
 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 – 07 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 151ης 

Την Πεμπτη 23 – 07 – 2020 και ώρα 13:00 μετά την υπ’ αριθμό 151 (εξερχ. 645/14 – 07 – 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 4 τακτικά μέλη του ΔΣ, ήτοι: 

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

 
Θέματα 

1. Έγκριση πρακτικού 148ης και 150ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 

2. Ενημέρωση  

3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 

νομικού συμβούλου (περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020) (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 

τεχνικού ασφαλείας (περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020) (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 

καθαριότητας κτιριακών εγκαταστάσεων (περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020) (εισηγήτρια Α. 

Κωνσταντινίδου) 

6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ για υλοποίηση του έργου 

«Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 

Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

7. Τροποποίηση σύμβασης για την «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και 

υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 

(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
Θέμα ημερήσιας διάταξης  
 

Θέμα 1. Επικύρωση πρακτικών 148ης και 150ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτση) 
 

Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να υπογράψουν τα πρακτικά της 
148ης και 150ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 148ης και 150ης  συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 148ης και 150ης  συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1256/2020 
 
 

Θέμα 2. Ενημέρωση  
 

Δεν συζητήθηκε 
 

 

Θέμα 3. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 
νομικού συμβούλου (περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020) (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη νομικού συμβούλου περιόδου Μαρτίου-
Ιουνίου 2020. 
 

 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Παρεχόμενων υπηρεσιών  
νομικής υποστήριξης Μαρτίου-Ιουνίου 2020 

Στην Δαδιά, σήμερα 01/07/2020 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γεώργιο Γιαννακίδη 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν προαπαιτούμενα για την 

πληρωμή της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη για υπηρεσίες νομικής υποστήριξης του Φορέα Διαχείρισης 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
περιόδου 10/03/20 έως 30/06/2020 σύμφωνα με την από 10/03/2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του κ. 

Κενανίδη Κ. Χρήστου  και του Φορέα Διαχείρισης.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  το ανωτέρω συμφωνητικό και τις εκτελεσθείσες εργασίες 

βεβαιώνει 

ότι ο εξωτερικός συνεργάτης κ. Κενανίδης, εκτέλεσε την συμφωνηθείσα εργασία όπως αυτή περιγράφεται 

στην σύμβαση(ΑΔΑΜ:20SYMV006404968) που έχει υπογράψει με το Φορέα Διαχείρισης στις 10/03/2020. 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Δ.Σ για έγκριση.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσουν  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 
νομικού συμβούλου, περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1257/2020 

 
 

Θέμα 4. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 
τεχνικού ασφαλείας (περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020) (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη τεχνικού ασφαλείας περιόδου Μαρτίου-
Ιουνίου 2020. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

Παρεχόμενων υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας περιόδου Μαρτίου 2020-Ιουνίου 2020 

Στην Δαδιά, σήμερα 01/07/2020 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γεώργιο Γιαννακίδη 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν προαπαιτούμενα για την 

πληρωμή της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας του Φορέα Διαχείρισης 

περιόδου 10/03/20 έως 30/06/2020 σύμφωνα με την από 10/03/2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του κ. 

Αλεξανδρή Γ. Χρήστου  και του Φορέα Διαχείρισης.  
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω συμφωνητικό και τις εκτελεσθείσες εργασίες βεβαιώνει ότι ο 

εξωτερικός συνεργάτης κ. Αλεξανδρής Χρήστος εκτέλεσε την συμφωνηθείσα εργασία όπως αυτή 

περιγράφεται στην σύμβαση (ΑΔΑΜ:20SYMV006405265) που έχει υπογράψει με το Φορέα Διαχείρισης στις 

10/03/2020. Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Δ.Σ για έγκριση.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσουν  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 
τεχνικού ασφαλείας, περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1258/2020 
 
 

Θέμα 5. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων (περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020) 
(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
κτηριακών εγκαταστάσεων περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020. 
 

Πρακτικό παραλαβής Παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας Μαρτίου-Ιουνίου 2020 

Στην Δαδιά, σήμερα 01/07/2020 και ώρα 13:30 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης - Παραλαβής του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γεώργιο Γιαννακίδη 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η  παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν προαπαιτούμενα για την 

πληρωμή της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη για υπηρεσίες καθαριότητας του Φορέα Διαχείρισης 

περιόδου 10/03/20 έως 30/06/2020 σύμφωνα με την από 10/03/2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του κ. 

Γρηγοράκη Ηλία και του Φορέα Διαχείρισης. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω συμφωνητικό 

και τις εκτελεσθείσες εργασίες, βεβαιώνει ότι ο εξωτερικός συνεργάτης κ. Γρηγοράκης Ηλίας, εκτέλεσε την 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
συμφωνηθείσα εργασία όπως αυτή περιγράφεται στην σύμβαση (ΑΔΑΜ:20SYMV006404842) που έχει 

υπογράψει με το Φορέα Διαχείρισης στις 10/03/2020.  

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Δ.Σ για έγκριση.  

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσουν  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων εξωτερικού συνεργάτη 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου 2020. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1259/2020 
 
 

Θέμα 6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ για υλοποίηση του 
έργου «Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και ανέφερε ότι προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο «Διατήρηση 
και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –Λευκίμης - 
Σουφλίου» το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΡΑ, θα πρέπει να συναφθεί 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Δασαρχείου Σουφλίου (μέσω της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Μ-Θ) και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, στην οποία 
ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, θα είναι ο φορέας 
χρηματοδότησης ως κυριος του έργου, η Αποκεντωμένη Διοίκηση Μ-Θ ως Αναθέτουσα Αρχή, η Διεύθυνση 
Δασών Ν. Έβρου ως Προϊσταμένη Αρχή και το Δασαρχείο Σουφλίου ως Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000€) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, και απρόβλεπτων και θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από 

τον κύριο του έργου. 

Παρουσίαζεται το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης με βάση το πρότυπο που έχει συνταχθεί από την 

διαχειριστική αρχή ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Σύμφωνα με αυτην , ορίζονται: 

• ο Χαράλαμπος Παπαλεξανδρής Π.Ε Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος του Φ.Δ, ως  τακτικό μέλος της 

Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 4 της προγραμματικής 

συμβασης και ως Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής του Άρθρου 4 έναντι τρίτων και  

• ο Σταύρος Τσιαντικούδης, Π.Ε Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος του Φ.Δ, ως  αναπληρωματικό μέλος 

της Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 4 της 

προγραμματικής συμβασης και ως Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής του Άρθρου 4 

έναντι τρίτων. 
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Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του Δ.Σ και εισηγήθηκε την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής 

σύμβασης για την υλοποίηση του παραπάνω έργου όπως δίνεται στο παράρτημα του παρόντος πρακτικού 

και την εξουσιοδότηση του για την υπογραφή της. 

 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφάσισε ομόφωνα 

τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ για υλοποίηση του έργου 
«Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –
Λευκίμης - Σουφλίου» σύμφωνα με την εισήγηση και το σχέδιο της προγραμματικής καθώς και την  
εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ  για την υπογραφή της 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1260/2020 
 

Θέμα 7. Τροποποίηση σύμβασης για την «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και 
υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» (εισηγητής 
Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Ποιραζίδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι έχει γίνει τροποποίηση του έργου 
FORPRO με  ένταξη των αλλαγών στην τελευταία έκδοση του αρχείου του προγράμματος (Application Form 
V3.0) από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ.  
Για τις δράσεις του Φορέα Διαχείρισης προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές της σύμβασης του εξωτερικού 
συνεργάτη για την «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και υποστηρικτικών δράσεων 
του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» για τις οποίες υπάρχει η από 15/6/2020 
(e-mail) προέγκριση της διαχειριστικής αρχής:  
  

1. Παρατείνεται η περίοδος υλοποίησης της σύμβασης έως τις 05/10/2020. 
2. Ο προϋπολογισμός του παραδοτέου D.2.3.5 (υποέργο 4 της σύμβασης)  που αφορά στην ενημέρωση 

σχολικών ομάδων, μαθητών και εθελοντών για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος 
μειώνεται από 6.175 € σε 3.895 € λόγω της αδυναμίας υλοποίησης των υπολοιπόμενων δράσεων 
μεταφοράς μαθητών στην Δαδιά, εξαιτίας της πανδημίας κορονοιού  

3. Η διαφορά του προϋπολογισμού του παραδοτέου D.2.3.5, δηλαδή τα 2.280€ προστίθεται στον 
προυπολογισμό του παραδοτέο D.1.3.3 (υποέργο 1 της σύμβασης) που αφορά στο συντονισμό και 
στη διαχείριση του έργου FORPRO με αποτέλεσμα να αυξάνεται το συνολικό ποσό από 11.400,00€ σε 
13.680,00€  

4. Το παραδοτέο D.2.3.2 (υποέργο 3 της σύμβασης) που αφορά στην παραγωγή και εκτύπωση έντυπου 
ενημερωτικού υλικού έχει ολοκληρωθεί ως έχει. 

5. Το παραδοτέο D.2.3.4 που αφορά στη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τη διάχυση των 
δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου (υποέργο 2 της σύμβασης), θα πραγματοποιηθεί στο 
τέλος του έργου, είτε ως φυσική εκδήλωση είτε ως e-event. 

6. Το σύνολο της αξίας της σύμβασης παραμένει ίδιο. 
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Η τελική μορφή της πρόσθετης πράξης στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών δίνεται αναλυτικά στο παράρτημα 
του παρόντος πρακτικού.  
 
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

αποφάσισε ομόφωνα 

την τροποποίηση σύμβασης για την «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και 
υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» σύμφωνα με 
την εισήγηση  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1261/2020 

 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων ο Πρόεδρος Δ.Σ κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης  
 
 
 
 

Τα Μέλη 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 

Η Γραμματέας 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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Παράρτημα Πρακτικού 151ης συνεδρίασης Δ.Σ 

 

Θέμα 6. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ για υλοποίηση του έργου 
«Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου» (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
(Βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016)  

 
για την εκτέλεση του έργου  

«Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –
Λευκίμης - Σουφλίου» 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς -Λευκίμης-Σουφλίου 
 

Σήμερα την ......../ ……. / 2020 
Οι Παρακάτω συμβαλλόμενοι:  
1. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται  από το 
Συντονιστή Δρ. Ιωάννη Σάββα (Φορέας Υλοποίησης) (1 ος Συμβαλλόμενος)  
2. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου που εδρεύει στη Δαδιά και 
εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Κωνσταντίνο Ποϊραζίδη, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου (Κύριος του 
Έργου) (2 ος Συμβαλλόμενος). 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις Δ/ξεις του Ν.Δ.86/1969 «Δασικός Κώδικας» (ΦΕΚ 7/τ.Α΄/18-1-69). 
2. Τις Δ/ξεις των άρθ. 15 & 16 του Ν. 998/1979 «Περί Προστασίας Δασών & Δασικών Εκτάσεων» (ΦΕΚ 
289/τ.Α'/29-12-1979). 
3. Τις διατάξεις του Ν.2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας,  ρύθμιση θεμάτων για 
την αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α'/30-5-1997). 
4. Τις Δ/ξεις του Ν.3208/2003 «Περί προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης  Δασολογίου, …. 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α'/24-12-2003). 
5. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγειας» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α'/13-7-2010). 
6. Τις Δ/ξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
7. Τις Δ/ξεις του Π.Δ.142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης» (ΦΕΚ 
235/τ.Α΄/27-12-2010). 
8. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13 ης  Ιουνίου 2012 (ΕΕ L156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο τροποποίηση του ν. 3416/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.  
9. Τις Δ/ξεις του άρθρου 44 του Ν.4412/2016 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας  Κατασκευής 
Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016). 
10. Την αριθμ. 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ  250/ΥΟΔΔ/2017). 
11. Την με αριθμ. πρωτ. 8007/11-07-2020 απόφαση της Δ/ση Δασών Έβρου περί έγκρισης της 
μελέτης με τίτλο «Μελέτη διατήρησης και αποκατάστασης των τύπων οικοτόπων 6220 και 
5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου»  
12. Την αριθμ. οικ.ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3160/4-4-2019 Απόφαση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ με θέμα «Ένταξη της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
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Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης  προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014- 2020»’’ (ΑΔΑ:ΨΦΠΤ465ΧΙ8-ΧΞΛ). 
13. Το αριθμ. ΧΧΧΧ/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα  Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, για το έργο «Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων 
οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –Λευκίμης - Σουφλίου» 
14. Το αριθμ. ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς- Λευκίμης-
Σουφλίου για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων 
οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –Λευκίμης - Σουφλίου» 
15. Την αριθμ. ΧΧΧ/ΧΧ-ΧΧ-ΧΧΧΧ εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δασών Έβρου με την  οποία διαβιβάσθηκε 
η σχετική αλληλογραφία για τη σύναψη της Προγραμματικής Σύμβασης. 
16. Την αριθμ. …………………………. (ΑΔΑ:………………….) Απόφαση Συντονιστή  
 
συμφώνησαν στη σύναψη της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης: 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1 : ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ιδρύθηκε το 2002 και λειτουργεί πλέον 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου για τους Φορείς Διαχείρισης (ν. 4519/2018, Α΄ 25/20-02-2018) όπως ισχύει. 
Ιδρυτικός σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της 
φύσης και του τοπίου των άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ οι 
αρμοδιότητές του ορίζονται στο άρθρο 4 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25). 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Φορέας Διαχείρισης, έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) την Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων» και τη δράση «Διατήρηση και αποκατάσταση των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο 
Δάσους Δαδιάς –Λευκίμης – Σουφλίου» του υποέργου 1 «Συντονισμός Δράσεων και Παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας τους». Με σκοπό την υλοποίηση της δράσης έχει συνταχθεί η μελέτη διατήρησης και 
αποκατάστασης των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –Λευκίμης – Σουφλίου η οποία 
έχει εγκριθεί με την υπ’ άριθμ. πρωτ. 8007/11-07-2020 απόφαση της Δ/ση Δασών Έβρου 
 
Οι λιβαδικοί οικότοποι με τα ιδιαίτερα χλωριδικά στοιχεία τους, συστήνουν συγκεκριμένους τύπους βλάστησης με 
μοναδικά χαρακτηριστικά. Σε συνάφεια με τα οικολογικά χαρακτηριστικά (κλιματικά, εδαφικά) οι τύποι αυτοί 
βλάστησης έχουν ιδιαίτερη θέση στη σύγχρονη αντίληψη της οικολογίας. Επιπλέον, τα διάκενα που δημιουργούν τα 
λιβάδια στα δάση, καθώς και τα διάκενα ανθρωπογενούς προέλευσης, αποτελούν σημαντικές περιοχές για την άγρια 
πανίδα καθώς πολλά είδη από διάφορες ζωικές ομάδες (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και αμφίβια) ενδημούν ή 
χρησιμοποιούν τους ανοικτούς βιοτόπους και τα κράσπεδα τους καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε τροφή, ενώ 
παράλληλα αποτελούν τροφή για διάφορους θηρευτές. 
Οι σημαντικοί αυτοί λιβαδικοί τύποι οικοτόπων που αποτελούν και σημαντικά διάκενα για το Εθνικό Πάρκο χρήζουν 
προστασίας και διατήρησης.  
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου, επιλέχθηκαν δύο λιβαδικοί τύποι που ανήκουν στο κατάλογο των τύπων 
οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: 

• ο οικότοπος 6220 - Ψεύδο - στέππες με γράστεις και ετήσιες πόες (Thero – Brachypodietea) και  

• ο οικότοπος 5210 - Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus oxycedrus  
Οι προτεινόμενες εργασίες στις περιοχές παρέμβασης αφορούν παρεμβάσεις απομάκρυνσης της βλάστησης που έχει 
εγκατασταθεί στην περιοχή. Δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται βόσκηση στις περιοχές, οι 
παρεμβάσεις αυτές θα έχουν στόχο να μειώσουν την εγκατάσταση και την παρουσία των ξυλωδών και θαμνωδών 
φυτών. Απώτερος στόχος των δασοκομικών παρεμβάσεων είναι η διατήρηση της δομής και των φυσικών 
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χαρακτηριστικών του οικοτόπου και η ανάσχεση της κάλυψης του αυξητικού χώρου από πρόσκοπα είδη (τραχεία πεύκη 
και ξυλώδεις θάμνοι, ιδιαίτερα παλιούρια). 
 
Ο Κύριος του Έργου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας για την 
υλοποίηση στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 έργου με τίτλο «Διατήρηση και αποκατάσταση  των τύπων οικοτόπων 6220 και 
5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς –Λευκίμης - Σουφλίου» στο πλαίσιο της Πράξης: «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευικίμης - Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών, ειδών και οικοτόπων», MIS 5033258 και του υποέργου 1 «Συντονισμός Δράσεων και Παρακολούθηση της 
αποτελεσματικότητας τους» 
 
Ειδικότερα έχει διαπιστωθεί ότι δεν διαθέτει συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία. Για το λόγο αυτό έχει απευθυνθεί στον  
1ο συμβαλλόμενο, ο οποίος διαθέτει την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να 
υποστηρίξει τον Κύριο του Έργου στην υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου.  
 
Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί από τον 1ο Συμβαλλόμενο μέσω: 
 

1. Της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, ως Αναθέτουσα Αρχή  
2. Της Διεύθυνσης Δασών Ν. Έβρου, ως Προϊσταμένη Αρχή 
3. Του Δασαρχείου Σουφλίου, ως Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

 
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση από τον Κύριο του Έργου της 
αρμοδιότητας της 

1. Αναθέτουσας Αρχής, στην Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης  
2. Προϊσταμένης Αρχής στη Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου και  
3. Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Δασαρχείο Σουφλίου, 

στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερθέντος έργου 
 
Ειδικότερα: 
Ο Φορέας Υλοποίησης  (1 ος Συμβαλλόμενος) αναλαμβάνει δια των προαναφερθέντων αρμοδίων υπηρεσιών 
του να ασκήσει το ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής και Διευθύνουσας (επιβλέπουσας)  υπηρεσίας για το εν λόγω 
έργο, τόσο στη διάρκεια της σύναψης της σύμβασης με ανάδοχο, όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση 
της σύμβασης (επίβλεψη του έργου). 
Ο Κύριος του Έργου (2 ος Συμβαλλόμενος), με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει αναλάβει να 
λειτουργεί ως Δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ),  ανταποκρινόμενος στις 
απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ 
της περιόδου 2014 – 2020. Ο Κύριος του Έργου ορίζει τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική 
ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της πράξης καθώς και της  υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή 
διαχείρισης. Η Οικονομική Διαχείριση της Πράξης γίνεται από τον Κύριο του Έργου.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 2 : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
Αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσης Σύμβασης. 
 
 

Άρθρο 3: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 
 
Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης τα συμβαλλόμενα μέρη 
αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 
 
 
Ο 1ος Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει:  
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1. Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ειδικότερα την σύνταξη των τευχών 

δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, 
τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι 
και την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο της λειτουργίας του.  

2. Να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο και με τον Κύριο του Έργου  
3. Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας με στελέχη της (βλ Παράρτημα I) μέχρι και την 

οριστική παραλαβή του έργου. 
4. Την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία που αφορούν το έργο της τρέχουσας προγραμματικής σύμβασης.  
5. Να μεριμνά, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, για την καθοδήγηση του αναδόχου της τεχνικής συμβασης σε 

θέματα δημοσιότητας/προβολής του έργου, για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-
2020 

6. Να συμβάλλει στην τήρηση των όρων χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της πράξης, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
του Κυρίου του Έργου (π.χ. για θέματα προέγκρισης τευχών και συμβάσεων, τροποποιήσεων κτλ.) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020.  

7. Να παραλαμβάνει από τον ανάδοχο τα τιμολόγια που εκδίδονται στο όνομά του Κυρίου του Έργου, τον οποίο πρέπει να 
ενημερώνει άμεσα, προκειμένου αυτός να προβαίνει στις αναγκαίες πληρωμές.  
 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο 1ος Συμβαλλόμενος ως διοικητικά και 
επιχειρησιακά επαρκής συμβαλλόμενος, έχει καταγράψει όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες 
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι 
εκκρεμείς ενέργειες για την ωρίμανση του έργου αναφέρονται στον Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙIΙ, όπου τα 
συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους. 
 
 
Ο 2ος Συμβαλλόμενος, προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης και η 
υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη του 1ου συμβαλλόμενου. 
Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα Ι), επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα 
στελέχη του 1ου συμβαλλόμενου.  
Ειδικότερα αναλαμβάνει: 

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου 
της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.  

2. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.  
3. Να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο και με τον 1ο Συμβαλλόμενο 
4. Να παραχωρήσει τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και μέσων του στο 1ο συμβαλλόμενο  
5. Να τηρεί τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, και να αποστέλλει στην διαχειριστική αρχή όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα παρακολούθησης της πράξης, με την συνεργασία του 1ου συμβαλλόμενου (π.χ. αιτήματα 
προέγκρισης διαγωνισμών, συμβάσεων, τροποποιήσεων σύμβασης, δελτία ωρίμανσης, δελτία δεικτών κτλ.) σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 – 2020 

6. Να παρέχει έγκαιρα στον 1ο Συμβαλλόμενο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τυχόν διαχειριστικές αλλαγές του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 που επηρεάζουν την υλοποίηση του αντικειμένου της 
Προγραμματικής Σύμβασης 

7. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του αντικειμένου της 
παρούσας Προγραμματικής σύμβασης 

8. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών της συμβάσης έργου, μετά την 
εισήγηση του 1ου συμβαλλόμενου 

9. Να συντάσσει και να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ τα Δελτία 
Δήλωσης Δαπανών του έργου.  

10. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του έργου, σε συνεργασία με τον 1ο συμβαλλόμενο, για την 
κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020.  

11. Την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση της τρέχουσας προγραμματικής 
σύμβασης και της/των σχετικών τεχνικής/ών σύμβασης/συμβάσεων.  
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12. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του είτε 

αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα  
13. Να διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή άλλων εξωσυμβατικών εργασιών ή μη επιλέξιμων ή 

επιπρόσθετων δαπανών που για οποιονδήποτε λόγο θα απαιτηθεί να καταβληθεί για την ολοκλήρωση του έργου και 
που υπερβαίνουν ή δεν εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, έτσι ώστε το έργο να παραληφθεί και να είναι 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό  

14. Να εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως ως Κύριος του έργου με ίδια μέσα, έναντι τρίτων.  
 
 

Άρθρο 4: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Για την παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων ορίζεται Επιτροπή 
Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον 
αναπληρωτή του1. Υπεύθυνος για την εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Κυρίου 
του Έργου. Η Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να 
αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός του 
οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:  

• Η ρύθμιση λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων που τυχόν απαιτηθούν για την εφαρμογή των όρων της σύμβασης.  

• Η επίλυση προβλημάτων που ενδεχομένως θα προκύψουν από την ερμηνεία και εφαρμογή της.  

• Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που αφορούν την πορεία της.  
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του υποέργου το στέλεχος του 1ου συμβαλλόμενου υποβάλει στον 2ο συμβαλλόμενο - 
σε εξαμηνιαία βάση - Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (το οποίο περιέχει 
κατ’ ελάχιστο τα δελτία αναφορών, κατ’ αντιστοιχία με τα δελτία ωρίμανσης,  που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια 
αρχή διαχείρισης, ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ). Στο δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες του 1ου συμβαλλόμενου όπως 
επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει.  Κατόπιν συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος 
άρθρου, δύναται να τροποποιηθεί η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως 
επίσης και αυτή καθ’ αυτή η ύπαρξή του.  
Ο 1ος συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να παράσχει ενημέρωση προς τον  Κύριο του Έργου σχετικά με την πρόοδο 
του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν του ζητηθεί.  
 
 

Άρθρο 5 : ΔΑΠΑΝΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
40.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και απρόβλεπτων, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και  συγχρηματοδοτείται 
από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους ( κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη. 
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη 
γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της 
πράξης. Ο 1ος συμβαλλόμενος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το 
παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
 
 
 

 
 

 
1  καθώς και από στέλεχος με τον αναπληρωτή του που θα υποδειχθεί από …………… (Τρίτο φορέα, που παρουσιάζει ενδιαφέρον για το 

έργο π.χ. το φορέα λειτουργίας αν είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου, άλλο φορέα/ή υπηρεσία ανάλογα με το είδος της 
πράξης) 
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Άρθρο 6 : ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου που 
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.  

 
 
 

Άρθρο 7 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται μετά από απόφαση των αρμοδίων οργάνων των 
συμβαλλομένων μερών και γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 
 
 

Άρθρο 8 : ΡΗΤΡΕΣ 
 
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς 
τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη σύμβαση 

 
 
 

Άρθρο 9 : ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΟ 
 

Η παρούσα σύμβαση αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε για το περιεχόμενό της υπογράφεται ως ακολούθως σε 
τέσσερα αντίτυπα (4) από τα οποία έκαστος των συμβαλλομένων θα λάβει δύο (2). 

 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 
Για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση  

Μακεδονίας – Θράκης 
 
 
 
 
 

Δρ. Ιωάννης Σάββας 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου 

 
 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου/ Αναθέτουσα Αρχή (Α) και του 1ου συμβαλλόμενου (Β) για την Υλοποίηση 
της παρούσας. 
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Α/Α Ονοματεπώνυμο στελέχους Φορέας από τον 

οποίο προέρχεται 
Ρόλος στην υλοποίηση της 
Σύμβασης 

1 Χαράλαμπος Παπαλεξανδρής Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου 

Τακτικό μέλος Επιτροπής 
Παρακολούθησης των όρων 
της σύμβασης σύμφωνα με το 
Άρθρο 4 της παρούσης 
(απόφαση ΧΧΧΧ/2020 της 
151ης /23-07-2020 
συνεδρίασης Δ.Σ του Φορέα 
Διαχείρισης) Υπεύθυνος για 
την εκπροσώπηση της 
Επιτροπής του Άρθρου 4 
έναντι τρίτων.  

2 Σταύρος Τσιαντικούδης Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου 

Αναπληρωματικό μέλος 
Επιτροπής Παρακολούθησης 
των όρων της σύμβασης 
σύμφωνα με το Άρθρο 4 της 
παρούσης (απόφαση 
ΧΧΧΧ/2020 της 151ης /23-07-
2020  συνεδρίασης Δ.Σ του 
Φορέα Διαχείρισης) 
Υπεύθυνος για την 
εκπροσώπηση της Επιτροπής 
του Άρθρου 4 έναντι τρίτων.  

3 Διαγκάκη Γιαννούλα  Δασαρχείο 
Σουφλίου 

Τακτικό μέλος. 
Παρακολούθηση του 
αντικειμένου της σύμβασης 
σύμφωνα με το Άρθρο 4 της 
παρούσης. 

4 Παπαδόπουλος Ιωάννης Δασαρχείο 
Σουφλίου 

Αναπληρωματικό μέλος 
Παρακολούθηση του 
αντικειμένου 
της σύμβασης σύμφωνα με το 
Άρθρο 4 της παρούσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τίτλος έργου: ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ 6220 ΚΑΙ 5210 ΣΤΟ  ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΣΟΥΣ 
ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου) : ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
 

3.  Δικαιούχος (κύριος του έργου) : ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ 
4. Φορέας λειτουργίας : ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης:  
 
Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν δασοκομικές εργασίες για τη διατήρηση και αποκατάσταση των λιβαδικών τύπων 
οικοτόπων 6220* και 5210 στα όρια του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. Βασικός σκοπός του 
έργου είναι η συντήρηση και η βελτίωση των υφιστάμενων διακένων σε περιοχές που κατά το παρελθόν ήταν λιβαδικές 
και καταλαμβάνονται από ανεπιθύμητα άτομα δενδρωδών ή θαμνωδών ειδών. Επιπλέον, θα γίνει κατασκευή και 
τοποθέτηση ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων. 
Συγκεκριμένα, θα γίνουν δύο παρεμβάσεις απομάκρυνσης της βλάστησης που έχει εγκατασταθεί στην περιοχή. Η πρώτη 
προτείνεται να λάβει χώρα το 2020 και η δεύτερη το 2023. Δεδομένου ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν υφίσταται 
βόσκηση στις περιοχές οι παρεμβάσεις αυτές θα έχουν στόχο να μειώσουν την εγκατάσταση και την παρουσία των 
ξυλωδών και θαμνωδών φυτών. Απώτερος στόχος των δασοκομικών παρεμβάσεων είναι η διατήρηση της δομής και των 
φυσικών χαρακτηριστικών του οικοτόπου και η ανάσχεση της κάλυψης του αυξητικού χώρου από πρόσκοπα είδη 
(τραχεία πεύκη και ξυλώδεις θάμνοι, ιδιαίτερα παλιούρια). 
Οι εργασίες που προτείνονται να πραγματοποιηθούν στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης είναι οι εξής: 

1. Κοπή δέντρων (κυρίως πεύκης και δευτερευόντως δρυός) ύψους μέχρι 4 μέτρα. Θα κοπούν από εργάτες με χρήση 
μηχανικών μέσων στις περιοχές παρέμβασης συγκεκριμένος αριθμός δέντρων με ύψος μέχρι 4 μέτρα. Επίσης, 
προβλέπεται η μεταφορά με ζώα των προϊόντων κοπής και η στοίβαξή τους κατά μήκος δασικού δρόμου. 

2. Κοπή δέντρων ύψους (κυρίως πεύκης και δευτερευόντως δρυός) από 4 μέχρι 8 μέτρα. Θα κοπούν από εργάτες με χρήση 
μηχανικών μέσων στις περιοχές παρέμβασης συγκεκριμένος αριθμός δέντρων με ύψος από 4 μέχρι 8 μέτρα. Επίσης, 
προβλέπεται η μεταφορά με ζώα των προϊόντων κοπής και η στοίβαξή τους κατά μήκος δασικού δρόμου. 

3. Κοπή και μεταφορά με ζώα μεγάλων δέντρων (πεύκης) ύψους 8 μέχρι 12. Θα κοπούν από εργάτες με χρήση μηχανικών 
μέσων στις περιοχές παρέμβασης συγκεκριμένος αριθμός δέντρων με ύψος από 8 μέχρι 12 μέτρα. Επίσης, προβλέπεται 
η μεταφορά με ζώα των προϊόντων κοπής και η στοίβαξή τους κατά μήκος δασικού δρόμου. 

4. Κοπή και απομάκρυνση πολυετών ξυλωδών φυτών (κυρίως παλιούρι) και βάτων με μηχανήματα και εργάτες. Θα κοπούν 
από εργάτες με χρήση μηχανικών μέσων (τσεκούρια - αλυσοπρίονα). Επίσης, προβλέπεται η μεταφορά των 
υπολειμμάτων κοπής σε κατάλληλο χώρο. 

5. Τοποθέτηση ενημερωτικών ξύλινων πινακίδων με στέγαστρο, με ενημερωτικό κείμενο και χάρτη της περιοχής και των 
υποδομών. Θα τοποθετηθούν πινακίδες ενημέρωσης που θα είναι ενημερωτικές – πινακίδες δημοσιότητας του έργου. 
Προτείνεται η τοποθέτηση δύο ξύλινων ενημερωτικών πινακίδων με στέγαστρο, με ενημερωτικό κείμενο και χάρτη της 
περιοχής που θα είναι και πινακίδες δημοσιότητας του έργου. Στο άρθρο περιλαμβάνονται και οι εκτυπώσεις. Τα 
ψηφιακά αρχεία (μακέτες) της εκτύπωσης των δύο πινακίδων με το χάρτη και το ενημερωτικό κείμενο θα δοθούν στο 
ανάδοχο από τον Φορέα Διαχείρισης σε μορφή pdf. Η ανάλυση της εκτύπωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 300 ppi. Οι 
τεχνικές λεπτομέρειες παρατίθενται παρακάτω στο τιμολόγιο εργασιών, ενώ το σχήμα των πινακίδων φαίνεται στο 
σχήμα 1 του παραρτήματος της παρούσας μελέτης. 
Το σύνολο των επεμβάσεων και στους δύο τύπους οικοτόπων προτείνεται να πραγματοποιηθούν τη φθινοπωρινή - 
πρώιμη χειμερινή περίοδο (μήνες Οκτώβριος – Δεκέμβριος). 
 
Λεπτομερής περιγραφή των παραπάνω προτεινόμενων εργασιών γίνεται στη σχετική μελέτη (υπ΄αριθμ. πρωτ. 8007/11-
07-2020 απόφαση της Δ/ση Δασών Έβρου περί έγκρισης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη διατήρησης και 
αποκατάστασης των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου») 
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6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης : 

Οι περιοχές παρέμβασης αφορούν δύο περιοχές εξάπλωσης των τύπων οικοτόπων 6220* και 5210 στο Εθνικό Πάρκο 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.  
Η πρώτη αφορά μια έκταση 19,1 ha και συνολικής περιμέτρου 1,79 km που βρίσκεται στην Περιοχή προστασίας της 
φύσης (Ζώνη Α2) του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου ( Δυτικά του οικισμού της Λύρας). 
Η δεύτερη αφορά μια έκταση 59,3 ha και συνολικής περιμέτρου 4,74 km που βρίσκεται στις ζώνες Β1 και Β2α στα νότια 
του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στα βόρεια του οικισμού της Λευκίμης (βλέπε χάρτες στη 
μελέτη). 

7. Προϋπολογισμός του έργου-Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης: 40.000,00 € 
 
 

8.  Διάρκεια υλοποίησης του έργου-Σύνολο Πράξης: 39 μήνες 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 
Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

Ένταξη της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς- 
Λευκίμης-Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033258 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ:ΨΦΠΤ465ΧΙ8-ΧΞΛ) 

Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ 
ΕΤΠΑ και ΤΣ Οικ. ΕΥΔ/ΕΠ 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
3160/04-04- 
2019 

Τεχνικό Δελτίο Πράξης με Κωδικό Πράξης/MIS 
(ΟΠΣ): 5033258 

Φορέας Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου 

746/08-11-2019 

Έγκριση της μελέτης με τίτλο «Πυρήνας 
προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους 
Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου». 

Δ/νση Δασών Έβρου 8007/11-07-2020 
απόφαση της Δ/ση Δασών 
Έβρου 

   

 
 ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας  

Κύριος του 
Έργου 

1ος 
Συμβαλλόμε

νος 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
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Θέμα 7. Τροποποίηση σύμβασης για την «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και 
υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 

 
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FOR-

PRO ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 

 

Ημερομηνία Πρόσθετης Πράξης: 

Με την παρούσα πρόσθετη πράξη η οποία συνάπτεται στα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 

Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, σήμερα στις ΧΧ/07/2020, μεταξύ: 

Του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, με έδρα τη Δαδιά του Δήμου Σουφλίου 

(ΑΦΜ: 800286048 ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης), εκπρωσοπούμενο από τον κ. Κωνσταντίνο Ποϊραζίδη, Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου  

Της εταιρείας «LEVER ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ», με τον διακριτικό τίτλο “LEVER AE”, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, οδός 

26ης Οκτωβρίου 43, ΤΚ 54627, ΑΦΜ 997759560  ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. 

Θεόδωρος Καριπίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 

Σε συνέχεια της τροποποίησης του έργου FORPRO και της ένταξης των αλλαγών στην τελευταία έκδοση του αρχείου του 

προγράμματος (Application Form V3.0) από την Κοινή Τεχνική Γραμματεία του ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 

συμφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Το παραδοτέο D.1.3.3 (υποέργο 1 της σύμβασης) που αφορά στο συντονισμό και στη διαχείριση του έργου FORPRO, 

παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 

Το παραδοτέο D.2.3.2 (υποέργο 3 της σύμβασης) που αφορά στην παραγωγή και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού 

υλικού έχει ολοκληρωθεί ως έχει. 

Το παραδοτέο D.2.3.5 (υποέργο 4 της σύμβασης)  που αφορά στην ενημέρωση σχολικών ομάδων, μαθητών και 

εθελοντών για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος, έχει ολοκληρωθεί ως έχει. 

Το παραδοτέο D.2.3.4 που αφορά στη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας για τη διάχυση των δράσεων και των 

αποτελεσμάτων του έργου (υποέργο 2 της σύμβασης), θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έργου, είτε ως φυσική 

εκδήλωση είτε ως e-event. 

 

Με την παρούσα πράξη επέρχεται η ακόλουθη τροποποίηση: 

Παρατείνεται η περίοδος υλοποίησης της σύμβασης έως τις 05/10/2020. 

Ο προϋπολογισμός του παραδοτέου D.1.3.3 (υποέργο 1 της σύμβασης) που αφορά στο συντονισμό και στη διαχείριση 

του έργου FORPRO, αυξάνεται από 11.400,00 ευρώ σε 13.680,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

Ο προϋπολογισμός του παραδοτέου D.2.3.5 (υποέργο 4 της σύμβασης)  που αφορά στην ενημέρωση σχολικών ομάδων, 

μαθητών και εθελοντών για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος μειώνεται από 6.175 € σε 3.895 € 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 
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Το σύνολο της αξίας της σύμβασης παραμένει ίδιο. 

Συμφωνείται ότι η παρούσα Πρόσθετη Πράξη τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αρχικής Σύμβασης (ημερομηνία υπογραφής 19/6/2018), της οποίας η παρούσα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος και την οποία τα μέρη αναγνωρίζουν ως έγκυρη και ισχυρή. 

Σε απόδειξη και επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

  

 

 

 

 

 

Για τη LEVER A.E 

 

 

 

Θεόδωρος Καριπίδης 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

Για του Φορέα Διαχείρισης Δάσους 

Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου 

 

 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
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