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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 – 11 – 2020 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 156ης 

Την  Παρασκευή 27-11-2020 και ώρα 10:00 μετά την υπ’ αριθμό 156 (εξερχ. 976/23-11-2020)  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(μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
4. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας  
  

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

 
Θέματα συνεδρίασης 

1. Έγκριση πρακτικών 153ης , 154ης και 155ης συνεδρίασης (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 

2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για την αποσφράγιση προσφορών και 

αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής για τη διακήρυξη για προμήθεια δορυφορικών πομπών 

στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

3. Αίτημα της εταιρείας ΟΙΚΟΜ για χορήγηση σχετικά με σχεδιαζόμενη ΑΣΠΗΕ στη Θράκη (ΑΣΠΗΕ 

Φρούριο, ΑΣΠΗΕ Μάτι Κόσκινα, ΑΣΠΗΕ Μεγάλος Λόφος – Δίλοφον, ΑΣΠΗΕ Σκοπιά Βραχάκι, ΑΣΠΗΕ 

Φουντουκιά) (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

4. Αίτημα της Landart Productions για παραχώρηση αρχειακού φωτογραφικού υλικού και βίντεο για 

χρήση στις «Πράσινες Ιστορίες» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

5. Απόφαση προέδρου σχετικά με την γνωμοδότηση για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, 

επί δασικής οδού πλησίον της Τ.Κ. Μεγάλου Δερείου, Δήμου Σουφλίου (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

6. Απόφαση Προέδρου για πρόσθετη πράξη στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

FOR-PRO ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» σχετικά με διοργάνωση διαδικτυακής 

ενημερωτικής ημερίδας για την διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου» 

(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

7. Απόφαση Προέδρου σχετικά με την εφαρμογή του πλάνου εργασίας στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού διασποράς κορωνοιού σύμφωνα με εφαρμογή οδηγιών της Δ1α/ΓΠ οικ. 

71342/6.11.20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899) (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

8. Έγκριση πρακτικού παραλαβής 3ου ελέγχου επαληθεύτριας της πράξης με ακρωνύμιο «FOR – 

PRO» και κωδ. ΟΠΣ 5016383 του προγράμματος INTERREG (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

ΑΔΑ: ΩΛ2Α46Μ9Τ4-ΑΡΞ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 2ου παραδοτέου της 

σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου 

«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 

υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 3ου παραδοτέου της 

σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου 

«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 

υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 

11. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 2ου παραδοτέου 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) 

12. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

13. Οφειλές της εταιρείας «Γεωργίτση Δήμητρα και Σια Ε.Ε» από την μίσθωση ξενώνα του Φ.Δ 

(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 
 
Θέμα ημερήσιας διάταξης  
 
 

Θέμα 1. Έγκριση πρακτικών 153ης , 154ης και 155ης συνεδρίασης (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
 

Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να υπογράψουν τα πρακτικά της 
153ης, 154ης και 155ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 153ης, 154ης και 155ης συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 
ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 153ης, 154ης και 155ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1305/2020 

 

Θέμα 2. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για την αποσφράγιση 
προσφορών και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής για τη διακήρυξη για προμήθεια 
δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ)  
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό αξιολόγησης επιτροπής 
ανάθεσης για την αποσφράγιση προσφορών και αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής για τη 
διακήρυξη για προμήθεια δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 

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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΠΟΜΠΩΝ 

 

Στη Δαδιά, σήμερα Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν τα τρία τακτικά μέλη της Επιτροπής 
Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για  «Προμήθεια 
Δορυφορικών Πομπών» που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1158/2020 απόφαση της 142ης/07-02-
2020 συνεδρίασης του ΔΣ αποτελούμενη από τους: 

Παπαλεξανδρή Χαράλαμπο, Πρόεδρος  

Σύλβια Ζακκάκ, ως μέλος 

Χαλιβελέντζιο Αθανάσιο, ως μέλος  

για να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στο 
πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Διακήρυξη για προμήθεια δορυφορικών 
πομπών» (Αριθ. Διακήρυξης 832/23-09-2020), η οποία έλαβε τον αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 99584, 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC007355634 2020-09-23, στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήταν, σύμφωνα με την διακήρυξη, η 15/10/2020 και 
η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών η 21/10/2020 και ώρα 09:00 π.μ., η οποία 
τροποποιήθηκε σε 27/10/2020 και ώρα 09:00 π.μ. 

1. Προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή συνδέθηκε στο 
ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
99584 και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός  ήταν χαρακτηρισμένος από το σύστημα ως «κλειδωμένος» και 
αφετέρου ότι είχαν υποβληθεί εμπρόθεσμα στο διαγωνισμό δύο προσφορές από τους παρακάτω 
οικονομικούς φορείς: 
 

Α/Α Ονοματεπώνυμο  Ημερομηνία υποβολής 
προσφοράς 

Ώρα υποβολής 
προσφοράς  

1 Σ. Βασιλούδη, Δ. Ταταρίδης Ο.Ε. 14/10/2020 14:14:05 

2 VECTRONIC Aerospace GmbH  15/10/2020 10:46:39 

 
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μέχρι το στάδιο αυτό της διαδικασίας δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση στο 
περιεχόμενό των προσφορών.  

2. Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση 
των προσφορών καταχώρισαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήρια τους (όνομα 
χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγισθούν οι προσφορές. 

3. Αμέσως μετά την παραπάνω διαδικασία οι προσφορές αποσφραγίσθηκαν και συγκεκριμένα, πρώτα 
αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», της προσφοράς της 
«Σ. Βασιλούδη, Δ. Ταταρίδης Ο.Ε.», με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο περιεχόμενο 
του. Επισημαίνεται, ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε, καθώς αυτός θα 
αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.  

4. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει 
από το σύστημα, τον αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος 193657 
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5. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 2 του ν.2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014, ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο της διακήρυξης, ο οικονομικός φορέας κατέθεσε ενσφράγιστο φάκελο στο 
πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου, λαμβάνοντας 
αριθμό πρωτοκόλλου 896/19-10-2020 και παραδόθηκε ενσφράγιστος στην Επιτροπή κατά την έναρξη της 
διαδικασίας. 

6. Η Επιτροπή μονοέγραψε και αποσφράγισε το φάκελο που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας 
και διαπίστωσε ότι περιείχε δύο υποφακέλους με τίτλο «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 
και «Οικονομική προσφορά». Αφού προχώρησε στην αποσφράγιση του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» διαπίστωσε ότι περιείχε πρωτότυπο της εγγυητικής επιστολής και 
αντίγραφα του ΤΕΥΔ και του συνόλου των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται στην Παράγραφο 2.2.6.2 
της διακήρυξης. 

7. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών του οικονομικού φορέα «Σ. Βασιλούδη, Δ. Ταταρίδης Ο.Ε.» που συμμετείχε στο διαγωνισμό. 

Ο οικονομικός φορέας υπέβαλε πρόσφορά για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού. 

• Η εγγυητική επιστολή βρέθηκε σύμφωνη με τη διακήρυξη. 

Μετά από σχετικό αίτημα προς την αρχή έκδοσης (αρ. πρωτ. 911-27/10/2020) διαπιστώθηκε η γνησιότητα 
της εγγυητικής επιστολής. 

• Στο έντυπο ΤΕΥΔ του οικονομικού φορέα «Σ. Βασιλούδη, Δ. Ταταρίδης Ο.Ε.» διαπιστώθηκε ότι: 

o Στο Μέρος IΙ «Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα», Α: «Πληροφορίες σχετικά 
με τον οικονομικό φορέα», στις «Γενικές  πληροφορίες» δεν απαντάται το ερώτημα αν 
«Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμένος σε επίσημο 
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο 
πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); 

• Η επιτροπή του διαγωνισμού δεν προχώρησε σε έλεγχο των αποδεικτικών μέσων που αναφέρονται 
στην Παράγραφο 2.2.6.2, καθώς αυτός γίνεται στο στάδιο κατακύρωσης του διαγωνισμού. 

Κατά την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς διαπιστώθηκε ότι τα προσφερόμενα είδη καλύπτουν 
πλήρως τις απαιτήσεις του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι της διακήρυξης, πλην όμως δε 
προσδιορίζεται ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας τους. 

8. Στη συνέχεια αποσφραγίσθηκε ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά συμμετοχής – Τεχνική προσφορά», της 
προσφοράς της «VECTRONIC Aerospace GmbH», με αποτέλεσμα να είναι δυνατή πλέον η πρόσβαση στο 
περιεχόμενο του. Επισημαίνεται, ότι ο υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά» δεν αποσφραγίσθηκε, καθώς 
αυτός θα αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερο στάδιο του διαγωνισμού.  

9. Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προσφορά είχε λάβει 
από το σύστημα, τον αναφερόμενο μοναδικό αριθμό συστήματος 194521 
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10. Σύμφωνα με το άρθρο 2.4.2.5 της διακήρυξης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή των στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής 
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 11 παρ. 2 του ν.2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς 
και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014, ότι οι 
φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Ο οικονομικός φορέας δεν κατέθεσε σχετικό φάκελο στο πρωτόκολλο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς Λευκίμης Σουφλίου. 

11. Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών του οικονομικού φορέα «VECTRONIC Aerospace GmbH» που συμμετείχε στο διαγωνισμό, κατά 
τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει υποβάλει το επί ποινή αποκλεισμού 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Επιπλέον δεν έχει υποβάλει εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή 

εισηγείται ομόφωνα 

1. την κλήση του προσφέροντα οικονομικού φορέα «Σ. Βασιλούδη, Δ. Ταταρίδης Ο.Ε.» για την ορθή 
συμπλήρωση της έλλειψης του ΤΕΥΔ και τον προσδιορισμό του χρόνου εγγύησης καλής 
λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού 

2. την απόρριψη του προσφέροντα οικονομικού φορέα «VECTRONIC Aerospace GmbH» 

3. την κήρυξη του Τμήματος 1 του διαγωνισμού άγονου και την επαναπροκήρυξή του 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 

 

Παπαλεξανδρής Χαράλαμπος 

 

Σύλβια Ζακκάκ 

 

Αθανάσιος Χαλιβελέντζιος 

 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 

1. την έγκριση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για την αποσφράγιση προσφορών και 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής για τη διακήρυξη για προμήθεια δορυφορικών πομπών 
στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 1.  

2. την κλήση του προσφέροντα οικονομικού φορέα «Σ. Βασιλούδη, Δ. Ταταρίδης Ο.Ε.» για την ορθή 
συμπλήρωση της έλλειψης του ΤΕΥΔ και τον προσδιορισμό του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας 
του υπό προμήθεια εξοπλισμού 

3. την απόρριψη του προσφέροντα οικονομικού φορέα «VECTRONIC Aerospace GmbH» 
4. την κήρυξη του Τμήματος 1 του διαγωνισμού άγονου και την επαναπροκήρυξή του 

ΑΔΑ: ΩΛ2Α46Μ9Τ4-ΑΡΞ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1306/2020 
 

 
Θέμα 3. Αίτημα της εταιρείας ΟΙΚΟΜ για χορήγηση σχετικά με σχεδιαζόμενη ΑΣΠΗΕ στη Θράκη 
(ΑΣΠΗΕ Φρούριο, ΑΣΠΗΕ Μάτι Κόσκινα, ΑΣΠΗΕ Μεγάλος Λόφος – Δίλοφον, ΑΣΠΗΕ Σκοπιά 
Βραχάκι, ΑΣΠΗΕ Φουντουκιά) (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι, η εταιρία ΟΙΚΟΜ, με το 248/2020 
έγγραφό της, αιτείται τη διάθεση συνοπτικών στοιχείων που αφορούν τα δύο πτωματοφάγα είδη (Όρνιο 
και Μαυρόγυπα), από παρακολούθηση δορυφορικής τηλεμετρίας για την προκαταρκτική διερεύνηση των  
επιπτώσεων σε 5 σχεδιαζόμενους ΑΣΠΗΕ.   

Συγκεκριμένα, αιτείται τη διάθεση των παρακάτω: 

1. Συνοπτικό χάρτη σε jpeg (ανά είδος και ανά ΑΣΠΗΕ) που να διακρίνονται τα ίχνη των διελεύσεων σε μια 
ακτίνα 2km από τα όρια του πολυγώνου καθώς και τα σημεία (στίγματα παρουσίας) που εμπίπτουν εντός 
των ορίων των πολυγώνων. Επίσης μια συνοπτική περιληπτική αναφορά στην προέλευση των δεδομένων.  

2. Συνοπτικό χάρτη που να αποτυπώνεται με κάποιο τρόπο η συχνότητα ή ένταση του κουρνιάσματος από 
άτομα πτωματοφάγων τη νύχτα.  

3. Πίνακες με παράθεση στοιχείων περιστατικών τροφοληψίας σε μια ακτίνα ως 1km από τα πολύγωνα.  

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 παρασχεθεί στην ενδιαφερόμενη εταιρία το σύνολο των στοιχείων 
που αιτείται για τους Μαυρόγυπες που φέρουν πομπό στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
ΕΠΠΕΡΑΑ.  

Για τα στοιχεία που αφορούν τα στίγματα παρουσίας εντός των πολυγώνων των ΑΣΠΗΕ διευκρινίζεται ότι 
δεδομένου ότι οι πομποί καταγράφουν τη θέση του πουλιού ανά 3 λεπτά το μέγιστο, οι καταγραφές που 
έχουν γίνει εντός των πολυγώνων 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 τα πολύγωνα των ΑΣΠΗΕ 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 
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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  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
τη χορήγηση στοιχείων σχετικά με σχεδιαζόμενη ΑΣΠΗΕ στη Θράκη (ΑΣΠΗΕ Φρούριο, ΑΣΠΗΕ Μάτι Κόσκινα, 
ΑΣΠΗΕ Μεγάλος Λόφος – Δίλοφον, ΑΣΠΗΕ Σκοπιά Βραχάκι, ΑΣΠΗΕ Φουντουκιά) σύμφωνα με την εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1307/2020 
 

Θέμα 4. Αίτημα της Landart Productions για παραχώρηση αρχειακού φωτογραφικού υλικού και 
βίντεο για χρήση στις «Πράσινες Ιστορίες» (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι, η εταιρία landart productions, με το 
από 19/10/2020 έγγραφό της, αιτείται την παραχώρηση οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο και 
φωτογραφίες) σχετικού με την άγρια ζωή στο Εθνικό Πάρκο, καθώς και δράσεις του Φορέ Διαχείρισης. Το 
υλικό θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της τηλεοπτικής εκπομπής με τίτλο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ, που 
ετοιμάζουνε, για λογαριασμό της ΕΡΤ και συγκεκριμένα στο αφιέρωμα που θα γίνει για την περιοχή της 
Δαδιάς και την προσπάθεια προστασίας της από τη δεκαετία το ’80 έως σήμερα.  

Κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία έχει επιλεγεί υλικό από τη δράση τοποθέτησης δορυφορικών 
πομπών, από το χώρο ενισχυτικής τροφοδοσίας (τοποθέτηση τροφής και σίτιση πουλιών) και από 
ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή (υλοτομία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία), καθώς και ένα 
βίντεο από φωλιά Μαυρόγυπα με το νεοσσό, το οποίο έχει ληφθεί από ασφαλή απόσταση, από τον 
υπάλληλο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου κ. Μπαμπάκα, στο πλαίσιο της παρακολούθησης του είδους.  

Η κ. Σ. Ζακκάκ εισηγήθηκε τη διάθεση του παραπάνω υλικού στην αιτούσα εταιρία με την προϋπόθεση της 
αποκλειστικής χρήσης του για τους σκοπούς που περιγράφονται στην αίτηση, καθώς και της αναφοράς της 
προέλευσης του υλικού στους τίτλους τέλους της εκπομπής ως «Αρχειακό υλικό Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» και ότι «κατά την κινηματογράφηση των πουλιών 
στη φύση διασφαλίστηκε ότι δεν προκαλείται καμία όχληση, ενώ ο χειρισμός των πουλιών έγινε από 
έμπειρο προσωπικό του Φ.Δ κατόπιν έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειών» 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
για παραχώρηση στην εταιρεία Landart Productions του αρχειακού φωτογραφικού υλικού και βίντεο για 
χρήση στις «Πράσινες Ιστορίες» σύμφωνα με την εισήγηση 
  
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1308/2020 
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Θέμα 5. Απόφαση προέδρου σχετικά με τη γνωμοδότηση για την εγκατάσταση καλωδίων 
οπτικών ινών, επί δασικής οδού πλησίον της Τ.Κ. Μεγάλου Δερείου, Δήμου Σουφλίου 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την απόφαση 
του σχετικά με την γνωμοδότηση για την εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, επί δασικής οδού πλησίον 
της Τ.Κ. Μεγάλου Δερείου, Δήμου Σουφλίου μετά από θετική εισήγηση του κ. Στ. Τσιαντικούδη καθώς το 
έργο περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες που δεν επηρεάζουν αρνητικά την Προστατευόμενη Περιοχή.   
 
Κατασκευή χανδακιού κατά μήκος δασικής οδού για εγκατάσταση οπτικών ινών από σημείο του δασικού 
δρόμου (διασταύρωση) μέχρι την θέση κεραιών της Cosmote σε μήκος 600 μ και κατασκευή 2 φρεατίων 
 
Μήκος χαντακιού: 600 μ. 
Διαστάσεις χαντακιού: 0,40 πλάτος Χ 0,70 μ. βάθος 
 
Κατασκευή 2 τσιμεντένιων φρεατιών, συνοδευτικών του έργου με σκυρόδεμα και οπλισμό 
Διαστάσεις των 2 εκσκαφών: 1,40 μ. μήκος Χ 1 μ. πλάτος Χ 1 μ. βάθος 
 
Η διάνοιξη θα γίνει με μικρό σκαπτικό μηχάνημα και εργαλεία χειρός. Πλήρωση του χαντακιού, μετά την 
τοποθέτηση των καλωδίων, με σκυρόδεμα και χωμάτινο υλικό από το υλικό που έχει αφαιρεθεί από πριν. 
 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την επικύρωση της από 20/11/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με τη γνωμοδότηση για την 
εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, επί δασικής οδού πλησίον της Τ.Κ. Μεγάλου Δερείου, Δήμου 
Σουφλίου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1309/2020 
 
Θέμα 6. Απόφαση Προέδρου για πρόσθετη πράξη στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FOR-PRO 
ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» σχετικά με διοργάνωση διαδικτυακής ενημερωτικής 
ημερίδας για τη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την απόφαση 
του σχετικά με πρόσθετη πράξη στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FOR-PRO ΤΟΥ INTERREG 
2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» σχετικά με διοργάνωση διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας για την 
διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου» 
 
Σύμφωνα με την απόφαση που υπεγράφη μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και της Lever Α.Ε την 16/11/2020 
και σε συνέχεια της αδυναμίας υλοποίησης  του παραδοτέου D.2.3.4 που αφορά στη διοργάνωση 
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ενημερωτικής ημερίδας για τη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου (υποέργο 2 της 
σύμβασης), λόγω των περιοριστικών μέτρων COVID19,  
Και έχοντας υπόψη  
- την 1η πρόσθετη πράξη της 24ης Ιούλιου 2020, όπου αναφέρεται ρητώς ότι το Παραδοτέο D.2.3.4 
«θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του έργου, είτε ως φυσική εκδήλωση είτε ως e-event, χωρίς να  αλλάζει η 
οικονομική αξία του παραδοτέου» 
- το γεγονός ότι η περίοδος υλοποίησης του έργου FOR-PRO περαιώνεται στις 5/12/2020 
 
Με την παρούσα πράξη επέρχεται η ακόλουθη τροποποίηση: 
Το παραδοτέο της διοργάνωσης περιλαμβάνει κατ’ελάχιστον τα παρακάτω 

1. την ενοικίαση «χώρου» στο ZOOM ή σε άλλη αντίστοιχη διαδικτυακή πλατφόρμα για χρήση από 
100 άτομα τουλάχιστον για ένα 4ωρο τουλάχιστον 

2. την εξασφάλιση διερμηνείας για τους συμμετέχοντες από τους Βούλγαρους εταίρους του 
προγράμματος 

3. τη δημιουργία 3λεπτου video παρουσίασης του νέου χώρου του Κέντρου Ενημέρωσης ώστε να 
αναδειχθεί η παρέμβαση που έγινε με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Interreg. To video 
πρέπει να καλύπτει την παρουσίαση του χώρου εξωτερικά και εσωτερικά, να συνοδεύεται από ήχο 
με παρουσίαση της οποίας το περιεχόμενο θα εγκρίνει ο Φορέας και να φέρει φυσικά στο τέλος 
της σήμανση της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. Το video θα παραδοθεί σε format υψηλής 
ανάλυσης mp4 στην Αναθέτουσα Αρχή 

4. Παρουσίαση (σε μορφή ppt & pdf) που θα αφορά: α) στις δράσεις του έργου β)αναλυτική 
παρουσίαση των παραδοτέων «φωλιές» & «κάμερες» καθώς και τα οφέλη της πανίδας από την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού αυτού γ) το ρόλο των νυκτοβίων στο οικοσύστημα 

5. Παρουσίαση των νυκτόβιων και του οικοσυστήματος με τη μορφή εκπαιδευτικής – ψυχαγωγικής 
εφαρμογής, με αρχική οθόνη η οποία θα παραπέμπει με ενεργούς συνδέσμους σε διάφορα quiz, 
παιχνίδια και ενημερωτικές σελίδες. Η παρουσίαση θα έχει τη δυνατότητα ανάρτησης και 
μεταφόρτωσης από το διαδίκτυο 

6. 50 USB sticks με περιεχόμενο το video (2) και την παρουσίαση (5) για διανομή στα σχολεία της 
ευρύτερης περιοχής. Τα sticks θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 

7. 30 DVD περιεχόμενο το video (2) και την παρουσίαση (5) για διανομή στα σχολεία της ευρύτερης 
περιοχής. Τα sticks θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή 

8. τέλος η διοργάνωση θα πρέπει να καλύψει τον συντονισμό της διαδικτυακής εκδήλωσης και τη 
σύνταξη του αντίστοιχου δελτίου τύπου και διανομή αυτού στα τοπικά μέσα ενημέρωσης 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την έγκριση της από 16/11/2020 Απόφασης Προέδρου για πρόσθετη πράξη στη σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ FOR-PRO ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» σχετικά με διοργάνωση 
διαδικτυακής ενημερωτικής ημερίδας για τη διάχυση των δράσεων και των αποτελεσμάτων του έργου» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1310/2020 
 

ΑΔΑ: ΩΛ2Α46Μ9Τ4-ΑΡΞ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
Θέμα 7. Απόφαση Προέδρου σχετικά με την εφαρμογή του πλάνου εργασίας στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού διασποράς κορωνοιού σύμφωνα με εφαρμογή οδηγιών της Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/6.11.20 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 4899) (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την από 
13/11/2020 Απόφαση Προέδρου σχετικά με την εφαρμογή του πλάνου εργασίας στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού διασποράς κορωνοιού σύμφωνα με εφαρμογή οδηγιών της Δ1α/ΓΠ οικ. 71342/6.11.20 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ Β’ 4899) με περίοδο εφαρμογής από 13/11/20 έως 30/11/2020. 
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το πλάνο εργασίας   
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την επικύρωση της από 13/11/2020 Απόφασης Προέδρου σχετικά με την εφαρμογή του πλάνου εργασίας 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού διασποράς κορωνοιού σύμφωνα με εφαρμογή οδηγιών της Δ1α/ΓΠ 
οικ. 71342/6.11.20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 4899) 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1311/2020 
 
Θέμα 8. Έγκριση πρακτικού παραλαβής 3ου ελέγχου επαληθεύτριας της πράξης με ακρωνύμιο «FOR – 
PRO» και κωδ. ΟΠΣ 5016383 του προγράμματος INTERREG (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Χ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε το πρακτικό παραλαβής 3ου ελέγχου 
επαληθεύτριας της πράξης με ακρωνύμιο «FOR – PRO» και κωδ. ΟΠΣ 5016383 του προγράμματος 
INTERREG. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   
Για το έργο «Διενέργεια Πρωτοβάθμιων Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων» 

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

Στη Δαδιά, σήμερα Τρίτη 10/11/2020 και ώρα 10:00 μ.μ. συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής 
παρακολούθησης – παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1132/2020 απόφαση της 140ης συνεδρίασης του ΔΣ και 
αποτελείται από τους: 

Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 

Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εξέταση των παραδοτέων (αριθ. πρωτ. 945/09-11-2020) του 
εξωτερικού συνεργάτη «Επαληθευτή», στα πλαίσια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών «Διενέργεια 
Πρωτοβάθμιων Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A 
Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 με ακρώνυμο FOR-PRO. 
Τα μέλη της επιτροπής αφού ανάγνωσαν τα παραδοτέα και τις παρατηρήσεις (επισυνάπτονται) του 
Επαληθευτή διαπίστωσαν την ορθότητα και την πληρότητα τους. 

Η επιτροπή έχοντας υπόψη τα παραπάνω: 

εισηγείται ομόφωνα  

ΑΔΑ: ΩΛ2Α46Μ9Τ4-ΑΡΞ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
 

την παραλαβή του παραδοτέων του πρωτοβάθμιου διοικητικού ελέγχου των δαπανών (3ο Δελτίο Δήλωσης 
Δαπανών) που έγιναν για την υλοποίηση του προγράμματος με ακρωνύμιο FOR-PRO. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 
 
Δέσποινα Αλεξίου 

 
 
Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη 

 
 
Χρυσούλα Μπαμπάκα 

 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το πρακτικό  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την έγκριση πρακτικού παραλαβής 3ου ελέγχου επαληθεύτριας της πράξης με ακρωνύμιο «FOR – PRO» και 
κωδ. ΟΠΣ 5016383 του προγράμματος INTERREG. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1312/2020 
 
 
Θέμα 9. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 2ου παραδοτέου της 
σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου 
«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. Χ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης-
παραλαβής του 2ου παραδοτέου της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του 
Κέντρου Ενημέρωσης» έργου «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 16-11-2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασαν μετά την υπ’ αριθμ. 962/13-11-
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 

ΑΔΑ: ΩΛ2Α46Μ9Τ4-ΑΡΞ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη, ως μέλος 

για να προβεί στον έλεγχο των παραδοτέων της σύμβασης (αρ. Πρωτ. 213/11-06-2020) του Τμήματος 1 
«Υπηρεσίες αναβάθμισης 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 αντικατάσταση υλικών (αρ. Πρωτ. 786/04-09-2020) που 
επικυρώθηκε με την από 4-9-20 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». 

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

 

εισηγείται ομόφωνα 

Την παραλαβή των παρακάτω παραδοτέων: 

α/α 1: Τοπόσημο/Γλυπτό(περιλαμβάνονται οι εκτυπωμένοι μουσαμάδες) 

α/α 2: Υπαίθριο καθιστικό 

α/α 3: Κατασκευές για τα ποδήλατα 

α/α 4: Παιδικό παιχνίδι 

α/α 5: Πινακίδα/χάρτης του Οικοτουριστικού Κέντρου Δαδιάς (χωρίς το κόστος εκτύπωσης) 

α/α 6: Banners αναρτημένα όψης 

α/α 7: Τρίπλευρα πλαίσια (περιλαμβάνονται οι εκτυπωμένοι μουσαμάδες) 

α/α 9: Πάγκος υποδοχής και πάγκος κάτω από τους χάρτες 

α/α 11: Χάρτες περιστρεφόμενοι (8τμχ.) και μεταλλικοί οδηγοί (2 τμχ.) 

α/α 12: Πίνακας γενικών πληροφοριών 

α/α 13: Αναρτημένοι κορμοί 

α/α 16: Ψηφιακές εκτυπώσεις 

α/α 18: Αναρτημένα πουλιά 

Υπολείπεται το παραδοτέο α/α 15: Εξοπλισμός έκθεσης (εκθεματικές επιφάνειες, περιστρεφόμενα 
“δέντρα”, διαδραστικά παιχνίδια, κλπ), το οποίο θα παραληφθεί σε επόμενη συνεδρίαση, με την 
ολοκλήρωσή του. 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
Αθανάσιος Γουρίδης Αλεξίου Δέσποινα Παπαλεξανδρής Χαράλαμπος  

ΑΔΑ: ΩΛ2Α46Μ9Τ4-ΑΡΞ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 

 

Γκεζερλή Δήμητρα 

 

Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το πρακτικό  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 
την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 2ου παραδοτέου της 
σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και 
λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1313/2020 
 
Θέμα 10. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 3ου παραδοτέου της 
σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου 
«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. Χ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε το πρακτικό της επιτροπής παρακολούθησης-
παραλαβής του 3ου παραδοτέου της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του 
Κέντρου Ενημέρωσης» έργου «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 Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασαν μετά την υπ’ αριθμ. 983/23-11-2020 
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 

 

ΑΔΑ: ΩΛ2Α46Μ9Τ4-ΑΡΞ



 

               

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 

 
για να προβεί στον έλεγχο των παραδοτέων της σύμβασης (αρ. Πρωτ. 213/11-06-2020) του Τμήματος 1 
«Υπηρεσίες αναβάθμισης 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 αντικατάσταση υλικών (αρ. Πρωτ. 786/04-09-2020) που 
επικυρώθηκε με την από 4-9-20 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». 

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

εισηγείται ομόφωνα 

Την παραλαβή του παρακάτω παραδοτέου: 

α/α 15: Εξοπλισμός έκθεσης (εκθεματικές επιφάνειες, περιστρεφόμενα “δέντρα”, διαδραστικά παιχνίδια, 
κλπ). 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

     Αθανάσιος Γουρίδης Αλεξίου Δέσποινα Παπαλεξανδρής Χαράλαμπος  

Γκεζερλή Δήμητρα Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το πρακτικό  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 

την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 3ου παραδοτέου της 
σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 1 «Υπηρεσίες αναβάθμισης του Κέντρου Ενημέρωσης» έργου 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και 
λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης»» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1314/2020 
 
 
Θέμα 11. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 2ου παραδοτέου 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) 
 
Ο κ. Χ. Παπαλεξανδρής εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης-παραλαβής του 2ου παραδοτέου της σύμβασης «Υλοποίηση Τμήματος 3 
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«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 
«Επαναπροκήρυξη τμημάτων του έργου Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και 

λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» 

 

Στη Δαδιά, σήμερα Τρίτη 24-11-2020 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασαν μετά την υπ’ αριθμ. 983/23-11-2020 
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 (αρ. Πρωτ. 213/11-06-2020) του Τμήματος 1 
«Υπηρεσίες αναβάθμισης 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 αντικατάσταση υλικών (αρ. Πρωτ. 786/04-09-2020) που 
επικυρώθηκε με την από 4-9-20 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». 

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

 

εισηγείται ομόφωνα 

Την παραλαβή του παρακάτω παραδοτέου: 

α/α 15: Εξοπλισμός έκθεσης (εκθεματικές επιφάνειες, περιστρεφόμενα “δέντρα”, διαδραστικά παιχνίδια, 
κλπ). 

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες της και διαβιβάζει το παρόν πρακτικό στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Φορέα Διαχείρισης προς επικύρωση. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

Αθανάσιος Γουρίδης Αλεξίου Δέσποινα Παπαλεξανδρής Χαράλαμπος  
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Γκεζερλή Δήμητρα Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη 

 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν το πρακτικό  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
 

την έγκριση πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής του 2ου παραδοτέου 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  1315/2020 
 
 
Θέμα 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Μ. Κούρδογλου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την τροποποίηση του 

προϋπολογισμού έτους 2020. 

Η τροποποίηση αφορά την αύξηση των εσόδων από 460.706,00€ σε 501.837,00€, την ισόποση αύξηση των 

δαπανών και την ανακατανομή των ποσών στις διάφορες κατηγορίες εξόδων. 

Έσοδα 
 

Κατηγορίες Αρχικός Π/Υ 
Τροποποίηση 

Π/Υ 

Έσοδα από εμπορεύματα 14.000,00 2.000,00 

Έσοδα από υπηρεσίες 14.000,00 4.600,00 

Επιχορήγηση Τακτικού Π/Υ 52.655,00 52.655,00 

Επιχορήγηση ΠΔΕ 120.000,00 181.500,00 

Λοιπές επιχορηγήσεις 253.351,00 253.351,00 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 5.900,00 7.000,00 

Έσοδα κεφαλαίων 600,00 711,00 

Έκτακτα και Ανόργανα έσοδα 200,00 20,00 

Σύνολο 460.706,00 501.837,00 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα ο προϋπολογισμός των εσόδων για το 2020 αυξάνεται από 

460.706,00€ σε 501.837,00€. Η αύξηση οφείλεται στο ποσό των επιχορηγήσεων από το Προγράμματος 

Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς στις 5/12/2020 λήγει το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «lNTERREG V-Α 

Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020» που υλοποιείται. Ο Φορέας έχει εισπράξει ήδη 160.000,00€ και σύντομα 

αναμένεται και το υπόλοιπο ποσό των 21.500,00€. 

Επίσης, αυξάνονται τα έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και τα έσοδα από κεφάλαια. Ενώ μειώνονται τα 

έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (πωλήσεις αναμνηστικών, ξεναγήσεις), λόγω διακοπής 

δραστηριότητας ύστερα από κρατική εντολή για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊου.  

Έξοδα 

Κατηγορίες Αρχικός Π/Υ Τροποποίηση Π/Υ 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 257.050,00 257.050,00 

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 63.548,00 49.000,00 

Παροχές Τρίτων 15.198,00 19.000,00 

Φόροι 25.657,00 19.000,00 

Διάφορα Έξοδα 28.000,00 9.500,00 

Τόκοι και συναφή έξοδα 492,00 300,00 

Έκτακτα και Ανόργανα Έξοδα 250,00 1,00 

Καθαρή Κτήση Παγίων 60.000,00 147.985,00 

Αγορές χρήσης 10.500,00 0,00 

Σύνολο 460.696,00 501.836,00 

Η τροποποίηση των εξόδων αφορά τόσο σε αύξηση του ποσού, λόγω αύξησης των εσόδων από 

επιχορηγήσεις ΠΔΕ, όσο και ανακατανομή των ποσών μεταξύ των διαφορών κατηγοριών δαπανών.  

Όπως φαίνεται και στο παραπάνω πίνακα, μειώνονται τα έξοδα τρίτων, οι φόροι και τα διάφορα έξοδα, 
ενώ μηδενίζεται το ποσό για αγορές εμπορευμάτων, ενώ μείωση έχουμε και στα ποσά των τόκων και των 
έκτακτων εξόδων. Το συνολικό ποσό των μειώσεων ανέρχεται σε 50.646,00€, το οποίο ανακατανέμεται 
στις δαπάνες για παροχές τρίτων και πάγια.  
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα   
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την έγκριση της τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2020 σύμφωνα με την εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1316/2020 
 
 
Θέμα 13. Οφειλές της εταιρείας «Γεωργίτση Δήμητρα και Σια Ε.Ε» από τη μίσθωση ξενώνα του Φ.Δ 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Ο κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με τις οφειλές της 
εταιρείας «Γεωργίτση Δήμητρα και Σια Ε.Ε» από τη μίσθωση ξενώνα «Οικοτουριστικό ξενοδοχείο Forest 
INN» οι οποίες ανέρχονται στις 10.801,34 €. Παρουσίασε επίσης την από 26/11/2020 επιστολή της κας 
Γεωργίτση προς τα μέλη του Δ.Σ, σύμφωνα με την οποία έχει εξοφληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στα 
ποσοστά επί των ακαθαρίστων εσόδων έως τον Ιούνιο του 2020 ήτοι 2.255,29€ μειώνοντας το ποσό των 
οφειλών στο ποσό των 8.546,05€. Αναφέρει επίσης ότι εντός των επόμενων ημερών θα καταθέσει το ποσό 
των 2.000€ που αντιστοιχεί στο σύνολο της ετήσιας ρύθμισης του χρέους για το 2020, σύμφωνα με την 
994/2019 απόφαση της 126ης συνεδρίασης Δ.Σ, μειώνοντας το συνολικό ποσό των οφειλών της 
επιχείρισης στις 6.546,05€. Μέσω της επιστολής της η κ. Γωργίτση ζητάει και τη μείωση κατά 40% του 
ενοικίου του ξενώνα βάσει του ΦΕΚ Β’ 5204/ 24.11.2020 για τους μήνες Νοέμβριο 2020 και Δεκέμβριο 
2020. Όπως και μείωση ενοικίου για τους μήνες Σεπτέμβριο 2020 - Οκτώβριο 2020 
Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ  
 

αποφάσισαν ομόφωνα 
 

• την αποδοχή της μείωσης του ενοικίου κατά 40% σύμφωνα με τα ΦΕΚ Α.1214/2020 (ΦΕΚ Β' 
4181/28.9.2020), Α.1252/2020 (ΦΕΚ Β'  5203/24-11-2020) και ΦΕΚ Β’ 5204/ 24-11-2020  που 
αφορούν τους μήνες Σεπτέμβριο 2020, Οκτώβριο 2020 και Νοέμβριο 2020 αντίστοιχα. Η αποδοχή 
θα ισχύει και για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 εφόσον δημοσιευτεί το σχετικό ΦΕΚ.  

• την εξόφληση έως 10/01/2021 όλων των οφειλόμενων ποσών για το 2020, ήτοι το σύνολο της 
ετήσιας ρύθμισης του χρέους για το 2020, τα ενοίκια Σεπτεμβρίου 2020-Δεκεμβρίου 2020, όπως 
προκύπτουν με την μείωση 40% και των ποσοστών επί των ακαθαρίστων εσόδων υπόλοιπης 
περιόδου 2020, ήτοι από τον Ιούλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020. Διαφορετικά το σύνολο των 
οφειλών όλων των ετών θα εισπραχθούν από την εγγυητική επιστολή.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1317/2020 
 
 
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 
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