 27/02/2020) 

• Βεβαίωση ΤΕΕ περί μη καταδίκης από το Πειθαρχικό Συμβούλιο (ημερ. έκδοσης 

26/02/2020) 

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου (ημερ. έκδοσης 20/05/2020) 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ροδόπης περί μη πτώχευσης (ημερ. έκδοσης 22/05/2020) 

• Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου Ροδόπης περί διαδικασίας εξυγίανσης (ημερ. έκδοσης 

21/05/2020) 

• Υπεύθυνη δήλωση περί οργανισμών που καταβάλλονται εισφορές (ημερ. υπογραφής 

19/05/2020) 

• Υπεύθυνη δήλωση περί απόφασης αποκλεισμού (ημερ. υπογραφής 19/05/2020) 

• Υπεύθυνη δήλωση περί πράξεων υποβολής προστίμου (ημερ. υπογραφής 19/05/2020) 

• Υπεύθυνη δήλωση (ημερ. υπογραφής 19/05/2020) 

6. Ο προσωρινός ανάδοχος δεν κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης έντυπο φάκελο 

δικαιολογητικών.  

7. Μετά την εξέταση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά προκύπτει ότι είναι 

πλήρη και σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο 2.2.9.2 της διακήρυξης καθώς και ότι δεν 

απαιτούνταν η υποβολή έντυπου φακέλου. 

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 

• Την υπ’ αριθμ. 786-11/11/2019 διακήρυξη του Φορέα Διαχείρισης 

• Τις υποβληθείσες προσφορές 

• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 

 
Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης: 
Να κατακυρωθεί το Τμήμα 3 του έργου «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 
υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» στον οικονομικό φορέα που αποτελείται 
από την ένωση «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβίβασε το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσουν 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το σώμα, 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

1. την επικύρωση του τελικού πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου του τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
«Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» με Α/Α: 81769,1  

2. την κατακύρωση του τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 
εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» στην ενωση  «ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ – 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.» γιατί κατέθεσε όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης 
και  

3. την εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ. για υπογραφή της σύμβασης εφόσον υποβληθούν τα 
σχετικά δικαιολογητικά. 

 
 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 
έως 374) του Ν. 4412/2016 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1239/2020 
 
 
 

Τα Μέλη 
Βασιλάκης Δημήτριος 
Κοράκης Γεώργιος 

Η Γραμματέας 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
 
 

    
Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 
 

   Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Τμήμα Περιβάλλοντος 
Ιόνιου Πανεπιστημίου 
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