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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02– 07 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 150ης 

Την Πέμπτη 02 – 07 – 2020 και ώρα 12:00 μετά την υπ’ αριθμό 150 (εξερχ. 558/26 – 06 – 2020)  
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η τακτική 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 5 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  
5. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 
  

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
  

 
 
Θέματα  
 

1. Επικύρωση πρακτικών 148ης και 149ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
2. Ενημέρωση 
3. Αίτημα κ. Δ. Γεωργίτση  (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
4. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 949,60 KWp στο αγρόκτημα 

Πετράδων Διδυμοτείχου της Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: Μίλι) (εισηγητής Σ. 
Τσιαντικούδης) 

5. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 1000,00 KWp στο αγρόκτημα 
Πετράδων Διδυμοτείχου της Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: Κλύρος) (εισηγητής Σ. 
Τσιαντικούδης) 

6. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 1000,00 KWp στο αγρόκτημα 
Πετράδων Διδυμοτείχου της Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: Παλιά αμπέλια) 
(εισηγητής Σ. Τσιαντικούδης) 

7. Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του έργου «Εγκατάσταση αιολικού σταθμού 4.6MW», στη θέση 
Φουντούκια των ΠΕ Ροδόπης Έβρου, από την ΕΒΡΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ (εισηγήτρια Σ. 
Ζακκάκ) 

8. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης για έλεγχο των παραδοτέων της Β’ φάσης του έργου 
«Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
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Θέμα ημερήσιας διάταξης  

 

Θέμα 1. Επικύρωση πρακτικών 148ης και 149ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. 

Σκαρτση) 

 

Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να υπογράψουν τα 
πρακτικά της 148ης  και 149ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
 
το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 149ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 149ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1240/2020 
 
 

9. Έγκριση πρακτικού παραλαβής ιμάντα Teflon για τοποθέτηση δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ)   

10. Συνεργασία με τον Δρ. Αζμάνη σε έρευνα για τη διερεύνηση των επιπέδων μόλυβδου σε ελεύθερα 
διαβιούντα άγρια πτηνά στην Ελληνική επικράτεια (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

11. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για αποσφράγιση προσφορών και έλεγχο 
δικαιολογητικών συμμετοχής στη διακήρυξη για προμήθεια πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ)  

12.  Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για αποσφράγιση προσφορών και έλεγχο 
δικαιολογητικών συμμετοχής για τον συνοπτικό διαγωνισμό παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης 
του έργου «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

13. Παραλαβή εγγράφων επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με ακρωνύμιο «FOR – PRO» και κωδ. 
ΟΠΣ 5016383 του προγράμματος INTERREG (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

14. Έγκριση πρακτικού παραλαβής δύο ελαστικών (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 
15.  Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο 

οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 
16. Έγκριση έκθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 
17. Οικονομική έκθεση 1ου εξαμήνου 2020 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 
18. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης Ιουνίου 2019 (εισηγήτρια Α. 

Κωνσταντινίδου) 
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Θέμα 2. Ενημέρωση  

 
Δεν συζητηθηκε 

 

Θέμα 3. Αίτημα  κ. Δ. Γεωργίτση (εισηγητής κ. Ποιραζίδης)  

 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Ποϊραζίδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ σχετικά με την από 29-06-2020 
αίτηση της κ. Γεωργίτση (αρ.πρωτ. 585/29-06-2020) που εκπροσωπεί την εταιρεία «Γεωργίτση 
Δήμητρα και Σια Ε.Ε.» για την πρόθεση  τροποποίηση της εταιρείας με εξαγορά εταιρικών μεριδίων  
από νέο εταίρο και την αλλαγή της εκπροσώπησής της.  
Μετά από διαλογική συζήτηση και την ενημέρωση των μελών του Δ.Σ για την σχετική 
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Φ.Δ,  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω το σώμα, 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
να ζητηθεί από την κ. Δ. Γεωργίτση, η παροχή περισσότερων στοιχείων που αφορούν την 
τροποποίηση της εταιρείας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξέτασή της από το Δ.Σ του Φορέα 
Διαχείρισης σε επόμενη συνεδρίαση. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1241/2020 
 

Θέμα 4. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 949,60 KWp στο 

αγρόκτημα Πετράδων Διδυμοτείχου της Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: 

Μίλι) (εισηγητής Σ. Τσιαντικούδης) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την γνωμοδότηση 
που ζητείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου σχετικά με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας σε αγροτεμάχιο (Α.Τ. 225) της περιοχής 
οικισμού Πετράδων, Δήμου Διδυμοτείχου, 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. 
Η αίτηση της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Αλεξ/πολης Π.Ε.» αφορά εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού για παραγωγή ενέργειας δυναμικότητας 949,60 KWp  σε αγροτεμάχιο 
έκτασης 10,438 στρ. στο αγρόκτημα του οικισμού Πετράδων, Διδυμοτείχου (συνημμένος χάρτης 
από ktimatologio.gr). Τα Φ/Β πάνελ θα είναι σταθερά προσανατολισμένα, χωρίς μηχανισμό 
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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  Ε.Ο.Α. του έργου με τους παρακάτω όρους: 
- 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 
- Συλλογή των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της 
μονάδας, καθώς και των χρησιμοποιημένων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
την διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη 
- 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 
- Μετά την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας να απομακρυνθούν από το 
γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια 
όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από 
σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική 
του κατάσταση 
- Επίσης, με την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας, για τα είδη του εξοπλισμού 
που εμπίπτει σε κατηγορία στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται περιβαλλοντικά ορθολογική 
διαχείρισή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
 
 
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 ισχύος 949,60 KWp στο αγρόκτημα Πετράδων Διδυμοτείχου της 
Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: Μίλι, Α.Τ. 225). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1242/2020 
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Θέμα 5. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 1000,00 KWp στο 

αγρόκτημα Πετράδων Διδυμοτείχου της Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: 

Κλύρος) (εισηγητής Σ. Τσιαντικούδης) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την γνωμοδότηση 
που ζητείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου σχετικά με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας σε αγροτεμάχιο (Α.Τ. 153) της περιοχής 
οικισμού Πετράδων, Δήμου Διδυμοτείχου, 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. 
Η αίτηση της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Αλεξ/πολης Π.Ε.» αφορά εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού για παραγωγή ενέργειας δυναμικότητας 1000,00 KWp σε αγροτεμάχιο 
έκτασης 10,10 στρ. στο αγρόκτημα του οικισμού Πετράδων, Διδυμοτείχου (συνημμένος χάρτης 
από ktimatologio.gr). 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  Ε.Ο.Α. του έργου με τους παρακάτω όρους: 
 
- 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 
- Συλλογή των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της 
μονάδας, καθώς και των χρησιμοποιημένων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
την διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη 
- 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 
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- Μετά την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας να απομακρυνθούν από το 
γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια 
όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από 
σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική 
του κατάσταση 
- Επίσης, με την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας, για τα είδη του εξοπλισμού 
που εμπίπτει σε κατηγορία στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται περιβαλλοντικά ορθολογική 
διαχείρισή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
 
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 ισχύος 1.000,00 KWp στο αγρόκτημα Πετράδων Διδυμοτείχου της 
Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: Κλύρος, Α.Τ. 153). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1243/2020 

 

Θέμα 6. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ για εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 1.000,00 KWp στο 

αγρόκτημα Πετράδων Διδυμοτείχου της Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: 

Κούρια ή Παλιά αμπέλια) (εισηγητής Σ. Τσιαντικούδης) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την γνωμοδότηση 
που ζητείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Έβρου σχετικά με την 
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας σε αγροτεμάχιο (Α.Τ. 153) της περιοχής 
οικισμού Πετράδων, Δήμου Διδυμοτείχου, 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. 
Η αίτηση της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Αλεξ/πολης Π.Ε.» αφορά εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκού σταθμού για παραγωγή ενέργειας δυναμικότητας 1000,00 KWp σε αγροτεμάχιο 
έκτασης 14,126 στρ. στο αγρόκτημα του οικισμού Πετράδων, Διδυμοτείχου (συνημμένος χάρτης 
από ktimatologio.gr) 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. 
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Εισηγείται  θετικά για την  Ε.Ο.Α. του έργου με τους παρακάτω όρους: 
 
- 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 
- Συλλογή των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της 
μονάδας, καθώς και των χρησιμοποιημένων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και 
την διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη 
- 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 
- Μετά την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας να απομακρυνθούν από το 
γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, κανάλια 
όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους (από 
σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην αρχική φυσική 
του κατάσταση 
- Επίσης, με την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας, για τα είδη του εξοπλισμού 
που εμπίπτει σε κατηγορία στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται περιβαλλοντικά ορθολογική 
διαχείρισή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 
 
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 ισχύος 1.000,00 KWp στο αγρόκτημα Πετράδων Διδυμοτείχου της 
Ενεργειακής Κοινότητας Αλεξ/πολης Π.Ε. (θέση: Κούρια ή Παλιά Αμπέλια). 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1244/2020 
 

 

Θέμα 7. Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του έργου «Εγκατάσταση αιολικού σταθμού 4.6MW», 

στη θέση Φουντούκια των ΠΕ Ροδόπης Έβρου, από την ΕΒΡΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ 

(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης, ενημέρωσε τα μέλη ότι έχει υποβληθεί από τη Διεύθυνση 
Περιβαλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας ΑΜ-Θ  (512/11-06-20) αίτημα για 
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γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του έργου εγκατάστασης αιολικού σταθμού 4.6MW», στη θέση 
Φουντούκια των ΠΕ Ροδόπης Έβρου, από την ΕΒΡΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ.  
Στη συνεδρίαση ηταν παρόντες οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ο κ. Ψαρικίδης Αθανάσιος, ο κ. 
Μπακέας Κων/νος και ο κ. Μπουλογιάννης Κων/νος. 
Ο Προέδρος Δ.Σ, 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) 
Στην συνέχεια, μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε κατά πλειοψηφία  
 
να γνωμοδοτήσει αρνητικά επί της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για την κατασκευή και 
λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση αιολικού σταθμού 4.6MW», στη θέση Φουντούκια των ΠΕ 
Ροδόπης Έβρου για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση  
Ο κ. Κων/νος Πιστόλας, ψήφισε αρνητικά επί της εισήγησης καθώς θεωρεί ότι τα μέτρα που 
λαμβάνει η εταιρεία είναι επαρκή για τον περιορισμό θνησιμότητας πουλιών λόγω πρόσκρουσης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1245/2020 
 

Θέμα 8. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης για έλεγχο των παραδοτέων της Β’ φάσης 

του έργου «Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» στο 

πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων της Β΄φάσης του έργου  «Παρακολούθηση ημερόβιων 
και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ B’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΒΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ» 
 

Στην Δαδιά, σήμερα Τρίτη 16 – 06 – 2020 και ώρα 14:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 

523/15-06-2020 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 τον έλεγχο των παραδοτέων της Φάσης Β’ του έργου «Παρακολούθηση ημερόβιων και 
νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών».  

Το παραδοτέο της Φάσης Β’, όπως περιγράφεται στο τεύχος του Διαγωνισμού με ΑΔΑΜ 
20PROC006306072 2020-02-18, που διενεργήθηκε 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, και συγκεκριμένα στο Παράρτημα 1, αφορά τα συμπληρωμένα πρωτόκολλα και χάρτες 
της 2ης και 3ης επίσκεψης στα σημεία/διαδρομές καταγραφής των ημερόβιων αρπακτικών πουλιών.  
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Τα μέλη της επιτροπής μετά από έλεγχο των παραδοτέων που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο στις 
13/06/2020 (Α.Π. 518/15-06-2020), διαπίστωσαν τα εξής: 

• Ο ανάδοχος ολοκλήρωσε την καταγραφή στο σύνολο των σημείων θέας και διαδρομών που 

προβλέπονταν βάσει της προκήρυξης, εντός του προβλεπόμενου χρονικού πλαισίου  

• Τα πρωτόκολλα και οι χάρτες πεδίου συμπληρώθηκαν βάσει των προβλεπόμενων 

προδιαγραφών, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Διαγωνισμού 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή 
εισηγείται ομόφωνα 

 
την παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Β’ του έργου «Παρακολούθηση ημερόβιων και 
νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» και την έναρξη των εργασιών της Φάσης Γ’. 
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για επικύρωση. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής των παραδοτέων της Β’ φάσης του έργου 
«Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1246/2020 
 

Θέμα 9. Έγκριση πρακτικού παραλαβής ιμάντα Teflon για τοποθέτηση δορυφορικών 

πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ)   

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης παραλαβής ιμάντα Teflon για τοποθέτηση δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΙΜΑΝΤΑ TEFLON ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ 

 

Στην Δαδιά, σήμερα Τετάρτη 17 – 06 – 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη 

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 
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Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή των παραδοτέων που αποτελούν προαπαιτούμενα 

για την πληρωμή της αναδόχου επιχείρησης «e-obs GmbH», για την προμήθεια ιμάντα Teflon για 

την τοποθέτηση δορυφορικών πομπών σε αρπακτικά πουλιά.  

Μετά τον έλεγχο των παραδοτέων, η επιτροπή 

 

Βεβαιώνει 

 

ότι η επιχείρηση «e-obs GmbH» προχώρησε στην παράδοση των παρακάτω υλικών: 

• 12μ. ιμάντα Teflon πλάτους 0,55” 

• 10μ. ιμάντα Teflon πλάτους 0,44” 

• 12μ. ιμάντα Teflon πλάτους 0,33” 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για επικύρωση. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής ιμάντα Teflon για τοποθέτηση 
δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1247/2020 

 

 

Θέμα 10. Συνεργασία με τον Δρ. Αζμάνη σε έρευνα για τη διερεύνηση των επιπέδων 

μόλυβδου σε ελεύθερα διαβιούντα άγρια πτηνά στην Ελληνική επικράτεια (εισηγήτρια Σ. 

Ζακκάκ) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι ο Δρ. Αζμάνης Παναγιώτης, 
ιδιώτης κτηνίατρος στο Dubai Falcon Hospital, με εξειδίκευση στην ορνιθοπανίδα, διεξάγει έρευνα 
για τη διερεύνηση των επιπέδων μόλυβδου σε ελεύθερα διαβιούντα άγρια πτηνά στην Ελληνική 
επικράτεια (ΑΠ Άδειας ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/55719/131).  
Στο πλαίσιο της παραπάνω έρευνας προτείνεται ο Φορέας Διαχείρισης να παρέχει στον ερευνητή 
δείγματα αίματος από τα πουλιά που πρόκειται να μαρκάρει τα επόμενα δύο έτη (Μαυρόγυπα, 
Κραυγαετό και Φιδαετό), στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ, με τους 
παρακάτω όρους: 
1. Τα δείγματα θα συλλεγούν από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του ερευνητή. Το κόστος των αναλώσιμων (βελόνες και περιέκτες με αντιπηκτικό)  για τη 

δειγματοληψία θα καλυφθούν από τον Φορέα Διαχείρισης.  

2. Τα δείγματα θα φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του ΦΔ και θα αποστέλλονται στο 

εργαστήριο (στο Dubai Falcon Hospital) εντός (2) μηνών, με έξοδα του ερευνητή. 
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3. Το κόστος της ανάλυσης των δειγμάτων αναλαμβάνει πλήρως ο ερευνητής. 

4. Ο ερευνητής θα ενημερώσει το Φορέα Διαχείρισης για τα αποτελέσματα της έρευνας μετά το 

πέρας των εργασιών. 

5. Οποιαδήποτε δημοσίευση των αποτελεσμάτων, από το ΦΔ ή τον ερευνητή, σε οποιοδήποτε 

μέσο, που αφορούν τα δείγματα που έχει αποστείλει ο ΦΔ θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ 

του Φ.Δ και του ερευνητή. 

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

αποφάσισε ομόφωνα 

την συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης με τον Δρ. Αζμάνη σε έρευνα για τη διερεύνηση των 
επιπέδων μόλυβδου σε ελεύθερα διαβιούντα άγρια πτηνά στην Ελληνική επικράτεια σύμφωνα με 
την εισήγηση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1248/2020 

 

Θέμα 11. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για αποσφράγιση 

προσφορών και έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής στη διακήρυξη για προμήθεια 

πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ)  

 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
ανάθεσης για αποσφράγιση προσφορών και έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής στη διακήρυξη 
για προμήθεια πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ 

 

Στη Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 12:00 π.μ. συνεδρίασαν τα τρία τακτικά μέλη 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  

Σύλβια Ζακκάκ, ως μέλος 

Χαλιβελέντζιο Αθανάσιο, ως μέλος  

για να συνεχίσει την αξιολόγηση της προσφοράς που κατατέθηκε στο πλαίσιο διενέργειας του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Διακήρυξη για προμήθεια δορυφορικών πομπών» ( Αριθ. 
Διακήρυξης 414/12-05-2020), η οποία έλαβε τον υπ’ αριθ. 91892,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006687235 2020-05-12, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις 
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διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 του 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  

1. Στην προηγούμενη συνεδρίαση της 11-06-2020 τα μέλη της επιτροπής διαπίστωσαν ότι 
υποβλήθηκε μια προσφορά για το Τμήμα 2 της διακήρυξης από τον οικονομικό φορέα «DIGISEC 
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.». Μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών και της 
τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου τα μέλη της επιτροπής εισηγήθηκαν ομόφωνα να 
ζητηθούν διευκρινήσεις. Πιο συγκεκριμένα η επιτροπή εισηγήθηκε: 

• την κλήση του προσφέροντα για την ορθή συμπλήρωση των ελλείψεων και των ασαφειών των 
ΤΕΥΔ, την τεκμηρίωση της συνάφειας του τύπου των συμβάσεων προμηθειών που παρουσιάζονται 
στον πίνακα με το αντικείμενο της προκήρυξης σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.6.α της διακήρυξης 
και τον προσδιορισμό του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού 

Το συγκεκριμένο πρακτικό επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1236/2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της αναθέτουσας αρχής. Κατόπιν απεστάλη στον προσφέροντα μέσω ΕΣΗΔΗΣ το 
έγγραφο (αρ. πρωτ. 521/15-06-2020) για την αποστολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών και 
διευκρινήσεων έως 22-06-2020.  

2. Ο υποψήφιος ανάδοχος απέστειλε μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ απάντηση στις 19-06-2020, 
συνεπώς η αποστολή τους ήταν έγκαιρη. 

3. Στην παρούσα συνεδρίαση η επιτροπή θα συνεχίσει τη διαδικασία αξιολόγησης της 
προσφοράς. Μετά τον έλεγχο των πρόσθετων δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα «DIGISEC 
Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Α.Ε.» προέκυψαν τα εξής: 

• Ο φάκελος των δικαιολογητικών του οικονομικού φορέα για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού 
είναι «ΠΛΗΡΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ». 

4. Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς προέκυψαν τα εξής: 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης (άρθρο 2.2.6 παρ. α), για την πλήρωση του κριτηρίου 
της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας οι προσφέροντες κατά τη διάρκεια των τριών 
προηγούμενων ετών, απαιτείται να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις προμηθειών «του 
συγκεκριμένου τύπου», ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €). Προς απόδειξη αυτού, οφείλουν 
να προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά κατάλογο των κυριότερων παραδόσεων που 
πραγματοποιήθηκαν την τελευταία τριετία (άρθρο 2.2.8.2 περ. Β4α), χωρίς να προβλέπεται σε 
κανένα σημείο της διακήρυξης η δυνατότητα υποβολής εναλλακτικής προσφοράς. Αντίθετα, στην 
παράγραφο 2.4.6 αναφέρεται ότι οι ελλείψεις ή παρεκκλίσεις της προσφοράς ως προς τα έγγραφα 
της παρούσας διακήρυξης αποτελούν λόγο απόρριψης προσφορών.   

Με βάση τα παραπάνω και παρότι στην Διακήρυξη δεν προσδιορίζεται ρητά η σημασία του όρου 
«συγκεκριμένος τύπος», πλην όμως δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι η πλήρωση του όρου 
απαιτεί την προσκόμιση συμβάσεων που να περιλαμβάνουν έστω και εν μέρει “Προμήθεια 
δορυφορικών πομπών για αρπακτικά πουλιά”, όπως είναι ο τίτλος του τμήματος 2 της διακήρυξης. 

Από τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου καθώς και από το πρόσθετο 
έγγραφο διευκρινήσεων που ζητήθηκε από τον Φορέα Διαχείρισης στο πρώτο πρακτικό 
αποσφράγισης για την πλήρωση της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας προκύπτει ότι έχει 
εκτελέσει παραδόσεις που δεν περιλαμβάνουν δορυφορικούς πομπούς. Πιο συγκεκριμένα 
δηλώνονται στο ΤΕΥΔ και προσκομίζονται συμβάσεις που αφορούν σε προμήθεια συστημάτων 
αποφυγής πρόσκρουσης σε αιολικά πάρκα. 

 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή 
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εισηγείται ομόφωνα 

1. να απορριφθεί η προσφορά του οικονομικού φορέα «DIGISEC Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Α.Ε.» διότι δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 2.2.6 (τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα), καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει συμβάσεις 
συγκεκριμένου τύπου, όπως η έννοια αυτή αναλύθηκε παραπάνω. 

2. την κήρυξη των Τμημάτων 1 και 2 του διαγωνισμού ως άγονων και την επαναπροκήρυξη τους 
μετά από τροποποίηση της παραγράφου 2.2.6α, έτσι ώστε αντί συμβάσεων προμηθειών «του 
συγκεκριμένου τύπου» να απαιτείται ο προσφέρον να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις 
προμηθειών «ηλεκτρονικού ή εργαστηριακού εξοπλισμού». 

 

Η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

1. την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για αποσφράγιση προσφορών και έλεγχο 
δικαιολογητικών συμμετοχής στη διακήρυξη για προμήθεια πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2. την απόρριψη της προσφοράς του οικονομικού φορέα «DIGISEC Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής 
Υπηρεσιών Α.Ε.» διότι δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του άρθρου 2.2.6 (τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα), καθώς ο υποψήφιος ανάδοχος δεν προσκομίζει συμβάσεις 
συγκεκριμένου τύπου, όπως η έννοια αυτή αναλύθηκε παραπάνω. 

3. την κήρυξη των Τμημάτων 1 και 2 του διαγωνισμού ως άγονων και την επαναπροκήρυξη τους 
μετά από τροποποίηση της παραγράφου 2.2.6α, έτσι ώστε αντί συμβάσεων προμηθειών «του 
συγκεκριμένου τύπου» να απαιτείται ο προσφέρον να έχει εκτελέσει τουλάχιστον δύο συμβάσεις 
προμηθειών «ηλεκτρονικού ή εργαστηριακού εξοπλισμού», μετά από προέγκριση της 
διαχειριστικής αρχής ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

 
Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με το Βιβλίο ΙV (άρθρα 345 έως 
374) του Ν. 4412/2016. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1249/2020 

 

Θέμα 12. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για αποσφράγιση 

προσφορών και έλεγχο δικαιολογητικών συμμετοχής για τον συνοπτικό διαγωνισμό 

παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης του έργου «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 

6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» στο πλαίσιο του 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για αποσφράγιση προσφορών και έλεγχο δικαιολογητικών 
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συμμετοχής για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 
στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ.  
  

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 
«Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο 

Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» 
 
Στη Δαδιά, σήμερα Πέμπτη 18 – 06 – 2020 και ώρα 12.00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 
522/15 – 06 – 2020 πρόσκληση) τα τρία τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 1204/2020 απόφαση της 147ης συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 
 
Χαράλαμπο Παπαλεξανδρή, Σταύρο Τσιαντικούδη και Ιωάννη Τζιαμπάζη  
 
Για την αποσφράγιση των προσφορών, τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αξιολόγηση των 
τεχνικών προσφορών για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 
και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» (Αριθμ. διαγωνισμού 415 – 12 
– 05 – 2020), ο οποίος δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006692487 2020-05-12, 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 του προέδρου της επιτροπής διαγωνισμού με το πρωτόκολλο της 
αναθέτουσας αρχής, η επιτροπή διαπίστωσε ότι έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα μια προσφορά, η 
οποία και παρελήφθη από την επιτροπή για αποσφράγιση.  
 
Η προσφορά υπεβλήθη από τον «Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα» (αρ. πρωτ. 529/16-
06-2020). 
Ο φάκελος μονογραφήθηκε από τα μέλη της επιτροπής και αποσφραγίστηκε. Εντός του κυρίως 
φακέλου της προσφοράς υπήρχαν ένας φάκελος με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική 
προσφορά» και ένας με τίτλο «Οικονομική Προσφορά». Οι δύο φάκελοι μονογραφήθηκαν 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 συμμετοχής. 
 
Αρχικά πραγματοποιήθηκε έλεγχος του ΤΕΥΔ κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι: 
 
Ο οικονομικός φορέας έχει συμπληρώσει πλήρως όλα τα μέρη του ΤΕΥΔ και βάσει των δηλώσεων 
του πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές ορίζονται από τα τεύχη του διαγωνισμού.  
 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή και λαμβάνοντας υπ’ όψη την διακήρυξη του διαγωνισμού 
προχωράει στον έλεγχο της τεχνικής προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 

«Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο 
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» 

 
Στη Δαδιά, σήμερα Πέμπτη 18 – 06 – 2020 και ώρα 15.00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 
522/15 – 06 – 2020 πρόσκληση) τα τρία τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την 
υπ’ αριθμ. 1204/2020 απόφαση της 147ης συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 
 
Χαράλαμπο Παπαλεξανδρή, Σταύρο Τσιαντικούδη και Ιωάννη Τζιαμπάζη  
 
Για την αποσφράγιση της τεχνικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «Ελληνικός Γεωργικός 
Οργανισμός – Δήμητρα», για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο «Δράσεις διατήρησης Τύπων 
Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» (Αριθμ. 
διαγωνισμού 415 – 12 – 05 – 2020), ο οποίος δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006692487 
2020-05-12, 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. 
 
Ο φάκελος μονογραφήθηκε από τα μέλη της επιτροπής και αποσφραγίστηκε. 
 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μονογραφή του συνόλου των σελίδων της τεχνικής προσφοράς η 
οποία και μελετήθηκε ως προς το περιεχόμενο της από τα μέλη της επιτροπής. 
 
Διαπιστώθηκε ότι η τεχνική προσφορά καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζει η προκήρυξη του 
έργου και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε βαθμολόγηση αυτής. 
 
Η βαθμολογία του κάθε μέλους της επιτροπής φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 

Επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμού - Πίνακας αξιολόγησης κριτηρίων ανάθεσης 
 

ΚΡΙΤΗΡΙ
Ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛ. 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
(σ) 

ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Σ 

ΤΣΙΑΝΤΙΚΟΥΔΗΣ ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ 

ΟΜΑΔΑ Α - ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Κ1 Κατανόηση των απαιτήσεων του έργου και 
κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του 
έργου σε 
επιμέρους δραστηριότητες 

40% 110 110 110 

Κ2 Ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισης 
και αποτελεσματικής μεθοδολογίας 
υλοποίησης του έργου 

30% 110 110 110 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                                                               
70% 

   

ΟΜΑΔΑ Β - ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ  

Κ3 Δομή και σύνθεση οργανωτικού 
σχήματος/Ρεαλιστικότητα 
χρονοδιαγράμματος 

30% 115 115 110 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                                                               
30% 

   

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                                          100% 

111,5 111,5 110 

                      Από τον πίνακα προκύπτει ότι η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς Β = (Β1 + Β2 + Β3)/3 = 111 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς είναι 
μεγαλύτερη από 100 βαθμούς και επομένως είναι αποδεκτή.  

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή και λαμβάνοντας υπ’ όψη την διακήρυξη του 
διαγωνισμού θα προχωρήσει στην αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς του 
υποψηφίου αναδόχου 

 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την εγκριση του πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης και την ανάδειξη του 
οικονομικού φορέα «Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα» ως προσωρινό 
ανάδοχο για τον συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης 
του έργου «Δράσεις διατήρησης Τύπων Οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1250/2020 
 

Θέμα 13. Παραλαβή εγγράφων επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με 

ακρωνύμιο «FOR – PRO» και κωδ. ΟΠΣ 5016383 του προγράμματος INTERREG 

(εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής εγγράφων επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης 
με ακρωνύμιο «FOR – PRO» και κωδ. ΟΠΣ 5016383 του προγράμματος INTERREG 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
   

Για το έργο «Διενέργεια Πρωτοβάθμιων Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων» 

 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 

2020 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 

Στη Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 29/06/2020 και ώρα 10:00 μ.μ. συνεδρίασαν 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 

 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εξέταση των παραδοτέων (αρ.πρωτ. 554/25-06-
2020) του εξωτερικού συνεργάτη «Επαληθευτή», στα πλαίσια της Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών «Διενέργεια Πρωτοβάθμιων Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων» του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 με 
ακρώνυμο FOR-PRO. 
Τα μέλη της επιτροπής αφού ανάγνωσαν τα παραδοτέα του Επαληθευτή διαπίστωσαν 
την ορθότητα και την πληρότητα τους. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω: 

εισηγείται ομόφωνα  
 

την παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου. 

 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής εγγράφων 
επιτόπιας επαλήθευσης της πράξης με ακρωνύμιο «FOR – PRO» και κωδ. ΟΠΣ 5016383 
του προγράμματος INTERREG 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1251/2020 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 

Θέμα 14. Έγκριση πρακτικού παραλαβής δύο ελαστικών (εισηγήτρια Μ. 

Κούρδογλου) 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Μ. Κούρδογλου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
παραλαβής δύο έλαστικών. Η προμήθεια και δωρεά τους στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Διδυμοτείχου, εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ’αριθμόν  1174/2020 απόφαση 144ης 
συνεδρίασης   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΔΥΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 

Στην Δαδιά, σήμερα 01/06/2020 και ώρα 13:00 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 ελαστικών οχήματος σύμφωνα με το 
υπ’ αριθ. 24/27-03-2020 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:20REQ006523933),  την υπ’ αριθ. 
26/9-4-2020 απόφαση ανάθεσης (ΑΔΑΜ: 20AWRD006547740) και το υπ’ αριθ. 
ΤΔΑ1411/1-6-2020 τιμολόγιο του προμηθευτή.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω βεβαιώνει ότι παραλήφθηκαν και 
τοποθετήθηκαν από τον κ. Βασιλούδη Ηλία στο όχημα δύο (2) καινούργια και 
αμεταχείριστα ελαστικά τύπου 295-85-20 XZL2. 

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

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού παραλαβής δύο έλαστικών  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1252/2020 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 

Θέμα 15. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων 

ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2019 

(εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Μ. Κούρδογλου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων ορκωτού λογιστή για τον έλεγχο 
οικονομικών καταστάσεων έτους 2019. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΟΡΚΩΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 

Στην Δαδιά, σήμερα 01/06/2020 και ώρα 11:30 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 

για να προβεί στη παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν προ απαιτούμενα για την 
πληρωμή της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη ορκωτού λογιστή ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. σύμφωνα με την από 
10/03/2020 (20SYMV006405434) σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ αυτού και του 
Φορέα.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω συμφωνητικό και τις εκτελεσθείσες 
εργασίες Βεβαιώνει ότι ο εξωτερικός συνεργάτης Ορκωτός Λογιστής εκτέλεσε την 
συμφωνηθείσα εργασία όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση και παρέδωσε τα αντίστοιχα 
παραδοτέα και συγκεκριμένα την έκθεση ελέγχου για την οικονομική διαχείριση και 
τον απολογισμό του Φορέα Διαχείρισης για την χρήση 2019. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων ορκωτού 
λογιστή για τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων έτους 2019. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1253/2020 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
 

Θέμα 16. Έγκριση έκθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 

(εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Μ. Κούρδογλου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την έκθεση 
ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 που δίνεται στο παράρτημα του 
παρόντος πρακτικού.   
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση έκθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1254/2020 
 

Θέμα 17. Οικονομική έκθεση 1ου εξαμήνου 2020 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κούρδογλου και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ σχετικά με την 
Οικονομική έκθεση 1ου εξαμήνου 2020. 
Δεν λήφθηκε απόφαση καθώς αποτελούσε θέμα ενημέρωσης των μελών του Δ.Σ.  
 

Θέμα 18. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης 

Ιουνίου 2020 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)  

 
Το θέμα εισηγηθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το 
πρακτικό παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης Ιουνίου 2020. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Προμήθειας καυσίμων κίνησης μηνός Ιουνίου 

Στην Δαδιά, σήμερα 30/06/2020 και ώρα 15:30 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 
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Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή των καυσίμων κίνησης των 
υπηρεσιακών οχημάτων και λεωφορείων κατά το μήνα Ιούνιο.  
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 Ιούνιο: 
1. τα υπηρεσιακά οχήματα του Φορέα Διαχείρισης εφοδιάστηκαν συνολικά με 

119,81lt. Τα λίτρα που εφοδιάστηκε το κάθε όχημα βρίσκονται εντός των ορίων που 
τίθενται από την 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 εφοδιάστηκαν συνολικά με 78,00lt 

3. Ο φορέας προμηθεύτηκε 18,59lt βενζίνη για το χορτοκοπτικό μηχάνημα 

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

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την έγκριση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης Ιουνίου 2020 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1255/2020 
 
 
 

Τα Μέλη 
 
 
 
Βασιλάκης Δημήτριος 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος  

Η Γραμματέας 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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Παράρτημα πρακτικού 150ης συνεδρίασης Δ.Σ 

Θέμα 7. Γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ του έργου «Εγκατάσταση αιολικού σταθμού 

4.6MW», στη θέση Φουντούκια των ΠΕ Ροδόπης Έβρου, από την ΕΒΡΟ 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

 

1. Γενικά στοιχεία 

Η υπό εξέταση Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) αφορά σε ΑΣΠΗΕ 
συνολικής ισχύος 4,6 MW αποτελούμενο από 2 Α/Γ και είναι κατηγορίας Β. Οι δύο 
ανεμογεννήτριες θα είναι ονομαστικής ισχύος 2.300KW έκαστη, με διάμετρο ρότορα 
70m, σε σωληνωτό πύργο ύψους 75m. Η συνολική έκταση των επεμβάσεων του έργου, 
(νέα διάνοιξη, βελτίωση βατότητας του υπάρχοντος οδικού δικτύου, διαμόρφωση 
πλατειών εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, εγκατάσταση οικίσκου ελέγχου) 
ανέρχεται περίπου σε 11.500 τετραγωνικά μέτρα. Η σύνδεση με το δίκτυο προτείνεται 
να γίνει υπόγεια, ή αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, να γίνει με υφιστάμενες γραμμές 
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχονται πλησίον του υπό εξέταση 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». Στα 150m περίπου βορειοανατολικά του 
ΑΣΠΗΕ εντοπίζεται η ΖΕΠ GR1110010, στα 1100m βορειοδυτικά  η ΖΕΠ GR1130011 και 
στα 7km νότια η ΖΕΠ GR1110009. Η σημαντικότητα των ΖΕΠ GR1110010 και 
GR1130011, οι οποίες εμπίπτουν στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, έγκειται στο ότι συντηρούν 
σημαντικούς πληθυσμούς αναπαραγόμενων αρπακτικών ειδών και πτωματοφάγων 
που τις επισκέπτονται για τροφοληψία και κούρνια. Στα είδη χαρακτηρισμού των ΖΕΠ 
GR1110010 και GR1130011, καθώς και στα σημαντικά είδη για την ΣΠΠΕ GR008, 
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 
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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). Στα Τυποποιημένα Έντυπα Δεδομένων των ΖΕΠ GR1110010 και 
GR1130011, η «παραγωγή αιολικής ενέργειας» συμπεριλαμβάνεται στις 
πιέσεις/απειλές με «υψηλή» σημασία. Επίσης, για τη ΣΠΠΕ GR008, «η σχεδιασμένη 
εγκατάσταση μεγάλου αριθμού αιολικών πάρκων αναμένεται να έχει επιπτώσεις στα 
αναπαραγόμενα αρπακτικά και τα μεταναστευτικά είδη που περνούν από εκεί, καθώς και 
στα Aegypius monachus που χρησιμοποιούν την περιοχή για διατροφή», ενώ «ήδη έχει 
εγκατασταθεί σημαντικός αριθμός ανεμογεννητριών στην ανατολική πλευρά της περιοχής». 
H προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης εμπίπτει στην προτεινόμενη «Ζώνη 
Αποκλεισμού» σύμφωνα με την αναθεωρημένη πρόταση ορθής χωροθέτησης 
αιολικών πάρκων στη Θράκη του WWF Ελλάς (WWF Ελλάς, 2013). Στη μελέτη 
αναγνωρίζεται ότι οι ζώνες αποκλεισμού αποτελούν «περιοχές όπου δεν πρέπει να 
εγκατασταθούν ΑΙΟΠΑ», εξαιτίας της σημασίας τους για την επιβίωση και διατήρηση 
των αρπακτικών και άλλων ειδών της ορνιθοπανίδας, καθώς και γενικότερα για τη 
διατήρηση της βιοποικιλότητας». Επιπλέον, σε πρόσφατα δημοσιευμένη εργασία, η 
προτεινόμενη περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής 
χρήσης από το Μαυρόγυπα «Core area - Zone 4», εντός της οποίας προτείνεται o 
αποκλεισμός χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ (Vasilakis et al. 2017) (Εικόνα 1 & 2). 
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Εικόνα 1: Ευρύτερη περιοχή προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ 
«Φουντούκια» σε σχέση με την Αναθεωρημένη Πρόταση Ορθής Χωροθέτησης Αιολικών 
Πάρκων (WWF Eλλάς 2013) 

Σε ακτίνα 10χλμ από τον υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ εντοπίζονται 13 ΑΣΠΗΕ με άδεια 
λειτουργίας ή εγκατάστασης, οι οποίοι είναι χωροθετημένοι σε σειρά, στα 
νοτιοανατολικά και βορειοδυτικά του ΑΣΠΗΕ «Φουντούκια». 
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Εικόνα 2: Ευρύτερη περιοχή προτεινόμενης θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ 
«Φουντούκια» 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 Ιούνιο του 2019 
έως και το Μάιο του 2020. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν καταγραφές των αρπακτικών 
πουλιών από ένα εποπτικό σημείο, κατά τη διάρκεια  24 ημερών, ενώ ο μέσος όρος 
χρόνου παρατήρησης ανά ημέρα κυμαίνονταν από 3,77 έως 5,35 ώρες. Ο συνολικός 
χρόνος παρατήρησης ήταν 105,96 ώρες και αφορά στο σύνολο των καταγραφών (και 
όχι μόνο αυτές που αφορούν τις μεθόδους καταγραφής των αρπακτικών πουλιών). 
Βάσει της βιβλιογραφίας, τα σημεία θέας θα πρέπει να βρίσκονται εκτός της περιοχής 
την οποία αφορούν οι καταγραφές, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η επίδραση του 
παρατηρητή στη (π.χ. Band 2007). Συνεπώς, η επιλογή ενός σημείου θέας για τα 
αρπακτικά πουλιά, εντός του πολυγώνου εγκατάστασης (Χάρτης 69), αναμένεται να 
έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά των πουλιών.  
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Βάσει των καταγραφών πεδίου, στην περιοχή αναγνωρίστηκαν 69 είδη. Δέκα από αυτά 
είναι αρπακτικά πουλιά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και είδη ιδιαιτέρως 
ευαίσθητα σε αιολικά πάρκα, όπως ο Μαυρόγυπας και το Όρνιο. Στο σημείο αυτό 
αξίζει να αναφερθεί ότι τα πληθυσμιακά δεδομένα που αναφέρονται στην ΕΟΑ για τα 
υπό εξέταση είδη χρειάζονται επικαιροποίηση. Ενδεικτικά, για τον Ασπροπάρη 
αναφέρεται ότι ο πληθυσμός του στην Ελλάδα αριθμεί 30-50 ζευγάρια, ενώ σύμφωνα 
με τα πλέον πρόσφατα δεδομένα ανέρχονταν σε μόλις 5 το 2018 (Saravia et. al 2019), 
το σύνολο των οποίων εντοπιζεται στη Θράκη, ενώ για το Μαυρόγυπα αναφέρονται 20-
22 ζευγάρια, ενώ σύμφωνα με τα πλεόν πρόσφατα δεδομένα ο πληθυσμός του αριθμεί 
30-35 ζευγάρια (Ζακκακ 2015; Ζακκάκ et al. 2017a; 2017b; 2020). 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, στο 
πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος  «Προστασία και Διατήρηση της 
Βιοποικιλότητας Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 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 31η Μαρτίου 
2020, οπότε και ανακτήθηκαν τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ, είχαν συμπληρώσει 660,91 ημέρες καταγραφών (ΜΟ 
ημερών λειτουργίας ανά πομπό για τους πομπούς που έχουν συμπληρώσει 100 ημέρες 
καταγραφής) ή 1273 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 (12 από τους οποίους καταγράφουν τη θέση του 
πουλιού κάθε 5 λεπτά - υψηλής χρονικής συχνότητας). Στο σύνολό τους, οι παραπάνω 
πομποί, μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, οπότε και ανακτήθηκαν τα δεδομένα που 
χρησιμοποιήθηκαν για τη γνωμοδότηση επί της ΕΟΑ, είχαν συμπληρώσει 718,88 
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ημέρες καταγραφών (ΜΟ ημερών λειτουργίας ανά πομπό για τους πομπούς που έχουν 
συμπληρώσει 100 ημέρες καταγραφής) ή 1352 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 τρία  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 ότι ο Μαυρόγυπας καταγράφηκε όλους τους μήνες του χρόνου, εκτός 
από το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, με 19 καταγραφές του είδους (συνολικά 27 
άτομα), 11 από τις οποίες αφορούσαν πτήσεις εντός της ζώνης 250μ από τις Α/Γ (Ζώνη 
Α) και δύο εντός της Ζώνης Άμεσης Επίδρασης των Α/Γ.  
 
Σύμφωνα με τα δεδομένα δορυφορικής τηλεμετρίας, εντός ακτίνας 2km από τις Α/Γ 
καταγράφηκε παρουσία των 30 από τα 38 πουλιά στα οποία έχει τοποθετηθεί 
δορυφορικός πομπός, σε σύνολο 402 ημερών, ενώ ο συνολικός αριθμός των 
διελεύσεων εκτιμάται σε 658 κατ’ ελάχιστο (αν υποθέσουμε ότι έχουμε μόνο μία 
διέλευση/πουλί/ημέρα) (Παραρτήματα Ι, ΙΙ). Αυτή η συχνότητα αντιστοιχεί  σε περίπου 
31,58% των ημερών καταγραφής, σε δείγμα 28 ατόμων (μέγιστος αριθμός ατόμων που 
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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 
«Φουντούκια» 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. 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 που ανακτήθηκαν από τους οκτώ πομπούς υψηλής χρονικής 
συχνότητας, στη ζώνη 250μ. από τις Α/Γ, καταγράφηκαν 8 πουλιά σε σύνολο 36 
ημερών, ενώ ο συνολικός αριθμός των διελεύσεων εκτιμάται σε 38 κατ’ ελάχιστο (αν 
υποθέσουμε ότι έχουμε μόνο μία διέλευση/πουλί/ημέρα). Για τα πουλιά αυτά, στο 
12,72% των περιπτώσεων οι διελεύσεις γινόταν στο ύψος του ρότορα. Το ύψος πτήσης 
εκτιμάται βάσει των δεδομένων των πομπών, σε συνδυασμό με το ψηφιακό υπόβαθρο 
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μοντέλου υψομέτρου της ASTER (https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp) και το 
μοντέλο γεωειδούς όπως έχει υπολογιστεί από τους Papadopoulos et al. (2019). 
Με βάση τα στοιχεία δορυφορικής τηλεμετρίας οι Μαυρόγυπες διανυκτερεύουν στην 
ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ με χαμηλή συχνότητα (8 διανυκτερεύσεις 
από 5 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 
καταγράφηκαν δύο γεγονότα τροφοληψίας στις 26 Ιουλίου 2017 και 28 Σεπτεμβρίου 
2017, σε απόσταση 1700μ δυτικά και 1500μ βόρεια του ΑΣΠΗΕ, αντίστοιχα. 

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 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (πλην 
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου) 19 φορές (συνολικά 23 άτομα). Έξι 
καταγραφές έγιναν εντός της Ζώνης Α και μία εντός της Ζώνης Άμεσης Επίδρασης των 
Α/Γ. 
Σύμφωνα με τα δεδομένα δορυφορικής τηλεμετρίας, εντός της ακτίνας 2km από τις Α/Γ 
καταγράφηκε παρουσία των 17 από τα 29 πουλιά σε σύνολο 245 ημερών, ενώ ο 
συνολικός αριθμός των διελεύσεων εκτιμάται σε 302 κατ’ ελάχιστο (αν υποθέσουμε ότι 
έχουμε μόνο μία διέλευση/πουλί/ημέρα) (Παραρτήματα Ι & ΙΙΙ). Αυτή η συχνότητα 
αντιστοιχεί  σε 18,12% 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 4).  

https://asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp
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Εικόνα 4: Διελεύσεις Όρνεων στην ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ 
«Φουντούκια» με βάση τα δεδομένα 12 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 που ανακτήθηκαν από τους οκτώ πομπούς 
υψηλής χρονικής συχνότητας, στη ζώνη 250μ. από τις Α/Γ, καταγράφηκαν 5 πουλιά σε 
σύνολο 8 ημερών, ενώ ο συνολικός αριθμός των διελεύσεων εκτιμάται σε 8 κατ’ 
ελάχιστο (αν υποθέσουμε ότι έχουμε μόνο μία διέλευση/πουλί/ημέρα). 
Με βάση τα στοιχεία δορυφορικής τηλεμετρίας σε απόσταση 2χλμ από τον ΑΣΠΗΕ 
καταγράφηκαν οκτώ διανυκτερεύσεις Όρνεων από επτά διακριτά άτομα. Επιπλέον 
καταγράφηκαν δύο γεγονότα τροφοληψίας στις 26 Ιουλίου 2017 και 28 Σεπτεμβρίου 
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2017, σε απόσταση 1700μ δυτικά και 1500μ βόρεια του ΑΣΠΗΕ, αντίστοιχα. 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 Άλλα είδη 

Σύμφωνα με την μελέτη, καταγράφηκε μία σειρά επιπλέον αρπακτικών πουλιών και 
Μαυροπελαργού στην περιοχή, υψηλό ποσοστό των οποίων πετούσε εντός της Ζώνη Α. 
Συγκεκριμένα υπήρξαν:  

• 10 καταγραφές Φιδαετού, το σύνολο των οποίων έγινε εντός της Ζώνης Α,  

• 10 καταγραφές Μαυροπελαργού, οκτώ από τις οποίες έγιναν εντός της Ζώνης Α, 

• τέσσερις καταγραφές Γερακαετού, τρεις από τις οποίες έγιναν εντός της Ζώνης Α,  

• τρεις καταγραφές Σφηκιάρη, δύο από τις οποίες έγιναν εντός της Ζώνης Α,  

• τρεις καταγραφές Δενδρογέρακου, δύο από τις οποίες έγιναν εντός της Ζώνης Α,  

• εννέα καταγραφές Ξεφτεριού, οκτώ από τις οποίες έγιναν εντός της Ζώνης Α,  

• μία καταγραφή Θαλασσαετού και 

• 32 καταγραφές Γερακίνες, 12 από τις οποίες έγιναν εντός της Ζώνης Α 

 

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, 
διατυπώνεται ότι η σημαντικότερη πιθανή επίπτωση που πρέπει να διερευνηθεί αφορά 

την θνησιμότητα λόγω πρόσκρουσης, η οποία για το Μαυρόγυπα και το Όρνιο 
εκτιμάται σε 0,027-0,06 και 0,013-0,028, αντίστοιχα, βάσει μοντέλου που 
εφαρμόστηκε υπό την παραδοχή ότι τα πουλιά κάνουν «απλά περάσματα» από το 
παράθυρο ρίσκου. Ωστόσο, βάσει της αποτύπωσης των κινήσεων για την 
πλειοψηφία των ειδών, όπως παρουσιάζονται στις σελίδες 222 και 223, τα 
περισσότερα είδη δε φαίνεται να κάνουν απλά περάσματα από την περιοχή, αλλά 
εκτεταμένη χρήση του χώρου, γεγονός που απαιτεί την εφαρμογή διαφορετικής 
μαθηματικής προσέγγισης για την εκτίμηση της θνησιμότητας. Συμπερασματικά, 
στην ΕΟΑ αναφέρεται ότι για το Μαυρόγυπα, το Ξεφτέρι, το Μαυροπελαργό, το 

Φιδαετό, το Όρνιο, το Γερακαετό και το Σφηκιάρη υπάρχει πιθανός κίνδυνος επίπτωσης 
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από πρόσκρουση, ο οποίος προτείνεται να μετριαστεί με την εγκατάσταση 
αυτοματοποιημένου συστήματος παύσης των ανεμογεννητριών.  
Αναφορικά με την όχληση και τον εκτοπισμό, 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, και ένα μικρό ποσοστό αυτών των 
πτήσεων βρέθηκε κοντά στην περιοχή σάρωσης των ανεμογεννητριών (κυρίως στα 
άκρα των ΑΣΠΗΕ) (Ruiz et al. 2005). Για τον υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ, βάσει της ΕΟΑ, “δεν 
εκτιμάται ότι θα προκύψει άμεση απώλεια ενδιαιτημάτων για κανένα είδος, καθώς στη 
περιοχή εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ δεν αναγνωρίστηκαν κρίσιμα ενδιαιτήματα για την 
ορνιθοπανίδα, ενώ η διαθεσιμότητα παρόμοιων ενδιαιτημάτων με των υφιστάμενων 
στην ευρύτερη περιοχή είναι υψηλή”. Ωστόσο,  βάσει των δεδομένων δορυφορικής 
τηλεμετρίας, διαπιστώθηκε ότι τόσο ο Μαυρόγυπας, όσο και το Όρνιο, χρησιμοποιούν 
περιστασιακά την ευρύτερη περιοχή γύρω από τον ΑΣΠΗΕ για κούρνια. Επιπλέον, ο 
σημαντικός αριθμός καταγραφών άλλων αρπακτικών πουλιών που έγινε στο πλαίσιο της 
ΕΟΑ, κατά την αναπαραγωγική περίοδο, υποδεικνύει τη σημασία των ενδιαιτημάτων 
στην περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ για μεγάλο αριθμό ειδών προστατευόμενων 
αρπακτικών πουλιών, για τα περισσότερα από τα οποία η παρουσία στην περιοχή κατά 
τη συγκεκριμένη περίοδο υποδηλώνει ότι φωλιάζουν σε εγγύτητα με τον ΑΣΠΗΕ. Τέλος, η 
διατύπωση περί υψηλής διαθεσιμότητας παρόμοιων ενδιαιτημάτων με των 
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υφιστάμενων στην ευρύτερη περιοχή γίνεται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο μεγάλος 
αριθμός των υφιστάμενων ΑΣΠΗΕ με άδεια λειτουργίας ή εγκατάστασης. 
Βάσει της ΕΟΑ, η επίπτωση από φραγμό στην μετακίνηση θεωρείται αμελητέα για το 
σύνολο των ειδών, καθώς θα προβλέπεται η παύση των εργασιών εγκατάστασης του 
ΑΣΠΗΕ στην διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου των πτηνών, ενώ υψηλή 
διαθεσιμότητα αντίστοιχων τύπων ενδιαιτημάτων στην περιοχή και το μικρό μέγεθος της 
περιοχής επέμβασης αποκλείουν την κατάτμηση των ενδιαιτημάτων και την ασυνέχεια 
αυτών. Η επίπτωση από φραγμό στις μετακινήσεις δεν αφορά το κατασκευαστικό στάδιο 
αλλά το στάδιο λειτουργίας του έργου, καθώς όπως αναφέρεται και στην ΕΟΑ «Η επίδραση 
από την λειτουργία των ΑΣΠΗΕ ως φραγμός ανάσχεσης αφορά κυρίως το γεγονός ότι τα 
πτηνά πρέπει να αυξήσουν τις ενεργειακές δαπάνες, για να αποφύγουν το σύνολο των 
ανεμογεννητριών κατά την μετακίνησή τους μεταξύ των περιοχών κουρνιάσματος, 
τροφοληψίας, αναπαραγωγής, κ.λπ. Το μέγεθος της επίδρασης εξαρτάται από το είδος του 
πτηνού, τον τύπο της μετακίνησης, το ύψος πτήσης, την απόσταση από τις ανεμογεννήτριες 
και την διάταξη αυτών, την ώρα της ημέρας και την ισχύ και την κατεύθυνση του ανέμου, 
και μπορεί να κυμαίνεται από μια ελαφριά καθυστέρηση κατά την πτήση, ως και 
σημαντικές εκτροπές που μπορεί να μειώσουν τον αριθμό των πτηνών που χρησιμοποιούν 
τον εναέριο χώρο του ΑΣΠΗΕ». Σε άλλο σημείο της ΕΟΑ διατυπώνεται ότι «ως προς την 
επίπτωση της δημιουργίας φραγμών, το υπό μελέτη αιολικό πάρκο αποτελείται μόνο από 
δυο ανεμογεννήτριες, που θα βρίσκονται εγκατεστημένες σε απόσταση μικρότερη των 200 
μέτρων μεταξύ τους, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επιφέρει αντίστοιχου τύπου επίπτωση 
στα παραπάνω είδη. Επίσης, δεδομένης και της παραπάνω πρότασης για υποχρέωση του 
φορέα υλοποίησης τοποθέτησης αυτοματοποιημένου συστήματος παύσης των 
ανεμογεννητριών, οι ανεμογεννήτριες θα είναι σταματημένες όταν γίνεται διέλευση των 
πτηνών ενδιαφέροντος από την περιοχή και θα μειώνεται ακόμη περισσότερο, το ήδη 
ελάχιστο μέγεθος της επιφάνεια φραγμού». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί η 
ελλιπής αποτίμηση των συνεργιστικών επιπτώσεων από την υπό εξέταση ΕΟΑ, καθώς 
όσον αφορά την επίπτωση από φραγμό στη μετακίνηση δε λαμβάνεται υπόψη ότι ο υπό 
εξέταση ΑΣΠΗΕ προτείνεται να χωροθετηθεί στο κέντρο της μοναδικής ελεύθερης από 
ανεμογεννήτριες περιοχής μεταξύ δύο συνεχών συμπλεγμάτων 107 και 60 Α/Γ, η 
πλειονότητα των οποίων εκτείνεται σε σειρά ΒΔ και ΝΑ του ΑΣΠΗΕ «Φουντούκια», 
αντίστοιχα, σε απόσταση 3-12χλμ. Βάσει των δεδομένων δορυφορικής τηλεμετρίας, η 
περιοχή αυτή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μετακίνησης για το 
Μαυρόγυπα και το Όρνιο (Εικόνα 5). Η μοναδική αναφορά για το μετριασμό των 
συνεργιστικών επιπτώσεων στην ΕΟΑ, αφορά την εγκατάσταση αυτοματοποιημένου 
συστήματος παύσης των ανεμογεννητριών, με τη χρήση του οποίου εκτιμάται ότι «η 
συνεργιστικότητα των επιπτώσεων λόγω της ύπαρξης των μελλοντικών έργων, ακόμα και 
αν υλοποιηθούν, κρίνεται ως ελάχιστη, για το υπό μελέτη αιολικό», διατύπωση η οποία 
λαμβάνει υπόψη μόνο τις συνεργιστικές επιπτώσεις από πρόσκρουση. Τα 
αυτοματοποιημένα συστήματα παύσης των ανεμογεννητριών δε συμβάλουν στο 
μετριασμό των επιπτώσεων από φραγμό στη μετακίνηση, καθώς η εφαρμογή τους αφορά 
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αποκλειστικά στην αποτροπή της πρόσκρουσης σε περίπτωση που ένα πουλία δεν 
αντιληφθεί την Α/Γ ως φραγμό.  

 

Εικόνα 5: Αποτύπωση των μετακινήσεων του Μαυρόγυπα και του Όρνιου στην 
ευρύτερη περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ "Φουντούκια", σε σχέση με τους 
υφιστάμενους και υπό αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ, με βάση τα δεδομένα 8 δορυφορικών 
πομπών του Φορέα Διαχείρισης και 12 δορυφορικών πομπών του προγράμματος LIFE 
Re-Vultures 

Η εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος παύσης των ανεμογεννητριών που 
προτείνεται στην ΕΟΑ, το οποίο λειτουργεί με την εκπομπή ηχητικών σημάτων που 
αποσκοπούν στην εκτροπή της πορείας των πουλιών έτσι ώστε να μην προσκρούσουν 
στις Α/Γ, θα μπορούσε να αποτελέσει λύση σε περιοχές με χαμηλή πυκνότητα Α/Γ, από 
τις οποίες τα πουλιά διέρχονται περιστασιακά. Ωστόσο, δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
τα αυτοματοποιημένα έξυπνα συστήματα βιντεοπαρακολούθησης είναι επαρκή για 
την απαλοιφή του κινδύνου πρόσκρουσης, καθώς η αποτελεσματικότητά τους σε 
περιοχές με έντονο ανάγλυφο, όπως η θέση του εν λόγω ΑΣΠΗΕ, είναι αμφίβολη, αφού 
σε πολλές περιπτώσεις τα πουλιά προσεγγίζουν τις Α/Γ από χαμηλότερο επίπεδο 
(κοιλάδες), το οποίο αδυνατούν να καλύψουν οι κάμερες και όταν βρίσκεται πια εντός 
του πεδίου ανίχνευσης των καμερών, δεν είναι βέβαιο ότι οι ενέργειες του συστήματος 
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θα εκτελεστούν έγκαιρα ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση. Επιπλέον, η 
αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται άμεσα από τις επικρατούσες συνθήκες 
ορατότητας στον περίγυρο της Α/Γ. Σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας (βροχόπτωση, 
χαμηλή νέφωση, ομίχλη, καταιγίδα), συνθήκες συνήθεις στην περιοχή της Θράκης, υπό 
τις οποίες αυξάνονται οι πιθανότητες να λάβουν χώρα προσκρούσεις πουλιών σε Α/Γ, 
το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Η αδυναμία λειτουργίας του 
εξαιτίας περιορισμένης ορατότητας, ενισχύεται σημαντικά τους χειμερινούς μήνες 
λόγω διαρκούς παγετού στα ορεινά των Π.Ε. Έβρου και Ροδόπης, όπου κρίνεται 
απαραίτητη η αξιολόγηση της λειτουργίας και της απόδοσης τους. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι τον Ιούλιο του 2017 επιβεβαιώθηκε περιστατικό πρόσκρουσης 
Χρυσαετού σε Α/Γ που ήταν εξοπλισμένη με σύστημα αυτοματοποιημένης παύσης στη 
Γαλλία (Itty & Duriez 2017).  
Σε κάθε περίπτωση, στην υπό εξέταση περιοχή, η οποία όπως αναφέρθηκε παραπάνω 
αποτελεί τη μοναδική ελεύθερη από ανεμογεννήτριες περιοχή μεταξύ συνεχών 
συμπλεγμάτων μεγάλου αριθμού Α/Γ, η εγκατάσταση αυτοματοποιημένου συστήματος 

παύσης των ανεμογεννητριών αναμένεται να οδηγήσει σε εκτόπιση της 
ορνιθοπανίδας (habitat displacement) (ΚΥΑ 8353/276/Ε103/2012 αρ.5Β). Επιπλεόν, 
συγκεκριμένα για το Μαυρόγυπα και το Όρνιο, η εκτροπή τους από την πορεία τους σε 
έναν από τους σημαντικότερους διαδρόμους μετακίνησής τους, θα συνέβαλε σημαντικά 

στην ενίσχυση του ήδη υπάρχοντος φραγμού στις μετακινήσεις τους με αποτέλεσμα την 
παρέκκλιση από τη “βέλτιστη” εναέρια διαδρομή, αύξηση της ενεργειακής δαπάνης 
από πλευράς των πουλιών και επακόλουθη μείωση του διαθέσιμου χρόνου για άλλες 
ζωτικές δραστηριότητές τους (Rydell et al. 2012). Το φαινόμενο αυτό μπορεί να 
επηρεάσει τη φυσική κατάσταση των πουλιών (μείωση ενεργειακών αποθεμάτων, 
εξάντληση) και τελικά να προκαλέσει αλλαγές στα μεγέθη των πληθυσμών (Drewit & 
Langston 2006, Masden et al. 2009). Τέλος, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των 
εγκατεστημένων Α/Γ στην περιοχή, η ενεργοποίηση του αυτοματοποιημένου συστήματος 
θα αύξανε την πιθότητα τα πουλιά να διέλθουν από κοντινούς ΑΣΠΗΕ, με αποτέλεσμα να 
αυξάνει ο κίνδυνος πρόσκρουσης. 

 
Στα προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων αναφέρονται επίσης η 
«Παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων στη ορνιθοπανίδα» και η «Παρακολούθηση 
πιθανών επιπτώσεων στα χειρόπτερα», τα οποία σε καμία περίπτωση δε μπορεί να 
θεωρηθούν μέτρα μετριασμού των επιπτώσεων.  

4. Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με το νόμο για τη βιοποικιλότητα (“Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες 
διατάξεις”, Ν. 3937/2011, ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011), στις περιοχές προστασίας οικοτόπων 
και ειδών, όπως είναι και οι ΖΕΠ, επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών σταθμών ΑΠΕ 
ως μέσο για την προστασία του κλίματος, μόνον εφόσον με τους όρους και τις 
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προϋποθέσεις που καθορίζονται στα πλαίσια της Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του 
σταθμού, διασφαλίζεται η διατήρηση του προστατευτέου αντικειμένου του τόπου στις 
ακόλουθες περιοχές. 
Σύμφωνα με το Νόμο 4014/2011 (άρθρο 11, παρ. 10) «Σε περίπτωση εκτίμησης 
πιθανών σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων, παρατίθενται με ανάλογη τεκμηρίωση τα 
αναγκαία μέτρα για την αποτροπή και ελαχιστοποίηση ώστε να διασφαλίζεται η 
ακεραιότητα της περιοχής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η 
ακεραιότητα της περιοχής παρατίθενται, με ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος, τα αναγκαία μέτρα αντιστάθμισης των 
αρνητικών επιπτώσεων.» 
Επιπλέον, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 6 της οδηγίας 92/43ΕΟΚ  
δύναται να δοθεί συγκατάθεση για την υλοποίηση σχεδίου ή έργου σε περιοχή 
κοινοτικής σημασίας από τις αρμόδιες αρχές μόνο εφόσον υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η 
βεβαιότητα ότι η εν λόγω πρωτοβουλία δεν θα επηρεάσει την περιοχή σε σχέση με την 
ακεραιότητά της. Εάν τα συμπεράσματα είναι αρνητικά, θα πρέπει να εφαρμόζεται η 
αρχή της προφύλαξης και να ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 6: αν δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ότι δεν θα 
προκύψουν αρνητικές επιπτώσεις, το σχέδιο μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο αν δεν 
υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι υπέρτερου δημοσίου 
συμφέροντος. 
Πιο συγκεκριμένα, η παράγραφος 4 του άρθρου 6 αναφέρει: «Εάν, παρά την αρνητική 
εκτίμηση των επιπτώσεων και ελλείψει εναλλακτικών λύσεων, ένα σχέδιο πρέπει να 
πραγματοποιηθεί για άλλους επιτακτικούς λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, 
περιλαμβανομένων λόγων κοινωνικής ή οικονομικής φύσεως, το κράτος μέλος 
λαμβάνει αντισταθμιστικά μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί η προστασία της συνολικής 
συνοχής του Natura 2000 … Όταν ο τόπος περί του οποίου πρόκειται είναι τόπος όπου 
ευρίσκονται ένας τόπος φυσικού οικοτόπου προτεραιότητας ή/και ένα είδος 
προτεραιότητας είναι δυνατόν να προβληθούν μόνον επιχειρήματα σχετικά με την 
υγεία ανθρώπων και τη δημόσια ασφάλεια ή σχετικά με θετικές συνέπειες πρωταρχικές 
σημασίας» 
Σήμερα, στη Θράκη, εντοπίζονται 164 εγκατεστημένες Α/Γ εντός ΖΕΠ, και άλλες 92 
περιφερειακά αυτών (σύνολο 256, 251 από τις οποίες βρίσκονται εντός Σημαντικών 
Περιοχών για τα Πουλιά), δρώντας συσσωρευτικά και πλήττοντας αποδεδειγμένα την 
ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000, παραβιάζοντας  το άρθρο 6, παράγραφος 3, της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας. Παράλληλα, ο αριθμός των ΑΣΠΗΕ που βρίσκονται σε διαδικασία 
αδειοδότησης στην περιοχή είναι σχεδόν τριπλάσιος των εγκατεστημένων, απειλώντας 
άμεσα ακόμα και τη βιωσιμότητα των πληθυσμών ορισμένων ειδών. Σύμφωνα με τα 
παραπάνω κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για την εκτίμηση των σωρευτικών 
επιπτώσεων από το σύνολο των αδειοδοτημένων και υπό αδειοδότηση ΑΣΠΗΕ για τα 
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προστατευόμενα είδη και τύπους οικοτόπων, και τη θεσμοθέτηση ζωνών 
αποκλεισμού εγκατάστασης νέων ΑΣΠΗΕ στην περιοχή της Θράκης.  
Συνοψίζοντας, λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

• ο υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ προτείνεται να χωροθετηθεί στο κέντρο της μοναδικής 

ελεύθερης από ανεμογεννήτριες περιοχής μεταξύ δύο συνεχών συμπλεγμάτων 107 και 60 

Α/Γ, η πλειονότητα των οποίων εκτείνεται σε σειρά ΒΔ και ΝΑ του ΑΣΠΗΕ «Φουντούκια», 

αντίστοιχα, σε απόσταση 3-12χλμ 

• η προτεινόμενη περιοχή χωροθέτησης του υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους διαδρόμους μετακίνησης για το Μαυρόγυπα και το Όρνιο 

• ο σημαντικός αριθμός καταγραφών άλλων αρπακτικών πουλιών που έγινε στο πλαίσιο 

της ΕΟΑ, κατά την αναπαραγωγική περίοδο, υποδεικνύει τη σημασία των ενδιαιτημάτων 

στην περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ για μεγάλο αριθμό προστατευόμενων ειδών  

• στην ΕΟΑ δεν εξετάζονται ουσιαστικά οι σωρευτικές επιπτώσεις του συνόλου των 

αδειοδοτημένων ΑΣΠΗΕ στην περιοχή 

θεωρούμε ότι δε μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ύπαρξης σημαντικών 
επιπτώσεων, ούτε και υπάρχει σε μεγάλο βαθμό η βεβαιότητα ότι η το εν λόγω έργο 
δεν θα επηρεάσει την περιοχή σε σχέση με την ακεραιότητά της. Αντιθέτως, εκτιμάται 
ότι η εγκατάσταση του υπό εξέταση ΑΣΠΗΕ, αναμένεται να πλήξει σημαντικά την 
ακεραιότητα (integrity) του τόπου, καθώς εκτιμάται ότι το έργο θα επηρεάσει 
σημαντικά τις μετακινήσεις του Μαυρόγυπα και του Όρνιου (φραγμός), καθώς και τα 
ενδιαιτήματα πολλών ειδών αρπακτικών πουλιών (εκτόπιση) και τους πληθυσμούς 
τους (θνησιμότητα λόγω πρόσκρουσης). 
Με βάση τα παραπάνω, γνωμοδοτούμε αρνητικά επί της Ειδικής Οικολογικής 
Αξιολόγησης για την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Εγκατάσταση αιολικού 
σταθμού 4.6MW», στη θέση Φουντούκια των ΠΕ Ροδόπης Έβρου. 
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Παραρτήματα 
Παράρτημα Ι: Αριθμός καταγραφών πουλιών στην περιοχή χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ 
«Φουντούκια» ανά είδος πουλιού και ανά δορυφορικό πομπό 

Είδος Κωδικός πουλιού 
Αριθμός ημερών 

καταγραφής σε ακτίνα 2χλμ 
από τον ΑΣΠΗΕ 

Αριθμός ημερών 
καταγραφής στη Ζώνη Α 

Μ
α

υ
ρ

ό
γυ

π
α

ς 

60 Bulg19 10  

65 Bulg16 15  

88 Bulg14 1  

91 Bulg11 2  

A1 Bulg13 15  

A2 Bulg03 40 2 

A5 161649 8  

A7 161646 9  

C5 161645 20  

C9 161652 25  

E0 Bulg15 8  

E4 Bulg12 1  

E5 Bulg17 16 1 

E6 Bulg18 4  

H0 Bulg22 2  

H1 Bulg20 5 1 

H2 Bulg09 11  

H4 Bulg02 7 1 

H5 Bulg08 9  

K7 Bulg20 4 1 

M7 161649 1  

WT10 62 3 

WT83 84 9 

WTA8 13 2 

WTA9 57 6 

WTC4 54 6 

WTC7 35 2 

WTH9 31 1 

WTK0 108 9 

WTK4 1  

Ό
ρ

νι ο
 3G Bulg04 1  

3K Bulg05 14 2 
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3L Bulg60 1  

3P 5629 17 1 

3U 5633 23  

3V 5635 143 2 

3W 5636 15  

3X5637 1  

3Y 5640 1  

4V 5638 15 1 

6M 5630 10  

6R Bulg21 2  

6V Bulg22 5  

6W 5641 32 2 

6X Bulg07 4  

8F 5640 1  

9V1 5634 17  
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Παράρτημα ΙΙ: Ελάχιστος αριθμός διελεύσεων μαρκαρισμένων ατόμων Μαυρόγυπα ανά μήνα σε ακτίνα 2χλμ από την προτεινόμενη θέση 
χωροθέτησης του ΑΣΠΗΕ «Φουντούκια» την περίοδο Οκτώβριος 2016-Μάρτιος 2020 

 

Κωδικός 
πουλιού 

Τετράμηνο 

2016-4 2017-1 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 

60 Bulg19       1 3 2  2  2  

65 Bulg16      1 3 3  1 1 6   

88 Bulg14   1            

91 Bulg11   2            

A1 Bulg13    5 2   6  1 1    

A2 Bulg03 3 1 2 14   3 3 2   12   

A5 161649   1 2   3  2      

A7 161646   1 7 1          

C5 161645   1 5 1  3  4  2 4   

C9 161652    13 1 1 1    1 8   

E0 Bulg15       1  5 1 1    

E4 Bulg12       1        

E5 Bulg17      2 1 1 3  1 6 2  

E6 Bulg18     1  2     1   

H0 Bulg22            2   

H1 Bulg20     1  4        

H2 Bulg09      1 2 8       

H4 Bulg02      1 1 2  3     

H5 Bulg08       3 6       

K7 Bulg20          1  3   

M7 161649              1 

WT10  2 7 20 1  3 21 3 1  4   

WT83 4 3 4 12 2  11 6 6 4 7 15 7 3 

WTA8   4 3    5   1    
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WTA9  1 5 16 1  3 3 2 4 8 12  2 

WTC4  7 12 18   5 1 1  7 2 1  

WTC7  4 7 9 2  9 2 2      

WTH9      2 11 2 2  7 7   

WTK0     1 6 14 26 7 8 31 15   

WTK4              1 

Σύνολο 7 18 47 124 14 14 85 98 41 24 70 97 12 7 
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Παράρτημα ΙIΙ: Ελάχιστος αριθμός διελεύσεων μαρκαρισμένων Όρνεων ανά μήνα σε ακτίνα 2χλμ από την προτεινόμενη θέση χωροθέτησης του 

ΑΣΠΗΕ «Φουντούκια» την περίοδο Οκτώβριος 2016-Μάρτιος 2020 

 

Κωδικός πουλιού 
Τετράμηνο 

2016-3 2017-2 2017-3 2017-4 2018-1 2018-2 2018-3 2018-4 2019-1 2019-2 2019-3 2019-4 2020-1 

3G Bulg04 1             

3K Bulg05 1 3 1 2  1 5   1    

3L Bulg06          1    

3P 5629   2 1 2 6 5 1      

3U 5633  2 3  1 7 4   3 3   

3V 5635  7 22 8 2 27 20 2 3 26 20 6  

3W 5636  4 2   1 6   1 1   

3X 5637      1        

3Y 5640          1    

4V 5638  1 1 2  4 5   1 1   

6M 5630       1 1  5 3   

6R Bulg21           2   

6V Bulg22       5       

6W 5641       7 1  5 13 5 1 

6X Bulg07      1 2    1   

8F 5640            1  

9V1 5634  1 5   1  1  3 5 1  

Σύνολο 2 18 36 13 5 49 60 6 3 47 49 13 1 
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Θέμα 16. Έγκριση έκθεσης ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 (εισηγήτρια 

Μ. Κούρδογλου) 

 
 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Χρήσεως 
1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 
Περιεχόμενα 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ Δ.Σ. 2 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 5 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 9 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 10 
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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 
έσοδά 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 22.247,52 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 
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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: 
 

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 

 Γενικό Σύνολο € 364.600,57 

 
 
ΙΙΙ. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
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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 37.056,60 ευρώ και αφαιρουμένων των 
σωρευμένων αποσβέσεων ύψους 30.558,96 ευρώ, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό 
των 6.497,64 ευρώ. 
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, 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. 

 

 
Δαδιά, 31 Δεκεμβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
ΑΔΤ: ΑΙ 765908 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – 
ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ» (ο Φορέας), οι οποίες αποτελούνται 
από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που 
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 
 
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο 
της έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”,  οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του «ΦΟΡΕΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ» κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει. 
 
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι, μέχρι την ημερομηνία του ελέγχου μας, δεν λάβαμε επιστολή 
από τον Νομικό Σύμβουλο του φορέα για τυχόν αγωγές τρίτων κατά του φορέα. Λόγω του 
γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για ενδεχόμενες αγωγές τρίτων κατά του φορέα. 

 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από τον Φορέα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
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Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
 
 
 
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται 
δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας του Φορέα να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα 
και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση 
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει τον Φορέα ή να διακόψει τη δραστηριότητά του ή δεν έχει 
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος 
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν 
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε 
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που 
λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 
•Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά 
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος 
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μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, 
εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 
•Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του Φορέα. 
•Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 
Διοίκηση.  
•Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα του Φορέα να συνεχίσει τη δραστηριότητά του. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη 
μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα ο Φορέας να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
•Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 
συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τον «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2020 
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(χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) 
Ποσά σε μονάδες Ευρώ 

 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 

   
Σύνολο μη κυκλοφορούντων  297.036,84 323.770,73 

   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέματα   
     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 

   
   
 31.12.2019 31.12.2018 

Καθαρή θέση   
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο   
     Αποτελέσματα εις νέο 101.579,74 79.332,22 

Σύνολο  101.579,74 79.332,22 

   

Ο Ορκωτός  Ελεγκτής Λογιστής 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  
Πατησίων 81 & Χεύδεν  
Τ.Κ. 10434, Αθήνα ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΡ. ΒΑΡΛΑΜΗΣ 
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 111 Αρ. Μ ΣΟΕΛ: 10261 
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Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 101.579,74 79.332,22 

   
Υποχρεώσεις   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   
     Κρατικές επιχορηγήσεις 353.541,61 321.495,51 

Σύνολο  353.541,61 321.495,51 

   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   
     Εμπορικές υποχρεώσεις 17.153,99 24.099,17 
     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 

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 

 
 
Σημείωση: Το καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται σε 0,00 € και το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων σε € 101.579,74. 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος του "Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς - Λευκίμης -Σουφλίου" 
της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

Ποσά σε μονάδες Ευρώ 

 Σημείωση 31.12.2019 31.12.2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)  26.109,11 26.673,02 

Λοιπά συνήθη έσοδα  307.355,67 282.137,86 

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

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών  (6.070,40) (5.877,37) 

Παροχές σε εργαζόμενους  (233.793,06) (222.127,77) 

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων  (51.980,27) (52.756,77) 

Λοιπά έξοδα και ζημιές  (71.879,02) (66.735,42) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  52.546,75 52.404,68 

Αποτέλεσμα προ φόρων και τόκων  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 

Φόρος εισοδήματος  0,00 0,00 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους  22.247,52 13.968,65 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

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

Σημειώσεις επί των χρηματοοικομικών καταστάσεων της 

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

Επωνυμία  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους  
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου (Παρ. 3(α) άρθρου 29) 

Νομικός τύπος 
ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

(Παρ. 3(β) άρθρου 29) 

Περίοδος αναφοράς 
1.1.2019-31.12.2019 

(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 δεσμεύσεις, εγγυήσεις ή 
ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που 

δεν εμφανίζονται στο ισολογισμό  

(Παρ. 16 άρθρου 29) 

Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις καθώς σύμφωνα με το άρθ.46 του Ν. 4172/2013, οι 

φορείς γενικής κυβέρνησης απαλλάσσονται 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) 
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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 άρθρου 1 που καταρτίζουν συνοπτικό 
ισολογισμό του 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 

Δαδιά, 31 Δεκεμβρίου 2019 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

  
      

      
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος Κούρδογλου Μαρία Κανελάκης Ιωάννης 

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

Θέμα 17. Οικονομική έκθεση 1ου εξαμήνου 2020 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου 

(εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020 

Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 

Σας παρουσιάζω την οικονομική δραστηριότητά του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ – ΛΕΥΚΙΜΗΣ – ΣΟΥΦΛΙΟΥ για το πρώτο εξάμηνο του 2020 

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2020 ο Φορέας Διαχείρισης παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 
3.445,18€. Τα λοιπά συνήθη έσοδα ανέρχονται σε 119.747,37€ και λοιπά έσοδα και κέρδη σε 
10,00€. Τα συνολικά έξοδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ανέρχονται σε 151.143,32€ και 
προέρχονται από παροχές σε εργαζομένους (μισθοί και ασφαλιστικές εισφορές) κατά 
122.193,62€, χρηματοοικονομικά έξοδα κατά 193,52€ και λοιπά έξοδα και ζημίες κατά 
29.143,22€. Το αποτέλεσμα της διαχείρισης του πρώτου εξαμήνου είναι ζημίες ύψους 
27.940,77€. 

ΙI. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ 

Η ανάλυση των εσόδων έχει ως εξής: 

70 Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων € 1.345,99 

73 Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών € 2.099,19 
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74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες € 117.928,00 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 1.819,37 

76 Έσοδα από τόκους € 0,00 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων € 123.192,55 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 10,00 

 Γενικό Σύνολο € 123.202,55 

Η ανάλυση των εξόδων έχει ως εξής:  

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 122.193,62 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων € 9.264,52 

62 Παροχές τρίτων € 8.497,25 

63 Φόροι - τέλη € 5.761,50 

64 Διάφορα έξοδα € 5.232,91 

65 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα € 193,52 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων € 151.143,32 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 0,00 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 0,00 

 Γενικό Σύνολο € 151.143,32 

ΙΙ. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο α’ εξάμηνο του 2020 ο Φορέας προμηθεύτηκε πάγια συνολικής αξίας 16.621,72€. Τα πάγια 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Υποδομές, 
Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 

ΙII. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

Ο προϋπολογισμός αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο στη δημόσια διοίκηση. Ο ΦΔ, ως φορέας της 
γενικής κυβέρνησης, οφείλει να καταρτίζει προϋπολογισμό, ο οποίος διέπετε από τις ακόλουθες 
αρχές: 

• της ετήσιας διάρκειας 

• της ενότητας και  

• της καθολικότητας 
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Οι προβλέψεις πρέπει να στηρίζονται σε πραγματικά στοιχεία και να αποφεύγονται 
υπερεκτιμήσεις ή υποεκτιμήσεις των μεγεθών, καθώς τα έσοδα του προϋπολογισμού αποτελούν 
τα όρια των δαπανών που μπορούν να γίνουν, ώστε να επιτυγχάνεται χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση και να αποφεύγονται φαινόμενα συσσώρευσης χρεών, στα οποία δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί. 

Για το 2020 ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός (Αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/123772/3762/Β – ΦΕΚ30/17-01-
20) προβλέπει έσοδα 460.706,00€. Στους παρακάτω πίνακες αναλύονται τα έσοδα ανά κατηγορία 
χρηματοδότησης και δίνονται τα όρια των δαπανών ανά κατηγορία εξόδου: 

΄Έσοδα 

70 Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων € 14.000,00 

73 Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών € 14.000,00 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες € 426.006,00 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 5.900,00 

76 Έσοδα από τόκους € 600,00 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 200,00 

 Γενικό Σύνολο € 460.706,00 

 

Έξοδα 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 257.050,49 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων € 63.548,39 

62 Παροχές τρίτων € 15.198,00 

63 Φόροι – τέλη € 25.657,12 

64 Διάφορα έξοδα € 28.000,00 

65 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα € 492,00 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 250,00 

Ομ.1 Καθαρή κτήση παγίων € 60.000,00 

Ομ.2 Αγορές εμπορευμάτων  10.500,00 

 Γενικό Σύνολο € 460.696,00 
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Από τα έσοδα που προβλέπονται για το 2020, ως «βεβαιωμένα» έσοδα, δηλαδή σίγουρα να 
εισπραχθούν στο ακέραιο είναι αυτά που προέρχονται από επιχορηγήσεις, ήτοι €426.006,00, το 
υπόλοιπο ποσό των €34.700,00 δεν είναι βέβαιο αν θα εισπραχθεί καθώς σχετίζεται με την 
επιχειρηματική δραστηριότητα του Φορέα. 

Η πρόβλεψη για τα έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα έγινε με βάση τα πραγματικά 
στοιχεία των τελευταίων 3 ετών. Ωστόσο όσο καλές και αξιόπιστες μπορεί να είναι οι προβλέψεις, 
υπάρχουν τυχαία γεγονότα που μπορούν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλσμα, όπως ο ιός Covid-
19, ο οποίος το 2020 εξελίχθηκε σε πανδημία που οδήγησε σε «παύση» την παγκόσμια οικονομία, 
και φυσικά σε διακοπή κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα από τον ΦΔ, με σοβαρό αντίκτυπο 
στα έσοδα του.  

Το μέγεθος της επιρροής της πανδημίας στα έσοδα γίνεται αντιληπτό από το αν δει κανείς τα 
έσοδα που εισέπραττε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα τα τελευταία 3 χρόνια, €13.000,00 κατά 
μέσο όρο, τα οποία αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό γύρω στο 50% των ετήσιων εσόδων. Ενώ όπως 
διαφαίνεται από τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο αντίκτυπός της πανδημίας στα έσοδα θα έχει 
διάρκεια. Η επανεκκίνηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις 15/06 έγινε σύμφωνα με τις 
υγειονομικές οδηγίες που δόθηκαν από το Κράτος, με αποτέλεσμα την παύση μία εκ των 
δραστηριοτήτων (αυτής της ενοικίασης του εξοπλισμού) και τον περιορισμό των εσόδων από την 
ξενάγηση, καθώς βάση του αριθμού των ατόμων που επιτρέπεται να βρίσκονται σε κλειστούς 
χώρους το ανώτερο ποσό που μπορεί να εισπραχθεί είναι 16,00€ (4 ενήλικες επισκέπτες) έναντι 
60,00€ (15ενήλικες) που μπορούσε να εισπράξει πριν τον ιό, ανά ξενάγηση.  

Από τα παραπάνω, καταλαβαίνει κανείς ότι ο στόχος των 34.700,00€ του προϋπολογισμού 
φαντάζει δύσκολο να επιτευχθεί. Επιπλέον, λόγω των μέτρων που πρέπει να εφαρμόζει ο Φορέας 
για την πρόληψη και προστασία από τον ιό, όπως απολύμανση των επιφανειών του Κέντρου 
Ενημέρωσης, του λεωφορείου και του παρατηρητηρίου των αρπακτικών πουλιών μετά από την 
είσοδο των επισκεπτών, την παροχή αντισηπτικού διαλύματος στους επισκέπτες και το 
προσωπικό κ.λπ., υπάρχει αύξηση του λειτουργικού κόστους και αλλαγή στην «σύνθεση» των 
δαπανών σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό για το 2020. 

IV. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού και η αποφυγή δημιουργία αρνητικών αποκλίσεων, δηλαδή 
αυξημένα έξοδα σε σχέση με τα έσοδα αποτελεί ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον δημόσιο τομέα. 
Στις περιπτώσεις που κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρατηρούνται αρνητικές 
αποκλίσεις ο Φορέας, βάση του ν. 4270/2014, πρέπει να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.  

Για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων, έχει θεσμοθετηθεί η ανάληψη υποχρέωσης, η διοικητική 
πράξη με την οποία γεννάται ή βεβαιώνεται υποχρέωση του Δημοσίου και των λοιπών φορέων 
της Γενικής Κυβέρνησης έναντι τρίτων, Η ανάληψη υποχρέωσης είναι η δέσμευση πίστωσης, η 
οποία αποτελεί έγκριση και αναγνώριση της πραγματοποίησης δαπανών από τον διατάκτη, και 
περιέχει βεβαίωση του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών περί: α) ύπαρξης σχετικής 
πίστωσης στον προϋπολογισμό του και εντός του ποσοστού διάθεσης αυτής και β) δέσμευσης 
ισόποσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης.  

Οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου μέχρι και τις 30/06 ανέρχονται σε 
438.872,09€. Με δεδομένο ότι τα βεβαιωμένα έσοδα, δηλαδή τα έσοδα από επιχορηγήσεις, 
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ανέρχονται σε 426.006,00€ και τα πραγματοποιημένα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα 
σε 5.274,55€, έχει δεσμευτεί επιπλέον ποσό ύψους 7.591,54€. Έχουν δεσμευτεί πιστώσεις χωρίς 
να υπάρχουν τα αντίστοιχα έσοδα ώστε να πληρωθούν οι δαπάνες. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει δέσμευση ολόκληρου του ποσού του επιχορηγήσεων. Αυτό 
σημαίνει ότι έχει δεσμευτεί μεγαλύτερο ποσό για δαπάνες χωρίς να υπάρχει πραγματικό 
«οικονομικό αντίκρισμα». 

V. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

Τα τελευταία χρόνια οι οικονομικές καταστάσεις του Φορέα κλείνουν με κέρδος, με αποτέλεσμα 
να έχουν δημιουργηθεί ταμειακά διαθέσιμα ύψους 50.000,00€. Μέρος αυτού του ποσού ύψους 
38.000,00€ βρίσκεται στο κύκλωμα της μισθοδοσίας, ώστε να είναι δυνατή η καταβολή 
μισθοδοσιών, καθώς στις αρχές κάθε έτους υπάρχει καθυστέρηση της καταβολής των 
επιχορηγήσεων της μισθοδοσίας από πλευράς Πράσινου Ταμείου. Η χρήση των ταμειακών 
διαθεσίμων στην μισθοδοσία γίνεται με σκοπό να αποφεύγεται η δημιουργία οφειλών προς το 
δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, να μπορεί να εκδοθεί φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα χωρίς χρέος και να αποφεύγεται ο καταλογισμών προστίμων και προσαυξήσεων 
λόγο καθυστέρησης καταβολής των εισφορών και των κρατήσεων. 

VI. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 

Στις 07/07/2020 έχει οριστεί να εκδικαστεί αγωγή των υπαλλήλων του ΦΔ για την μη καταβολή 
των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας για τα έτη 2016-2018. Το αιτούμενο 
ποσό για τους εργαζόμενους ανέρχεται σε 36.000,00€, σε αυτό θα πρέπει να και το ποσοστό των 
εργοδοτικών εισφορών, το οποίο ανέρχεται σε 5.518,80€. Συνεπώς το συνολικό ποσό που μπορεί 
να απαιτηθεί είναι 41.518,80€.  

VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα: 

1. το πρώτο εξάμηνο του 2020 κλείνει με ζημίες ύψους 27.940,77€,  

2. ο μέσος όρος των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητά, σε σχέση με το αντίστοιχο 

διάστημα των προηγούμενων ετών, μειώθηκε κατά 59,43%, ως συνέπεια της παύσης λειτουργίας 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας λόγω της  πανδημίας, 

3. υπάρχει αδυναμία επίτευξης του ετήσιου στόχου για έσοδα ύψους 34.700,00€, 

4. έχει δεσμευτεί ποσό ύψους 7.591,54€ χωρίς να υπάρχουν οι ανάλογες πιστώσεις, 

5. υπάρχει ανάγκη δέσμευσης 41.518,80€ από τα ταμειακά διαθέσιμα του ΦΔ, για την κάλυψη 

του ποσού της αγωγής, 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, με γνώμονα την χρηστή οικονομική διαχείριση την μείωση 
των ζημιών και την αποφυγή συσσώρευσης μεγαλύτερων χρεών συστήνεται: 

1. ο περιορισμός των δαπανών στις απολύτως απαραίτητες λειτουργικές δαπάνες και μόνο 

εφόσον υπάρχει έσοδο για να καλυφθούν, 
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2. η ανάκληση δεσμεύσεων που δεν αφορούν βασικές λειτουργικές δαπάνες, ώστε να υπάρξει 

αποδέσμευση πιστώσεων, η οποίες δεν είναι νόμιμες, 

3. για το επόμενο τρίμηνο να γίνονται δεσμεύσεις μόνο και εφόσον έχει εισπραχθεί ανάλογο 

ποσό, 

4. η αποπληρωμή των χρεών από το υπόλοιπο των ταμειακών διαθεσίμων, μετά την δέσμευση 

ποσού για την κάλυψη του ποσού της αγωγής 

5. τέλος, με δεδομένο το ποσό που μπορεί να επιδικαστεί, και ότι ο ΦΔ δεν έχει ελεγχθεί από 

τις φορολογικές αρχές, ενώ ο τελευταίος έλεγχος από τον ασφαλιστικό φορέα έγινε το 2015, στο 

τέλος της χρήση να γίνει σχηματισμός προβλέψεων σε βάρος των αποτελεσμάτων, ώστε να 

μπορούν να καλυφθούν σχετικά ποσά. 

 

Δαδιά, 30/06/2020  

 

Η εκτελών χρέη Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας 

 

 

 

Κούρδογλου Μαρία 
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