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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 – 10 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 155ης 

Στη Δαδιά, σήμερα, 30 – 10 – 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του κτηρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 155 (εξερχ. 904/20-10-
2020)  πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική 
συνεδρίαση. 

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος 
Ποϊραζίδης διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη του Δ.Σ., 
ήτοι:   
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
4. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 
5. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
  
  
 ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας  

 
Θέματα 

1. Έγκριση πρακτικών 153ης και 154ης συνεδρίασης (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 

2. Ενημέρωση 

3. Διόρθωση στοιχείων μητρώου του Φορέα Διαχείρισης ως προς την νομική του μορφή 
(εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

4. Παραχώρηση χρήσης γης ακινήτων στο αγρόκτημα Σιδηρού (αριθμ. πρωτ. 874/07-10-20) 
(εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

5. Σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας για το έργο «LIFE – 
GRECABATS» (εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

6. Αίτημα της Ακριτικής Ενεργειακής για παροχή δεδομένων πτήσεων πουλιών με σκοπό την 
αξιολόγηση επιπτώσεων σε 6 προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ (εισηγήτρια Σ. 
Ζακκάκ) 
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7. Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Σουφλίου για υλοποίηση της μελέτης και της 
κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (ανάκληση της υπ’ 
άριθμ. 1025/2019 απόφασης 129ης συνεδρίασης Δ.Σ) (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του 6ου παραδοτέου του 
εξωτερικού συνεργάτη για «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και 
υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

9. Επικύρωση της από 04/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με την έγκριση του 
αιτήματος αλλαγής υλικών της σύμβασης «Τμήμα 1 του έργου «Επαναπροκήρυξη 
τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και 
λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

10. Επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης»  
του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης 
του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 

11. Επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»  του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου 
Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

12. Επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»  του έργου 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 

13. Επικύρωση της από 28/09/2020 Απόφασης Προέδρου για παράταση σύμβασης 
«Προμήθεια Ιματισμού» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

14. Επικύρωση της από 15/10/2020 Απόφασης Προέδρου έγκριση του υπ’άριθμ. πρωτ. 
890/15-10-2020 αιτήματος της εταιρείας «Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε» στο πλαίσιο 
του «Τμήμα 1 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

15. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης 
«Υλοποίηση Τμήματος 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» του διαγωνισμού «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου 
Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης»   (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

16. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης 
«Υλοποίηση Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του διαγωνισμού 
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«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»   (εισηγητής Χ. 
Παπαλεξανδρής) 

17. Παραλαβή του φακέλου με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
δημοσίευση ηλεκτρονικών διαγωνισμών υλοποίησης των μελετών «Πυρήνας 
προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» και 
«Μελέτη διατήρησης και αποκατάστασης των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό 
Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
 
Θέμα ημερήσιας διάταξης  
 
 
Θέμα 1. Επικύρωση πρακτικών 153ης και 154ης συνεδρίασης Δ.Σ 

 
Το θέμα δεν συζητηθηκε 

 
Θέμα 2. Ενημέρωση  
 
Η κ. Μ. Κούρδογλου παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την έκθεση οικονομικής διαχείρισης 3ου 
τριμήνου του 2020. 
Το χρονικό διάστημα από 01 Ιουλίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 ο Φορέας Διαχείρισης είχε 
κύκλο εργασιών ύψους 2.154,47€, τα λοιπά συνήθη έσοδα ανήλθαν σε 139.942,84€ και τα λοιπά 
έσοδα και κέρδη σε 10,00€. Τα συνολικά έξοδα κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν 112.554,00€, 
εκ των οποίων 58.085,20€ αφορούσαν παροχές σε εργαζομένους (μισθοί και ασφαλιστικές 
εισφορές), 28,93€ χρηματοοικονομικά έξοδα και 54.439,87€ λοιπά έξοδα και ζημίες. Το 
αποτέλεσμα της διαχείρισης του τρίτου τριμήνου ήταν κέρδη ύψους 29.553,31€. 

I. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 

Η ανάλυση των εσόδων έχει ως εξής: 

70 Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων € 579,52 

73 Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών € 1.574,95 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες € 137.970,03 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 1.662,82 

76 Έσοδα από τόκους € 309,99 

 Σύνολο Οργανικών εσόδων € 142.097,31 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 10,00 

 Γενικό Σύνολο € 142.107,31 

Τα έξοδα έχουν ως εξής:  
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60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 58.085,20 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων € 32.790,08 

62 Παροχές τρίτων € 6.939,44 

63 Φόροι - τέλη € 12.708,05 

64 Διάφορα έξοδα € 2.002,29 

65 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα € 28,93 

 Σύνολο Οργανικών εξόδων € 112.553,99 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 0,01 

82 Έξοδα προηγούμενων χρήσεων € 0,00 

 Γενικό Σύνολο € 112.554,00 

ΙΙ. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Στο 3ο τρίμηνο του 2020 ο Φορέας προμηθεύτηκε πάγια συνολικής αξίας 29.462,40. Τα πάγια 
αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού προγράμματος του στόχου εδαφικής 
συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020» και για το έργο «Υλοποίηση της 
έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης».  

Συγκεκριμένα παραλήφθηκαν τα κάτωθι: 

1. Βάση πάγκου υποδοχής 
2. Πάγκος υποδοχής 
3. Ράφια πίσω από τον πάγκο υποδοχής 
4. Εξοπλισμός πωλητηρίου 
5. Καθιστικό έκθεσης 
6. Δημιουργικό (γραφιστικά, κείμενα, σκίτσα, φωτογραφίες, δημιουργικό ταινιών, 

ηχογραφήσεις, επεξεργασία ήχου, κ.τ.λ.). 
ΙII. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Έσοδα 

70 Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων € 1.925,51 

73 Έσοδα από πωλήσεις υπηρεσιών € 3.674,14 

74 Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες € 293.456,45 

75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών € 3.782,19 

76 Έσοδα από τόκους € 310,49 

81 Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  € 20,00 

 Γενικό Σύνολο € 303.168,78 

 

Έξοδα 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού € 180.278,82 

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων € 42.256,21 

62 Παροχές τρίτων € 15.471,69 
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63 Φόροι – τέλη € 19.079,34 

64 Διάφορα έξοδα € 7.245,64 

65 Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα € 223,82 

Ομ.8 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα € 102,60 

Ομ.1 Καθαρή κτήση παγίων € 46.084,12 

Ομ.2 Αγορές εμπορευμάτων € 0,00 

 Γενικό Σύνολο € 310.742,24 

Παρά το γεγονός ότι στο τρίμηνο παρουσιάζονται κέρδη ύψους 29.553,31€, η εικόνα της 
οικονομικής διαχείρισης από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου είναι τελείως 
διαφορετική, με ζημίες ύψους 7.573,46€. 

Η διαφορά των αποτελεσμάτων οφείλεται στο γεγονός ότι κατά το 3ο τρίμηνο κατατέθηκαν στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του Φορέα, επιχορηγήσεις ύψους €132.655,00, από το ΠΔΕ και τον 
Τακτικό Προϋπολογισμού του Υπουργείου, αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τα έσοδα.  

Από πλευράς επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο Φορέας Διαχείρισης συνεχίζει να εισπράττει 
μειωμένα έσοδα, σε σχέση με τις αντίστοιχες περσινές περιόδους, λόγω των μέτρων που έχουν 
παρθεί στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Όπως φαίνεται από 
τον πίνακα που δίνεται παρακάτω, η μείωση σε σχέση με το 2019 φτάνει το 71%.  

 

 Ιούλιος-Σεπτέμβριος Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 

2019 6.963,76 20.494,81 

2020 2.202,86 5.967,41 

Διαφορά -4.760,90 -14.527,40 

Ποσοστιαία μείωση -68% -71% 

 

IV. ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΞΕΝΩΝΑ 

1. Ενοίκια 
Μείωση, λόγω COVID, υπάρχει και στα έσοδα από τα μίσθωματα του ξενώνα. Σύμφωνα με την 
απόφαση Α 1164/2020 (ΦΕΚ Β’ 2867/15-07-20) του υφυπουργού Οικονομικών, οι πληττόμενες 
επιχειρήσεις, απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος 
για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Συνεπώς, το μηνιαίο μίσθωμα κατά τους μήνες Ιούλιο και 
Αύγουστο διαμορφώθηκε σε 180,00€/μήνα έναντι 300,00€/μήνα. Με την συνολική μείωση για 
τους δύο αυτούς μήνες να φτάνει τα 240,00€, και τα ετήσια έσοδα του Φορέα από τα ενοίκια για 
το 2020, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, να ανέρχονται σε 3.360,00€ αντί 3.600,00€. Μέχρι την 
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παρούσα χρονική στιγμή εκκρεμή η καταβολή των ενοικίων Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, ενώ το 
ενοίκιο του Αυγούστου κατατέθηκε στις 02/10/2020.  

2.  Ποσοστά 
Ένα σύνηθες πρόβλημα με την ανάδοχο εταιρεία είναι η καθυστέρηση αποστολής των 
ακαθαρίστων εσόδων της, ώστε αυτά να τιμολογηθούν και να αποδοθεί το έσοδο στον Φορέα 
Διαχείρισης.. Η εταιρεία βάση της σύμβασης έχει υποχρέωση αποστολής τους κάθε μήνα, της έχει 
ζητηθεί πολλές φορές η τήρηση του όρου αυτού, ωστόσο συνεχίζει να τα στέλνει ανά τρίμηνο και 
μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Φέτος, τα έσοδα του πρώτου τριμήνου τα απέδωσε στις 
27/07/2020, ενώ ακόμη δεν έχει αποστείλει για τους μήνες Απρίλιο έως Σεπτέμβριο.  

3. Διακανονισμός χρέους  
Τέλος, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 941/2019 απόφαση της 123ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου η εταιρεία έχει υποχρέωση να καταβάλλει ετησίως έναντι του χρέους που έχει 
δημιουργηθεί 2.000,00€. Μέχρι σήμερα για το 2020, έχει καταβάλει μόλις 200,00€ (στις 
25/06/2020), τα οποία θεωρεί ότι αφορούν το 2019, καθώς είχε κατέβαλλε 1.800,00€.  

Τρεις (3) μήνες πριν την λήξη του έτους δεν έχει δώσει τίποτα έναντι του χρέους της, με 
αποτέλεσμα αυτό να συνεχίζει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, 8.546,05€ και παρά το γεγονός 
ότι στις 31/12/2019 έγινε διόρθωση των λαθών που είχαν γίνει στον υπολογισμό των ποσοστών 
με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου ύψους 1.549,69€, με το χρέος να διαμορφώνεται τότε σε 
€8.446,06. 

V. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα κάτωθι συμπεράσματα: 

1. Παρ’ ότι στο τρίμηνο εμφανίζονται κέρδη, στη συνολική οικονομική διαχείριση συνεχίζει 
να υπάρχει ζημία 

2. Υπάρχει κατακόρυφη μείωση των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (-68%), όσο και για το διάστημα Ιανουαρίου – 
Σεπτεμβρίου (-71%). 

3. Το χρέος της Γεωργίτση Δ. και ΣΙΑ ΕΕ συνεχίζει να είναι υψηλό, ενώ με την τιμολόγηση των 
ποσοστών Απριλίου - Σεπτεμβρίου υπάρχει πιθανότητα να φτάσει το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής της. 

Τέλος, συστήνεται η συνέχιση του περιορισμού των δαπανών στις απολύτως απαραίτητες, ώστε 
στο τέλος της χρήσης να υπάρχει η μικρότερη δυνατή ζημία. 

 
 
Θέμα 3. Διόρθωση στοιχείων μητρώου του Φορέα Διαχείρισης ως προς την νομική του μορφή 
(εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Μ. Κούρδογλου και ενημέρωσε τα μέλη ότι, ο Φορέας Διαχείρισης θα 
πρέπει να προβεί σε διόρθωση των στοιχείων του στην ΔΟΥ, καθώς κατά την δήλωση έναρξης 
δραστηριότητας, στις 04/07/2003, δηλώθηκε ως «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση». Σύμφωνα 
με τον ν.4519/2018 ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 
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αποτελεί κοινωφελές Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), δεν έχει κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα, εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και ανήκει στο μητρώο 
φορέων γενικής κυβέρνησης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.  
Συνεπώς, θα πρέπει να γίνει αλλαγή της μορφής από Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση σε ΝΠΙΔ μη 
κερδοσκοπικό. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο εξωτερικός συνεργάτης 
λογιστής του Φορέα Διαχείρισης κ. Μενέλαος Μαλτέζος για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
να εξουσιοδοτηθεί ο εξωτερικός συνεργάτης λογιστής του Φορέα Διαχείρισης κ. Μενέλαος 
Μαλτέζος για να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση των στοιχείων του 
Φορέα Διαχείρισης στη ΔΟΥ 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1292/2020 
 
Θέμα 4. Παραχώρηση χρήσης γης ακινήτων στο αγρόκτημα Σιδηρού (αριθμ. πρωτ. 874/07-10-
20) (εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 
 
Το θέμα σχετικά με τα επτά (7) αγροτεμάχια για τα οποία ζητείται παραχώρηση για χρήση στο 
αγρόκτημα Σιδηρού, εισηγήθηκε ο κ. Τσιαντικούδης και  ανέφερε τα παρακάτω: 
Τα αγροτεμάχια με κωδικό Ν49-1, Ν49-2, Ν170, Ν65 και Ν66 βρίσκονται εντός της περιοχής natura 
2000 Ορεινός Έβρος – Κοιλάδα Δερείου GR1110010. Για τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια ο Φορέας 
Διαχείρισης δεν φέρει αντίρρηση για την παραχώρηση τους κατά χρήση με αποκλειστική χρήση 
τους την γεωργική δραστηριότητα (Εικόνες 1 – 5). 
Τα αγροτεμάχια με κωδικό Ν56-1, Ν56-2, Ν69 και Ν71 βρίσκονται εκτός περιοχής natura 200 και 
εκτός των ορίων του Εθνικού Πάρκου. Για τον λόγο αυτό δεν έχω να αναφέρω κάτι σχετικά με την 
παραχώρηση τους ή μη για χρήση (Εικόνες 6 – 9). 
Εισηγήθηκε θετικά για την παραχώρηση των αγροτεμαχίων Ν49-1, Ν49-2, Ν170, Ν65 και Ν66 που 
βρίσκονται εντός περιοχής natura 2000 για αποκλειστικά γεωργική χρήση. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την παραχώρηση χρήσης γης ακινήτων στο αγρόκτημα Σιδηρού (αριθμ. πρωτ. 874/07-10-20) 
σύμφωνα με την εισήγηση 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1293/2020 
 
Θέμα 5. Σύμφωνη γνώμη για την εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας για το έργο «LIFE – 
GRECABATS» (εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και προυσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρόγραμμα 
εργασιών του έργου «LIFE GRECABAT». 
Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE GRECABAT «Ελληνικά Σπήλαια και Χειρόπτερα: Διαχειριστικές 
Δράσεις και Αλλαγή Συμπεριφοράς» (LIFE17NAT/GR/000522 υλοποιεί δράσεις διατήρησης σε 10 
περιοχές του Δικτύου NATURA 2000 [για 10 είδη χειροπτέρων και τον οικότοπο των σπηλαίων] σε 
όλη την Ελλάδα με σκοπό την προστασία και ανάδειξη των σπηλαίων και των μοναδικών μορφών 
ζωής που φιλοξενούν.  
Στα πλαίσια της Δράσης C1 (Action C1: Protection, restoration and management of important 
roosting sites for Bats) του προγράμματος πρόκειται να υλοποιηθούν εργασίες μικρής κλίμακας σε 
επιλεγμένα καταφύγια χειροπτέρων (8 σπήλαια και 5 τεχνητά καταφύγια) σε όλη την Ελλάδα. Τα 
παραπάνω έργα έχουν σαν στόχο την προστασία και διατήρηση 10 ειδών χειροπτέρων και του 
οικοτόπου των σπηλαίων. 
Παρακάτω περιγράφονται οι εργασίες που αιτείται ο ανάδοχος για να πραγματοποιηθούν από 
τον Οκτώβριο του 2020 μέχρι τον Μάϊο του 2021. 
 
 
Πρώτο σημείο: Παλαιά Ορυχεία Δαδιάς / Τσoύτουρο 
Στην περιοχή "Τσούτουρο", μέσα στην Ζώνη Προστασίας της Φύσης (Α1 ζώνη) του 
προστατευόμενου δάσους της Δαδιάς Έβρου, βρίσκεται μία σειρά από υπόγειες στοές ηλικίας 
λίγων δεκαετιών. 
Συντεταγμ.: 41° 9'8.25"N  26°11'28.48"E 
Η μία στοά φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αναπαραγωγικές αποικίες πτερυγονυχτερίδας 
(Miniopterus schreibersii) στην Ελλάδα. Επίσης, φιλοξενεί μεγάλους αριθμούς από τα είδη Myotis 
blythii, M. capaccinii και Rhinolophus euryale και, σε μικρότερο βαθμό, τα είδη Myotis 
emarginatus, M. myotis, Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros και R. mehelyi. Και τα εννέα 
αυτά είδη αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας των Οικοτόπων 
Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος στην είσοδο 
του ορυχείου και θα αποκατασταθεί η είσοδός του, η οποία έχει καταρρεύσει μερικώς. 
Η είσοδος του σημαντικού καταφυγίου χειροπτέρων στη θέση Τσούτουρο έχει εν μέρει 
καταρρεύσει (περιορίζοντας το διαθέσιμο άνοιγμα διέλευσης των χειροπτέρων) ενώ τα 
υφιστάμενα ξύλινα υποστυλώματα έχουν σαπίσει και δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκρατήσουν 
μεγάλα φορτία σε περίπτωση περεταίρω κατάρρευσης της εισόδου και των εξωτερικών πρανών. 
Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρέμβασης είναι (α) να απομακρυνθούν τα πεσμένα και 
σαθρά υλικά από την είσοδο και τα εξωτερικά πρανή και (β) να κρατηθεί ανοιχτή η είσοδος του 
ορυχείου ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα κατάρρευσης της. Για το σκοπό αυτό θα τοποθετηθεί 
υποστηρικτικός μεταλλικός κλωβός στην είσοδο και το εσωτερικό του ορυχείου. 
 
Περιγραφή εργασιών 
1. Καθαρισμός αποσαθρωμένων τμημάτων πετρώδους εδάφους περιμετρικά της εισόδου 
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2. Αποκομιδή υλικών κατολίσθησης μπροστά από είσοδο της στοάς του ορυχείου 
3. Σφράγισμα οπής διαστάσεων 1,40 μ2 πάνω και αριστερά της είσοδο της σήραγγας με δοκούς 

βιδωμένους στην πέτρα όπου πάνω τους θα βιδωθεί φύλο χάλυβα 
4. Κατασκευή νέου στεγάστρου εισόδου ώστε να αποτρέπει το κλείσιμο της εισόδου από 

κατολίσθηση αποσαθρωμένων υλικών διατομής 10 Χ 10 πάχους 5mm μεταλλικού 
γαλβανισμένου κοιλοδοκού σχήματος Π διαστάσεων: 

- 2,00 μ. ύψους 
- 1,05 μ. ανοίγματος ανάμεσα στα υποστυλώματα 
- 2,20 μ. ολικό μήκος δοκού 

 
Το νέο στέγαστρο θα εισχωρεί μέσα στην είσοδο κατά 3,00 μ. περίπου προκειμένου να 
αποφευχθεί η είσοδος αποσαθρωμένων υλικών από κατολισθήσεις στην είσοδο του σπηλαίου 
 
 
Απαιτούμενες Εργασίες και Μηχανήματα 
1. Εργασίες χειρός για καθάρισμα και απομάκρυνση υλικών κατολίσθησης  
2. Διάνοιξη οπών για τοποθέτηση βλήτρων με κρουστικό τρυπάνι για κλείσιμο οπής πάνω από 

είσοδο σπηλαίου με φύλο χάλυβα (λαμαρίνα)  
3. Σκάψιμο χειρωνακτικά για «θεμελίωση» εισόδου  
4.  Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα για στήριξη νέας εισόδου σχήματος «Π»  
5. Μεταφορά συναρμολόγηση και τοποθέτηση νέου στεγάστρου εισόδου σπηλαίου  

Κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα για στήριξη νέας εισόδου σχήματος «Π» 
 
Απαιτούμενα υλικά 
1. Φύλλο χάλυβα για κλείσιμο οπής πάνω απο είσοδο σπηλαίου  
2. Κοιλοδοκοί σχήματος «Π» ως φέρων οργανισμό κατασκευής εισόδου  
3. Μηκίδες πλαϊνά εισόδου και επάνω για «δέσιμο» κατασκευής  
4. Επένδυση φύλλο χάλυβα (λαμαρίνα)  
 
Συνολικός Πίνακας Εργασιών και Υλικών 

Εργασία 
 

Υλικά 
 

τμχ ή μ2 ή 
μεροκάματα 

 

Εργασίες χειρός για καθάρισμα 
και απομάκρυνση υλικών 
κατολίσθησης  
 

Εργατικά  
 

2 

Κλείσιμο οπής στο πάνω μέρος 
εισόδου σπηλαίου  
 

Διάνοιξη οπών για τοποθέτηση βλήτρων με 
κρουστικό τρυπάνι (λαμαρίνα  

1 

Φύλλο χάλυβα (τμχ/2τ.μ)  1 

Κατασκευή νέας εισόδου με 
κοιλοδοκούς  
 

Σκάψιμο χειρωνακτικά για «θεμελίωση» εισόδου 
(εργατικά)  

8 

Σακί τσιμέντο  8 

Σακί χαλίκι  8 
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Κοιλοδοκοί "Π" (10x10x5mm) 2μ./τμχ  24 

Μηκίδες πάγια και άνω κατασκευή "Π"  32 

Φύλλο χάλυβα (τμχ/2τ.μ)  18 

Μεταφορά συναρμολόγηση και τοποθέτηση 
νέου στεγάστρου εισόδου σπηλαίου (εργατικά)  

13 

 
 
 
Δεύτερο Σημείο: Παλαιά Ορυχεία Δαδιάς – Αγία Βαρβάρα 
Οι Στοές των παλιών Ορυχείων Αγίας Βαρβάρας βρίσκονται εντός του Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και της περιοχής NATURA GR1110005 - «Βουνά Έβρου». 
Συντεταγμ.: 41° 9'40.10"N 26°11'56.99"E 
Το ορυχείο της Αγ. Βαρβάρας με μήκος 30-50 μ. και με μέγιστο ύψος 2 μ. υπήρξε ορυχείο 
εξόρυξης χρωμιτών το οποίο εγκαταλείφθηκε πριν από χρόνια. 
Πρόσφατες έρευνες έχουν καταγράψει την παρουσία σημαντικού αριθμού χειροπτέρων για την 
Αγ. Βαρβάρα (Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis capaccinii, Myotis emarginatus, 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum). 
Στα πλαίσια του LIFE GRECABAT θα τοποθετηθεί πινακίδα ερμηνείας περιβάλλοντος στην είσοδο 
του ορυχείου και θα σφραγιστεί η δεύτερη είσοδος, προκειμένου να εξασφαλιστούν πιο ευνοϊκές 
μικροκλιματικές συνθήκες για τις νυχτερίδες. 
Το ορυχείο εκτός από την κύρια είσοδο διαθέτει και μία δευτερεύουσα κατακόρυφη είσοδο η 
οποία δημιουργεί σημαντικό ρεύμα αέρα στο εσωτερικό του περιορίζοντας τη χρήση του 
καταφυγίου από τα χειρόπτερα. Σκοπός της παρέμβασης με βάση τα παραπάνω είναι (α) να 
απομακρυνθούν τα πεσμένα και σαθρά υλικά από την είσοδο και τα εξωτερικά πρανή και (β) είναι 
να περιοριστεί το ρεύμα αέρα από την κατακόρυφη είσοδο του ορυχείου και να βελτιωθούν οι 
συνθήκες στο εσωτερικό του ορυχείου. 
 
Περιγραφή εργασιών 
1. Καθαρισμός κύρια εισόδου από προϊόντα κατολίσθησης όπως πέτρες, χώματα και τμήματα 

κορμών δέντρων  
2. Κλείσιμο δεύτερης μικρής εισόδου διαστάσεων 1,30 Χ 1,00 με υλικά που υπάρχουν κοντά 

όπως μεγάλοι λίθοι και τμήματα κορμών δέντρων  
3. Κλείσιμο οπής που βρίσκεται πιο πάνω από την δεύτερη μικρή είσοδο ανοίγματος περίπου 

1,00 Χ 1,00 μ. με τοποθέτηση δοκών μήκους 5 μ κάθετα στα πρανή του ορύγματος και 
«δέσιμο» μεταξύ τους με δοκούς ξύλινους  

4. Για πέρασμα πάνω από την «λίμνη» εσωτερικά του ορυχείου θα γίνει κατασκευή με λαμαρίνα 
πάχους 3εκ. με αντιολισθητική επιφάνεια 2,50 Χ 0,40μ  

Απαιτούμενες εργασίες και Μηχανήματα 
1. Απομάκρυνση προϊόντων κατολίσθησης χειρωνακτικά  
2. Συγκέντρωση υλικών για κλείσιμο δεύτερης μικρής εισόδου και κλείσιμο αυτής 

χειρωνακτικά  
3. Κατασκευή επικάλυψης με δοκούς ξύλινους και τοποθέτηση  
 
Απαιτούμενα υλικά 
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1. Συγκέντρωση υλικών (πέτρες και κορμοί) από περιβάλλοντα χώρο (κλείσιμο μικρής εισόδου)  
2. Δοκοί ξύλου 5,0 μ. για επικάλυψη  
 
Συνολικός Πίνακας Εργασιών και Υλικών 

Εργασία 
 

Υλικά 
 

τμχ ή μ2 ή 
μεροκάματα 

 

Εργασίες χειρός για καθάρισμα και 
απομάκρυνση υλικών κατολίσθησης  

Εργατικά  4 

Αντιολισθητική Λαμαρίνα  Λαμαρίνα τμχ. (2,50Χ1,25)  1 

Κλείσιμο μικρής εισόδου  Εργατικά  3 

Κατασκευή και τοποθέτησή επικάλυψης 2ης 
μικρής εισόδου  

Ξύλινοι δοκοί 4,5x7x500 εκ. 
(τμχ)  

18 

Τοποθέτηση (εργατικά)  1 

 
Οι παραπάνω εργασίες είναι μικρής έκτασης, θα πραγματοποιηθούν σε χρονική περίοδο και 
περιοχές που δεν θα ενοχλήσουν την αναπαραγωγή των αρπακτικών πουλιών υπό την επίβλεψη 
ομάδας επιστημόνων σχετικών με το αντικείμενο και μετά από ενημέρωση του Φορέα 
Διαχείρισης για τις ημέρες κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι επιμέρους εργασίες. 
Ο κ. Τσαντικούδης εισηγήθηκε ότι εκτιμά, πως οι παραπάνω εργασίες, λόγω της μικρής τους 
κλίμακας, δεν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Πάρκου και 
ειδικότερα στις συγκεκριμένες θέσεις παρέμβασης και εισηγήθηκε θετικά για την 
πραγματοποίηση των εργασιών. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
να γνωμοδοτησει θετικά σχετικά για την εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας για το έργο «LIFE – 
GRECABATS» σύμφωνα με την εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1294/2020 
 
Θέμα 6. Αίτημα της Ακριτικής Ενεργειακής για παροχή δεδομένων πτήσεων πουλιών με σκοπό 
την αξιολόγηση επιπτώσεων σε 6 προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ (εισηγήτρια Σ. 
Ζακκάκ) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Ζακκακ και ενημέρωσε τα μέλη ότι η εταιρεία Ακριτική Ενεργειακή, με το 
από 05/10/2020 ηλεκτρονικό μήνυμά της, αιτείται τη διάθεση δεδομένων πτήσεων πουλιών που 
διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης για την αξιολόγηση επιπτώσεων σε 6 προτεινόμενες θέσεις 
χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ.   
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Ο Φορέας Διαχείρισης μπορεί να διαθέσει δεδομένα που αφορούν οκτώ δορυφορικού πομπούς 
Μαυρόγυπα που προμηθεύτηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ, καθώς οι υπόλοιποι 
πομποί των πουλιών που παρακολουθούνται είναι του προγράμματος LIFE Re-Vultures και δεν 
έχει δικαίωμα διάθεσης των στοιχείων σε τρίτους.   
 
Βάσει των απαντήσεων που έχει δώσει ο Φορέας Διαχείρισης σε αντίστοιχα προηγούμενα 
αιτήματα εταιριών και άλλων φορέων και δεδομένου ότι τα δεδομένα τηλεμετρίας που διαθέτει ο 
Φορέας Διαχείρισης είναι απαραίτητα για την κατά το δυνατό ακριβέστερη εκτίμηση των 
επιπτώσεων από την εγκατάσταση ΑΣΠΗΕ, προτείνεται να παρασχεθούν τα παρακάτω στοιχεία 
δορυφορικής τηλεμετρίας για τους Μαυρόγυπες που φέρουν πομπό στο πλαίσιο υλοποίησης του 
προγράμματος ΕΠΠΕΡΑΑ: 
 

1.  
a. Πίνακας παρουσίας κάθε πουλιού ανά ημέρα σε ακτίνα 2χλμ από τις Α/Γ των 

ΑΣΠΗΕ (κωδικοί πουλιών ανά ημέρα καταγραφής) και αντίστοιχο πεδίο που θα 
δηλώνει την πιθανή δραστηριότητα του πουλιού (standing, moving). Ως «standing» 
ορίζονται τα πουλιά με ταχύτητα <0.83m/s ή 3km/h = πιθανή τροφοληψία ή 
ημερήσια κούρνια ή σε νυχτερινή κούρνια).  

b. Πίνακας παρουσίας κάθε πουλιού ανά ημέρα σε ακτίνα 250μ από τις Α/Γ (κωδικοί 
πουλιών ανά ημέρα καταγραφής). 

2. Χάρτης με τις θέσεις καταγραφής τις γραμμές των διελεύσεων των πουλιών σε ακτίνα 2χλμ 
από τις Α/Γ 

3. Πίνακας με αναλυτικά στοιχεία για τους δορυφορικούς πομπούς (πόσοι πομποί έχουν 
τοποθετηθεί και σε πόσα πουλιά, χρονική περίοδος λειτουργίας, ώρες λειτουργίας ανά 
ημέρα)  

4. Επικαιροποιημένο πίνακα ανευρέσεων νεκρών αρπακτικών πουλιών στην περιοχή του 
Έβρου – Ροδόπης από προσκρούσεις με Α/Γ ή άλλες υποδομές.  

 
Για τα στοιχεία του πίνακα 1b διευκρινίζεται ότι δεδομένου ότι οι πομποί καταγράφουν τη θέση 
του πουλιού ανά 3 λεπτά το μέγιστο, οι καταγραφές που έχουν γίνει εντός της ζώνης 250μ από της 
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 αυτή είναι πολύ μικρή, ενώ παράλληλα καταγράφονται οι μετακινήσεις 
μόνο ενός μικρού υποσυνόλου του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε εκτίμηση της 
συχνότητας διελεύσεων από τη ζώνη 250μ από της Α/Γ και του ρίσκου πρόσκρουσης με βάση τα 
δεδομένα τηλεμετρίας δε μπορεί παρά να είναι ενδεικτική και χαμηλότερη της πραγματικής. 

Προτείνεται η χορήγηση της παραπάνω πληροφορίας υπό τους όρους και περιορισμούς της 
απόφασης 432/2014 της 65ης/12-8-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με «Υιοθέτηση 
πρωτοκόλλου για τα Πνευματικά Δικαιώματα που αφορούν τα Παραδοτέα Προϊόντα και τα 
Πρωτογενή Δεδομένα που χειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου». 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
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Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την παροχή δεδομένων πτήσεων πουλιών στην εταιρεία Ακριτικής Ενεργειακής με σκοπό την 
αξιολόγηση επιπτώσεων σε 6 προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ, σύμφωνα με την 
εισήγηση 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1295/2020 
 
 
Θέμα 7. Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Σουφλίου για υλοποίηση της μελέτης και της 
κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΠΕΡΑΑ (ανάκληση της υπ’ άριθμ. 
1025/2019 απόφασης 129ης συνεδρίασης Δ.Σ) (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)  
 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και ανέφερε ότι προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο 
«Κατασκευη υπερυψωμένου παρατηρητηρίου για την καταγραφη ειδών ορνιθοπανίδας» στην 
περιοχή "Κορυφή Κάψαλο"» το οποίο έχει ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΡΑ, θα 
πρέπει να συναφθεί ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου. 
Η προγραμματική σύμβαση θα περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης για την κατασκευή του 
παρατηρητηρίου και το έργο κατασκευής του. Επισήμανε επίσης ότι σε συνεργασία με τον 
Πρόεδρο του Φ.Δ έχει επιλεγεί η κατασκευή του παρατηρητηρίου σε άλλη θέση από αυτή που 
είχε δηλωθεί αρχικά στο Τεχνικό Δελτίο. Έχει αντικατασταθεί η κορυφή Κάψαλο με σημείο στην 
περιοχή Πεσσάνης του Εθνικού Πάρκου καθώς σύμφωνα με την ΚΥΑ ορισμού Εθνικού Πάρκου, 
μόνο σην ζώνη Β3 μπορεί να κατασκευαστεί νέο παρατηρητήριο. 
Προυσίαζεται το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης με βάση το πρότυπο που έχει συνταχθεί 
από την διαχειριστική αρχή ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Σύμφωνα με αυτην, ορίζονται: 

• Η Άννα Κωνσταντινίδου Π.Ε Χημικός Μηχανικός, Συντονίστρια Έργου του Φ.Δ, ως  τακτικό 
μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 4 
της προγραμματικής συμβασης και ως Υπεύθυνη για την εκπροσώπηση της Επιτροπής του 
Άρθρου 4 έναντι τρίτων και 

• ο Χαράλαμπος Παπαλεξανδρής 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 

 
Επίσης θα πρέπει να ανακληθεί η απόφαση 1025/2019 της 129ης συνεδρίασης Δ.Σ σύμφωνα με 
την οποία ο Φορέας Διαχείρισης θα υπέγραφε προγραμματική σύμβαση με την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Μ-Θ.  
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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 

• την ανάκληση της απόφασης 1025/2019 της 129ης συνεδρίασης Δ.Σ 

• τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Σουφλίου για σύνταξη της μελέτης του 
έργου «Κατασκευή υπερυψωμένου παρατηρητηρίου για την καταγραφή ειδών 
ορνιθοπανίδας»  προυπολογισμού 7.000€ και την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή 
υπερυψωμένου παρατηρητηρίου για την καταγραφή ειδών ορνιθοπανίδας» 
προυπολογισμού 90.000€ 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  1296/2020 
 
 
Θέμα 8. Έγκριση πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του 6ου παραδοτέου του 
εξωτερικού συνεργάτη για «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και 
υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 
(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγληθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της 
επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του 6ου παραδοτέου του εξωτερικού συνεργάτη για 
«Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και υποστηρικτικών δράσεων του 
έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
   

6ου Παραδοτέου της εταιρείας «Lever-Σύμβουλοι Ανάπτυξης»  

 στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 

Στην Δαδιά, σήμερα Παρασκευή 21/10/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. συνεδρίασε (μετά την υπ’ αριθμ. 
905/20-10-2020 πρόσκληση) η Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ  και αποτελείται από τους: 

Δ. Αλεξίου, Φ. Τσιατάλτζιαλη,  Χ. Μπαμπάκα   
Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή του 6ου παραδοτέου της εταιρίας «Lever-
Σύμβουλοι Ανάπτυξης» με τίτλο «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY 
PROTECTION/FORPRO» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 
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«INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014 – 2020». Η επιτροπή, μετά εξέταση του παραδοτέου 
που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά με το από 19/10/20 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
λαμβάνοντας υπόψη την από 24/7/2020 πρόσθετη πράξη στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την 
«Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-
PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ», διαπίστωσε ότι: 

Παραδόθηκαν τα προβλεπόμενα παραδοτέα με βάση τους συμβατικούς όρους και υποχρεώσεις του 
Αναδόχου. 

Τα παραδοτέα του Συμβούλου για τη Διαχείριση και το Συντονισμό του έργου «FOR-PRO» στην περίοδο 
αναφοράς είναι τα ακόλουθα: 

• 1 Εξαμηνιαία αναφορά οικονομικού αντικειμένου  (Έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ.) 

• 1 αίτημα κατανομής πληρωμής στην αρχή πληρωμής (Έχει καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ.) 

• 10 γραπτές επικοινωνίες (emails) με τη JTS GR-BG (επισυνάπτεται Annex mails jts) 

• 25 γραπτές επικοινωνίες (emails) με τoν επικεφαλής εταίρο (επισυνάπτεται Annex mails LP) 

• 16 γραπτές επικοινωνίες (emails) με την Αναθέτουσα Αρχή (επισυνάπτεται Annex mails) 
 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω  

εισηγείται ομόφωνα  
 

την παραλαβή των αναφερόμενων παραδοτέων    

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 πρακτικού επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής του 6ου παραδοτέου του 
εξωτερικού συνεργάτη για «Υπηρεσία του συντονισμού, οικονομικής παρακολούθησης και 
υποστηρικτικών δράσεων του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1297/2020 
 
Θέμα 9. Επικύρωση της από 04/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με την έγκριση του 
αιτήματος αλλαγής υλικών της σύμβασης «Τμήμα 1 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων 
του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού 
του Κέντρου Ενημέρωσης»» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 

Το θέμα  δεν συζητήθηκε 
 
Θέμα 10. Επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης»  του 
έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του 
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εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την 
από 25/09/2020 Απόφαση Προέδρου για την για τροποποίηση του άρθρου 5 «Διάρκεια σύμβασης 
/ χρόνος παράδοσης υλικών» της σύμβασης  «Τμήμα 1 Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου 
Ενημέρωσης»  του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου, 
Έχοντας υπόψιν:  

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημοσιονομικό λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει  

• Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά το άρθρο 132 
«τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» 

• Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως έχει 

• Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α25/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις»  

• Την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (Β’2781/2019) σχετικά με Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου 

• Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 (ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/30-01-2019) ορισμού του Προέδρου και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, 

• Την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με αρμοδιότητα  
Προέδρου Δ.Σ για λήψη μέτρων για  την προώθηση και προστασία των συμφερόντων του 
Φ.Δ  

• Τις παραγράφους 8 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με επικύρωση 
αποφάσεων προέδρου από το Δ.Σ  

• To με αρ. Β2.6d.06/06-10-2017 συμβόλαιο χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του INTERREG για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο 
«FOR-PRO» 

• Την από 06-10-2017 συμφωνητικό συνεργασίας (Partnership Agreement) με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Κάρτζαλι για την υλοποίηση του έργου με 
ακρωνύμιο «FOR-PRO» στο πλαίσιο Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020.  
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• Την από 11-06-2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της 
εταιρείας Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε «Niron Κατασκευαστική»  

• Την έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου με ακρωνύμιο «FOR-PRO» 
μέχρι τις 05/12/2020 σύμφωνα με την αίτηση τροποποίησης (Modification Request) 
170/31.08.2020 

• Το υπ’αριθμ. πρωτ. 841/25-09-2020 αίτημα της εταιρείας Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε 
«Niron Κατασκευαστική» σχετικά με παράταση διάρκειας της σύμβασης  

• Το γεγονός ότι τηρούνται οι περιορισμοί του άρθρου 217 του  Νόμου 4412/2016 
«Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας»  

 
Αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση του άρθρου 5 «Διάρκεια σύμβασης / χρόνος παράδοσης υλικών» της σύμβασης 
«Τμήμα 1 Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης»  του έργου «Επαναπροκήρυξη 
τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 
εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» και την παράταση του χρόνου υλοποίησης έως 
27/11/2020. 
 
 
Την  απόφαση αυτή τη διαβιβάζει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ 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 επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης»  του 
έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1298/2020 
 
Θέμα 11. Επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης»  του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της 
έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την 
από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης 
Τμήμα 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»  του 
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έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου, 
Έχοντας υπόψιν:  

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημοσιονομικό λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει  

• Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά το άρθρο 132 
«τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» 

• Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως έχει 

• Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α25/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις»  

• Την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (Β’2781/2019) σχετικά με Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου 

• Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 (ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/30-01-2019) ορισμού του Προέδρου και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, 

• Την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με αρμοδιότητα  
Προέδρου Δ.Σ για λήψη μέτρων για  την προώθηση και προστασία των συμφερόντων του 
Φ.Δ  

• Τις παραγράφους 8 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με επικύρωση 
αποφάσεων προέδρου από το Δ.Σ  

• To με αρ. Β2.6d.06/06-10-2017 συμβόλαιο χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του INTERREG για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο 
«FOR-PRO» 

• Την από 06-10-2017 συμφωνητικό συνεργασίας (Partnership Agreement) με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Κάρτζαλι για την υλοποίηση του έργου με 
ακρωνύμιο «FOR-PRO» στο πλαίσιο Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020.  

• Την από 11-06-2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της 
εταιρείας Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε «Niron Κατασκευαστική» 

• Την από 07/08/2020 Απόφαση Προέδρου για παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης 
Τμήμα 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης» του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
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• Την έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου με ακρωνύμιο «FOR-PRO» 
μέχρι τις 05/12/2020 σύμφωνα με την αίτηση τροποποίησης (Modification Request) 
170/31.08.2020 

• Το υπ’ άριθμ. πρωτ. 842/25-09-2020 αίτημα της εταιρείας Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε 
«Niron Κατασκευαστική» για παράταση της διάρκειας της σύμβασης  

• To γεγονός ότι τηρούνται οι περιορισμοί του άρθρου 206 του  Νόμου 4412/2016 «Χρόνος 
παράδοσης υλικών» 

 
Αποφασίζει 

 
Την τροποποίηση του άρθρου 5 «Διάρκεια σύμβασης/χρόνος παράδοσης υλικών» της σύμβασης 
«Τμήμα 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» του 
έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» και την παράταση του 
χρόνου υλοποίησης έως 11/10/2020. 
 
Την  απόφαση αυτή τη διαβιβάζει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ 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 επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης»  του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της 
έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1299/2020 
 
Θέμα 12. Επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»  του έργου 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 
υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την 
από 25/09/2020 Απόφαση Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου υλοποίησης της σύμβασης 
Τμήμα 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»  του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου 
Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης». 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου, 
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Έχοντας υπόψιν:  

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημοσιονομικό λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει  

• Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά το άρθρο 132 
«τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» 

• Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως έχει 

• Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α25/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις»  

• Την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (Β’2781/2019) σχετικά με Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου 

• Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 (ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/30-01-2019) ορισμού του Προέδρου και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, 

• Την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με αρμοδιότητα  
Προέδρου Δ.Σ για λήψη μέτρων για  την προώθηση και προστασία των συμφερόντων του 
Φ.Δ  

• Τις παραγράφους 8 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με επικύρωση 
αποφάσεων προέδρου από το Δ.Σ  

• To με αρ. Β2.6d.06/06-10-2017 συμβόλαιο χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του INTERREG για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο 
«FOR-PRO» 

• Την από 06-10-2017 συμφωνητικό συνεργασίας (Partnership Agreement) με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Κάρτζαλι για την υλοποίηση του έργου με 
ακρωνύμιο «FOR-PRO» στο πλαίσιο Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020.  

• Την από 27-07-2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της 
ένωσης οικονομικών φορέων: «Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε» και Λ. 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  

• Την έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου με ακρωνύμιο «FOR-PRO» 
μέχρι τις 05/12/2020 σύμφωνα με την αίτηση τροποποίησης (Modification Request) 
170/31.08.2020 

• Το υπ’αριθμ. πρωτ. 843/25-09-2020 αίτημα της «Κ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε» 
σχετικά με την παράταση της σύμβασης της ένωσης οικονομικών φορέων «Κ. 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ – Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Ο.Ε» και  Λ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

• Το γεγονός ότι τηρούνται οι περιορισμοί του άρθρου 217 του  Νόμου 4412/2016 
«Διάρκεια σύμβασης παροχής υπηρεσίας»  
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Αποφασίζει 
Την τροποποίηση του άρθρου 5 «Διάρκεια σύμβασης / χρόνος παράδοσης υλικών» της σύμβασης 
Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» του έργου «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης 
του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» και την παράταση του 
χρόνου υλοποίησης έως 27/11/2020 
 
Την  απόφαση αυτή τη διαβιβάζει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ 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 επικύρωση της από 25/09/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με παράταση χρόνου 
υλοποίησης της σύμβασης Τμήμα 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις»  του έργου 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 
υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1300/2020 
 
 
 
Θέμα 13. Επικύρωση της από 28/09/2020 Απόφασης Προέδρου για παράταση σύμβασης 
«Προμήθεια Ιματισμού» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την 
από 28/09/2020 Απόφασης Προέδρου για παράταση σύμβασης «Προμήθεια Ιματισμού» 

 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου,  
έχοντας υπόψιν:  

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημοσιονομικό λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει 

• Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως έχει 

• Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α25/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις»  

• Την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (Β’2781/2019) σχετικά με Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του ΦΔΕΠΔ-Λ-Σ. 

• Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 (ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/30-01-2019) ορισμού του Προέδρου και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, 
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• Την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ. 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ., σχετικά με 
αρμοδιότητα  Προέδρου Δ.Σ για λήψη μέτρων για  την προώθηση και προστασία των 
συμφερόντων του Φ.Δ  

• Την παράγραφο 8 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με επικύρωση 
αποφάσεων προέδρου από το Δ.Σ. 

• Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3160/04-04-2019 Απόφαση της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ σχετικά με την ένταξη της πράξης 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευικίμης-
Σουφλίου  για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με 
MIS 5033258 

• Την με αριθμ. πρωτ. 18/09-01-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
«Προμήθεια Ιματισμού» (υπ’ άριθμ. 1116/2019 απόφαση 139ης /11-12-2019 συνεδρίασης 
Δ.Σ) 

• Το από 829/22-09-2020 αίτημα του αναδόχου κ. Βασιλείου Κ. Τραζέρα για τη σύμβαση 
«Προμήθεια Ιματισμού» 

• Την από 01/07/2020 σύμβαση «Προμήθεια Ιματισμού» 

• Το Ν. 4412 / 2016 

• Την Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της 
δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 68/Α/20 – 03 – 2020), άρθρο 60 

• Την από 28-09-2020 γνωμοδότηση της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της από 
01/07/2020 σύμβασης «Προμήθεια Ιματισμού» 

 
Αποφασίζει 

 
Την έγκριση του παραπάνω αιτήματος του κ. Τραζέρα Κ. Βασιλείου σχετικά με παράταση της 
σύμβασης «Προμήθεια Ιματισμού» έως 31 Οκτωβρίου 2020. 
Την  απόφαση αυτή τη διαβιβάζει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ 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 επικύρωση της από 28/09/2020 Απόφασης Προέδρου για παράταση σύμβασης «Προμήθεια 
Ιματισμού» 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1301/2020 
 
 
 
Θέμα 14. Επικύρωση της από 15/10/2020 Απόφασης Προέδρου έγκριση του υπ’άριθμ. πρωτ. 
890/15-10-2020 αιτήματος της εταιρείας «Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε» στο πλαίσιο του 
«Τμήμα 1 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. την 
από 15/10/2020 Απόφαση Προέδρου σχετικά με την έγκριση του υπ’άριθμ. πρωτ. 890/15-10-2020 
αιτήματος της εταιρείας «Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε» στο πλαίσιο του «Τμήμα 1 του έργου 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 
υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» σύμφωνα με την οποία ο πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου, έχοντας υπόψιν: 

• Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ A143/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση τη Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημοσιονομικό λογιστικό και άλλες διατάξεις», ως 
ισχύει  

• Το Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικά το άρθρο 132 
«τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκεια τους» 

• Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α141/2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη», ως έχει 

• Το Π.Δ 80/2016 (ΦΕΚ Α145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

• Το Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ Α25/2018) «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και 
άλλες διατάξεις»  

• Την Υ.Α. με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572 (Β’2781/2019) σχετικά με Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Διοίκησης και Λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου 

• Την απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 (ΦΕΚ 36/ΥΟΔΔ/30-01-2019) ορισμού του Προέδρου και 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, 

• Την Παράγραφο 9 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με αρμοδιότητα  
Προέδρου Δ.Σ για λήψη μέτρων για  την προώθηση και προστασία των συμφερόντων του 
Φ.Δ  

• Τις παραγράφους 8 του άρθρου 9 της υπ’ άριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60403/1572(ΦΕΚ Β’ 
2781/04.07.2019) Υπουργικής Απόφασης  σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Σ 
και τον Εσωτερικό Κανονισμό Διοίκησης και Λειτουργίας του Φ.Δ, σχετικά με επικύρωση 
αποφάσεων προέδρου από το Δ.Σ  
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• To με αρ. Β2.6d.06/06-10-2017 συμβόλαιο χρηματοδότησης (Subsidy Contract) με την 
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης του INTERREG για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο 
«FOR-PRO» 

• Την από 06-10-2017 συμφωνητικό συνεργασίας (Partnership Agreement) με την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών του Κάρτζαλι για την υλοποίηση του έργου με 
ακρωνύμιο «FOR-PRO» στο πλαίσιο Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – 
Βουλγαρία 2014 – 2020.  

• Την έγκριση παράτασης του χρόνου ολοκλήρωσης του έργου μέχρι τις 05/12/2020 
σύμφωνα με την αίτηση τροποποίησης (Modification Request) 170/31.08.2020 

• Την από 11-06-2020 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της 
εταιρείας Ροντογιάννης-Κινηγαλάκης Ο.Ε 

• Η από 27-08-2020 τροποποίηση σύμβασης ως προς τον τρόπο παράδοσης και πληρωμής 
των παραδοτέων (πρόσθετη πράξη) 

• Το υπ’ άριθμ. πρωτ. 786/04-09-2020 αίτημα της εταιρείας «Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης 
Ο.Ε.» για τροποποίηση υλικών των παραδοτέων  

• Το γεγονός ότι επείγει η ολοκλήρωση του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου 
Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του  
Κέντρου Ενημέρωσης» που λήγει 4/10/2020  

• Το γεγονός ότι η απόφαση έγκρισης ή μη του υπ’ άριθμ. πρωτ. 786/04-09-2020 αιτήματος 
αποτελεί προαπαιτούμενο για τον έλεγχο των παραδοτέων της σύμβασης από την 
επιτροπή παρακολούθησης-παραλαβής  του Φορέα Διαχείρισης 

 
Αποφασίζει 

 
Την έγκριση του παραπάνω αιτήματος της εταιρείας «Ροντογιάννης-Κινηγαλάκης Ο.Ε» και την 
αποδοχή των τροποποιήσεων στα υλικά των παραδοτέων με βάση τα αναφερόμενα στο υπ’ 
άριθμ. πρωτ. 786/04-09-2020 αίτημα της εταιρείας.  
Την απόφαση αυτή τη διαβιβάζει ο Πρόεδρος στο Δ.Σ, 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 επικύρωση της από 15/10/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με την έγκριση του υπ’άριθμ. 
πρωτ. 890/15-10-2020 αιτήματος της εταιρείας «Ροντογιάννης-Κυνηγαλάκης Ο.Ε» στο πλαίσιο του 
«Τμήμα 1 του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίησης της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»»  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1302/2020 
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Θέμα 15. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης 
«Υλοποίηση Τμήματος 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης» του διαγωνισμού «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της 
έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της 
επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 2 «Προμήθεια και 
τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» του διαγωνισμού 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 
υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 
υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 

Κέντρου Ενημέρωσης» 

Στη Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 05-10-2020 και ώρα 12:00 π.μ. συνεδρίασαν μετά την υπ’ αριθμ. 
861/02-10-2020 πρόσκληση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1220/2020 απόφαση της 147ης/05-05-2020 συνεδρίασης του ΔΣ 
αποτελούμενη από τους: 

Αλεξίου Δέσποινα, Πρόεδρος επιτροπής με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη   

Δήμητρα Γκεζερλή με αναπληρωτή τον Σταύρο Τσιαντικούδη 

για να προβεί στον έλεγχο των παραδοτέων της σύμβασης (αρ. Πρωτ. 214/11-06-2020) του 
Τμήματος 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» 
του έργου «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» όπως τροποποιήθηκε με 
την Πρόσθετη Πράξη στη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών (αρ. Πρωτ. 217/27-08-2020) και το αίτημα 
του αναδόχου για παράταση χρόνου σύμβασης τμήματος 2 (αρ. Πρωτ. 725/06-08-2020) που 
επικυρώθηκε με την από 7-8-20 απόφαση Προέδρου ΔΣ. Η παραπάνω σύμβαση υλοποιείται στο 
πλαίσιο του έργου με τίτλο «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY 
PROTECTION/FORPRO» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας 
«INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020». 

Με το υπ’ αριθμ. 214/11-06-2020 έγγραφο του ο ανάδοχος του έργου παρέδωσε την Παρασκευή 
2-10-2020 τα εξής άρθρα της σύμβασης: 

 

α/α Είδος Ποσότητα 

1 Media Player, Media Streaming 8 
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2 Ηχεία αυτοενισχυόμενα 2 

3 Blue Ray DVD - Player 1 

4 Ακουστικά Ασύρματα 3 

5 Led Wall, διαστάσεων 43¨ 7 

6 Προβολέας Laser 1 

7 Μεταλλικές βάσεις (Βάσεις Τηλεόρασης) 7 

8 Υπολογιστής ταμπλέτα 10,1¨ 1 

 

Η Επιτροπή μετά από έλεγχο των παραδοτέων που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο και διαλογική 
συζήτηση: 

εισηγείται ομόφωνα 

Την παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων: 

1. Media Player, Media Streaming, 8 τεμ. 
2. Ηχεία αυτοενισχυόμενα, 2 τεμ 
3. Blue Ray DVD – Player, 1 τεμ. 
4. Ακουστικά Ασύρματα, 3 τεμ. 
5. Led Wall, διαστάσεων 43¨, 7 τεμ. 
6. Προβολέας Laser, 1 τεμ. 
7. Μεταλλικές βάσεις (Βάσεις Τηλεόρασης), 7 τεμ. 
8. Υπολογιστής ταμπλέτα 10,1¨,  1 τεμ. 

διότι είναι πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης 
«Υλοποίηση Τμήματος 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης» του διαγωνισμού «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»    
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1303/2020 
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Θέμα 16. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης 
«Υλοποίηση Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του διαγωνισμού «Επαναπροκήρυξη 
τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 
εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»   (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της 
επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές 
Εγκαταστάσεις» του διαγωνισμού «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης 
διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»   
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
 

«Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης» 

 

Στη Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 19-10-2020 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν μετά την υπ’ αριθμ. 
886/14-10-2020 πρόσκληση τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης - Παραλαβής του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1220/2020 απόφαση της 147ης/05-05-2020 συνεδρίασης του ΔΣ 
αποτελούμενη από τους: 

Χαράλαμπο Παπαλεξανδρή, Πρόεδρος 

Δέσποινα Αλεξίου, ως μέλος 

Δήμητρα Γκεζερλή, ως μέλος 

Αθανάσιο Γουρίδη, ως μέλος 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη, ως μέλος 

για να προβεί στον έλεγχο των παραδοτέων της σύμβασης του Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις» του έργου «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και 
λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (Αριθ. Διακήρυξης 786/11-11-2019), η οποία έλαβε 
τον υπ’ αριθ. 81769,1 αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 19PROC005833019 
2019-11-11 και αποτελεί δράση του έργου με τίτλο «COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR 
FORESTRY PROTECTION/FORPRO» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής 
Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020» και τις τροποποιήσεις:   
 
α) του άρθρου 11 της σύμβασης του Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» έργου 
«Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου 
Ενημέρωσης». (ΑΔΑΜ: 20SYMV007246865) 
β) του άρθρου 5  «Διάρκεια σύμβασης / χρόνος παράδοσης υλικών» της σύμβασης Υλοποίηση 
Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» του έργου «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης 
του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»  μόνο ως προς το 
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συνολικό χρονοδιάγραμμα παράδοσης και τοποθέτησης του εξοπλισμού που παρατείνεται έως 
27/11/2020. (ΑΔΑΜ: 20SYMV007420596 2020-10-05) 
 

Με το υπ’ αριθμ. 901/20-10-2020, δικό μας έγγραφο, ο ανάδοχος του έργου παρέδωσε τα εξής 
άρθρα της σύμβασης: 

 

1. Καλώδια τύπου Η05VV-U NYM 3χ1,5 200μ 

2. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ διαμέτρου 16ΜΜ 100μ 

3. Κουτί διακλάδωσης διαμέτρου 70 ΜΜ 10 τεμ 

4. Ηλεκτρικός πίνακας ντεκαπέ εντοιχισμένος 50 Χ 35 cm 1 τεμ 

5. Ράγα τριφασική μαύρη 60 μετ 

6. Σύνδεσμος ράγας 15 τεμ 

7. Σύνδεσμος ευκαμπτος ράγας 2 τεμ 

8. Ρευματοδότης ράγας 8 τεμ 

9. Τάπα ράγας 16 τεμ 

10.Αναρτηση 2μ ράγας 40 τεμ 

11.Σπότ ράγας μαύρο GU10 50 τεμ 

12.Σπότ ράγας LED 45W 2700 k 8 τεμ 

13.Σπότ χωνευτό στρόγγυλο μαύρο 11 τεμ 

14.Φωτιστικό οροφής κύβος GU10 μαύρα 16 τεμ 

15.Μ/Σ LED 150 W 12 VDC ΙΡ 20 2 τεμ 

16.Μ/Σ LED 60W 12 V IP20 5 τεμ 

17.Μ/Σ LED 36 W 12 V IP20 1 τεμ 

18.Μ/Σ LED 25W 12VDC IP20 1 τεμ 

19.Προφίλ αλουμ για led 2 μέτρα 35 τεμ 

20.Ταινία LED 12 V 4,8W 3000K IP20 50 μ. 

21.Ταινία LED 12 V 9,6 W 3000K IP20 20 μ. 

22.LED GU10 6,9 W 827 OSRAM 90 ΤΕΜ 

23.Σπότ αλουμ. στεγανό δαπέδου 3 τεμ 

 

Η Επιτροπή μετά από έλεγχο των παραδοτέων που υποβλήθηκαν από τον ανάδοχο και διαλογική 
συζήτηση: 

εισηγείται ομόφωνα 

Την παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων: 

1. Καλώδια τύπου Η05VV-U NYM 3χ1,5 200μ 

2. Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπιράλ διαμέτρου 16ΜΜ 100μ 
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3. Κουτί διακλάδωσης διαμέτρου 70 ΜΜ 10 τεμ 

4. Ηλεκτρικός πίνακας ντεκαπέ εντοιχισμένος 50 Χ 35 cm 1 τεμ 

5. Ράγα τριφασική μαύρη 60 μετ 

6. Σύνδεσμος ράγας 15 τεμ 

7. Σύνδεσμος ευκαμπτος ράγας 2 τεμ 

8. Ρευματοδότης ράγας 8 τεμ 

9. Τάπα ράγας 16 τεμ 

10.Αναρτηση 2μ ράγας 40 τεμ 

11.Σπότ ράγας μαύρο GU10 50 τεμ 

12.Σπότ ράγας LED 45W 2700 k 8 τεμ 

13.Σπότ χωνευτό στρόγγυλο μαύρο 11 τεμ 

14.Φωτιστικό οροφής κύβος GU10 μαύρα 16 τεμ 

15.Μ/Σ LED 150 W 12 VDC ΙΡ 20 2 τεμ 

16.Μ/Σ LED 60W 12 V IP20 5 τεμ 

17.Μ/Σ LED 36 W 12 V IP20 1 τεμ 

18.Μ/Σ LED 25W 12VDC IP20 1 τεμ 

19.Προφίλ αλουμ για led 2 μέτρα 35 τεμ 

20.Ταινία LED 12 V 4,8W 3000K IP20 50 μ. 

21.Ταινία LED 12 V 9,6 W 3000K IP20 20 μ. 

22.LED GU10 6,9 W 827 OSRAM 90 ΤΕΜ 

23.Σπότ αλουμ. στεγανό δαπέδου 3 τεμ 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής της σύμβασης «Υλοποίηση 
Τμήματος 3 «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» του διαγωνισμού «Επαναπροκήρυξη τμημάτων του 
έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης»    
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1304/2020 
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Θέμα 17. Παραλαβή του φακέλου με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
δημοσίευση ηλεκτρονικών διαγωνισμών υλοποίησης των μελετών «Πυρήνας προσαρμογής 
ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» και «Μελέτη διατήρησης και 
αποκατάστασης των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ, κ. Κ. Ποϊραζίδης  και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. τον 
΄φακελο με όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που απαιτούνται για τη δημοσίευση ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών υλοποίησης των μελετών «Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» και «Μελέτη διατήρησης και αποκατάστασης των τύπων 
οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» 
Σύμφωνα με την υπ’ άριθμ. 31/19-05-2020 Απόφαση Ανάνθεσης (ΑΔΑ: 6ΗΩΕ46Μ9Τ4-ΕΒΞ και 
ΑΔΑΜ: 20AWRD006727607) ο Φορέας Διαχείρισης είχε αναθέσει στη Δασολόγο κ. Κλειτσιώτη, τη 
σύνταξη φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη δημοσίευση των 
παραπάνω διαγωνισμών   
Με το υπ’αριθμ.πρωτ. 893/16-10-2020 έγγραφο της η κ. Κλειστιώτη παρέδωσε στον Φ.Δ τον 
φάκελο με όλα τα απαραίτητα έγγραφα και καλείται το Δ.Σ να τα παραλάβει.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  σχετικά με την παραλαβή του 
φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη δημοσίευση των διαγωνισμών  
«Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» και 
«Μελέτη διατήρησης και αποκατάστασης των τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» 
 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
 

αποφάσισε ομόφωνα 

• την παραλαβή του φακέλου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για τη 
δημοσίευση των διαγωνισμών  «Πυρήνας προσαρμογής ελαφιών στο Εθνικό Πάρκο 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» και «Μελέτη διατήρησης και αποκατάστασης των 
τύπων οικοτόπων 6220 και 5210 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» 
που πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας  για τη σωστή 
δημοπράτηση του έργου  

• την εναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης που έχει 
υπογράψει ο Φορέας Διαχείρισης με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μ-Θ σχετικά με την 
υλοποίηση των παραπανω έργων   
 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1304/2020 
 
 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων ο Πρόεδρος Δ.Σ κήρυξε την λήξη της συνεδρίασης  
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Τα Μέλη 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 
 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
 
 

 

ΑΔΑ: ΩΧΓ646Μ9Τ4-ΩΔ6


		2020-12-05T09:27:57+0200
	Athens




