
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 02 – 03 – 2021 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 161ης 

Την Τρίτη 02-03-2021 και ώρα 16:00 μετά την υπ’ αριθμό 161 (εξερχ. 145/24-02-2021)  
πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η τακτική συνεδρίαση 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κωνσταντίνος 
Ποϊραζίδης διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν παρόντα 5 τακτικά μέλη του 
ΔΣ, ήτοι: 

 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς (μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
3. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου(μέσω 

τηλεδιάσκεψης) 
4. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
5. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας(μέσω τηλεδιάσκεψης) 

 
 

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

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της 

υπ’ αριθ. ΔΙ.Π.Α. 17460/4.4.2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την 

κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 33,6MW στις θέσεις «Καβαλλάρης-Μακρυνόρος-

Μικρονόρος» των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου, ΠΕ Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα 

καθώς και των συνοδών έργων αυτού, από την εταιρεία Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εισηγήτρια Σ. 

Ζακκάκ) 

3. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων 

προσφορών για παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για το έτος 2021 

(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

4. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων 

προσφορών για παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή για έλεγχο χρήσης 2020 

(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)  

5. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων 

προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φ.Δ. 

για το έτος 2021 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

6. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων 

προσφορών για προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2021 

(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
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7. Πρόταση της επιτροπής ανάθεσης σχετικά με επαναπροκήρυξη διαγωνισμού 

προμήθειας οχήματος 4x4 στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αλλαγή των όρων της 

προκήρυξης σε συνέχεια του από 16/02/2021 σχετικού πρακτικού αξιολόγησης 

(εισηγητή Στ. Τσιαντικούδης)  

 

 

Θέμα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Ενημέρωση  
 
Η κ. Ζακκάκ παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την αναφορά του προγράμματος ενισχυτικής 
τροφοδοσίας γυπών και αρπακτικών πειόδου 2018-2020.  
 
 
Θέμα 2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την 
τροποποίηση της υπ’ αριθ. ΔΙ.Π.Α. 17460/4.4.2016 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 33,6MW στις θέσεις «Καβαλλάρης-Μακρυνόρος-
Μικρονόρος» των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου, ΠΕ Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα 
καθώς και των συνοδών έργων αυτού, από την εταιρεία Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. (εισηγήτρια Σ. 
Ζακκάκ) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Ζακκάκ και παρουσιασε στα μέλη την εισήγηση που έχει σταλεί 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και επισυνάπτεται στο παράρτημα του παρόντος 
πρακτικού.  
 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
Λαμβάνοντας υπόψη  

i. τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση  

ii. το γεγονός ότι η ΖΕΠ GR11100010, όπου προτείνεται να γίνει η πλειοψηφία των 

παρεμβάσεων, αποτελεί την πλέον αδιατάραχτη προστατευόμενη περιοχή στον 

Έβρο και είναι σημαντικό να παραμείνει κατά το δυνατόν ανέπαφη ως σημαντική 

νησίδα υψηλής οικολογικής αξίας 

iii. ότι η διατήρηση, κατά το δυνατό, της ακεραιότητας της ΖΕΠ GR11100010 θα πρέπει 

να αποτελέσει προτεραιότητα, δεδομένης της εκτεταμένης ανάπτυξης έργων 

ΑΣΠΗΕ στη γειτονική ΖΕΠ GR1130011, η οποία δρα συσσωρευτικά και πλήττει 

αποδεδειγμένα την ακεραιότητα του δικτύου Natura 2000, παραβιάζοντας  το 

άρθρο 6, παράγραφος 3, της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών 

οικοτόπων και της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

iv. ότι αν και αυτή καθαυτή η έκταση των επεμβάσεων του έργου είναι φαινομενικά 

μικρή και οι άμεσες επιπτώσεις αυτών δεν αναμένεται να είναι ιδιαίτερα 

σημαντικές, πλην ορισμένων θέσεων που περιγράφονται στην εισήγηση, η 

βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές στις οποίες μέχρι σήμερα η ανθρώπινη 

παρουσία ήταν σποραδική δημιουργεί το υπόβαθρο προς μελλοντικές αλλαγές 

χρήσεων γης, και συγκεκριμένα προς την προσέλκυση επενδύσεων σε ΑΣΠΗΕ, με 

δυσμενείς επιπτώσεις στην οικολογία της αδιατάραχτης αυτής περιοχής 
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v. ότι οποιαδήποτε επέμβαση του τύπου και της σκοπιμότητας που περιγράφεται στη 

μελέτη κρίνεται ότι δεν συνάδει με τον σκοπό της διατήρησης της 

προστατευόμενης περιοχής και των προστατευτέων αντικειμένων είτε 

βραχυπρόθεσμα είτε μακροπρόθεσμα  

αποφάσισαν ομόφωνα ότι 
γνωμοδοτούν θετικά ως προς: 

1. τη μεταβολή της ισχύος της κάθε Α/Γ από 4,0MW η κάθε μία σε 4,2 MW με 

ταυτόχρονη μεταβολή της συνολικής ισχύος του Α/Π από 32MW σε 33,6MW για τον 

οποίο εκδόθηκε το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110472/7234/26-11-2020 έγγραφο 

2. την εγκατάσταση τεσσάρων (4) προσωρινών εργοταξιακών χώρων παραπλέυρως 

της αδειοδοτημένης εσωτερικής οδοποιίας του Α/Π 

3. την τροποποίηση της κλίσεως των πρανών στις οδούς R03, R05, R07, EX03 και στις 

πλατείες των Α/Γ υπ’ αριθμ. 3 και 6 

4. την προσθήκη νέου τμήματος οδού πρόσβασης R13 μήκος 310,59m για την 

αποφυγή όδευσης της αδειοδοτημένης οδού εντός ιδιωτικής έκτασης με 

παράλληλη μετακίνηση της θέσης του προτεινόμενου κιβωτοειδούς οχετού 

και αρνητικά ως προς: 
1. τη βελτίωση υφιστάμενων οδικών τμημάτων επί επαρχιακών, δημοτικών και 

δασικών οδών των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου των ΠΕ Ροδόπης και Έβρου 
2. τη διάνοιξη νέων οδικών τμημάτων επί υφιστάμενων επαρχιακών, δημοτικών και 

δασικών οδών συνολικού μήκους 1.461,2m 
3. την εγκατάσταση ενός επιπλέον εργοταξιακού χώρου συνολικής επιφάνειας 

3.000m2 στη θέση «Χίλια», Δ. Αρριανών, ΠΕ Ροδόπης 
4. την προσωρινή υποστύλωση τεσσάρων (4) γεφυρών για τις ανάγκες της μεταφοράς 

του εξοπλισμού των Α/Γ του Α/Π 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1360/2021 
 
 
Θέμα 3. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για το έτος 
2021 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για το έτος 2021. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Υπηρεσιών Λογιστικής Διαχείρισης 
 

Στην Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 22 – 02 – 2021 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ 
αριθμ. 118/17-02-2021 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1327/2021 απόφαση της 158ης συνεδρίασης του ΔΣ και 
αποτελείται από τους: 
 
Δέσποινα Αλεξίου, Πρόεδρος επιτροπής, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο  
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Τριανταφυλλιά Τσιατάλτζιαλη με αναπληρωτή τον Ιωάννη Τζιαμπάζη 
Χρυσούλα Μπαμπάκα με αναπληρωτή τον Γιαννακίδη Γεώργιο 
 
για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών (αρ.πρωτ.: 88/08-02-2021) του διαγωνισμού «Λογιστικής Διαχείρισης του 
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου», με 
κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής, μέχρι 
του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του οικονομικού 
έτους 2021. 
Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο φάκελοι προσφορών και συγκεκριμένα από: 
 

1. «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Φ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ» (αρ.πρωτ.: 113/16-02-2021) 
2. «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (αρ.πρωτ.: 121/18-02-2021) 

 
Η επιτροπή, αρχικά αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του υποψήφιου αναδόχου 
«ΜΑΛΤΕΖΟΣ Φ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ», μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι, δεν 
υπήρχαν ξεχωριστοί υποφάκελοι, δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής 
προσφοράς, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
η οικονομική προσφορά θα έπρεπε να υποβληθούν σε ξεχωριστούς φάκελους, επί ποινή 
αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος «ΜΑΛΤΕΖΟΣ Φ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ», 
αποκλείεται από το διαγωνισμό. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του υποψηφίου «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ» και διαπίστωσε ότι, συμπεριλαμβάνονται ξεχωριστοί υποφάκελοι με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά. 
Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 
μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε την πληρότητα του φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου οικονομικής προσφοράς 
του «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» και διαπίστωσε ότι, η οικονομική προσφορά του «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ» ανέρχεται στο ποσό των 4.480,00 € με ΦΠΑ. 
 
Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
 

εισηγείται ομόφωνα 
 

την ανάδειξη του «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου για την απ’ ευθείας 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» 
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

 
    Αλεξίου Δέσποινα 

 
Μπαμπάκα Χρυσούλα 

 
Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά 
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά με την έγκριση του 
παραπάνω πρακτικού 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

•    την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη λογιστή για το 
έτος 2021  

• την ανάδειξη του «ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» ως προσωρινού αναδόχου για την απ’ 
ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Λογιστικής Διαχείρισης του Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» 

• την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης μετά 
από προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

 
  
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1361/2021 
 
 
Θέμα 4. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή για έλεγχο χρήσης 2020 
(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινιδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή για έλεγχο χρήσης 2020 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2020 

Στην Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 22 – 02 – 2021 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ 

αριθμ. 118/17-02-2021 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα 

Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1327/2021 απόφαση της 158ης 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 

για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 89/09-02-2021), για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου χρήσης 2020, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (2.500,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό 
εξόδων «αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα 
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Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του οικονομικού έτους 2021. 

Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο φάκελοι προσφορών και συγκεκριμένα από: 

1. «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» (αρ.πρωτ.: 111/16-02-2021) 

2. «Ksi Greece ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» (αρ.πρωτ.: 

112/16-02-2021) 

Η επιτροπή, αρχικά αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του υποψήφιου αναδόχου 
«GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε 
την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Στη συνέχεια, η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του υποψήφιου αναδόχου «Ksi 
Greece ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» και διαπίστωσε την 
πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα των φακέλων 
οικονομικής προσφοράς των εταιρειών «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» και «Ksi Greece 
ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ». 

Η επιτροπή, αποσφράγισε τους φακέλους και μονογράφησε τις οικονομικές προσφορές των 
υποψηφίων αναδόχων και διαπίστωσε ότι, η οικονομική προσφορά της «GOODWILL AUDIT 
SERVICES A.E.» ανέρχεται στο ποσό των 1.364,00€ και της «Ksi Greece ορκωτοί ελεγκτές 
λογιστές και Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ» ανέρχεται στο ποσό των 1.612,00€ 

Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

εισηγείται ομόφωνα 

την ανάδειξη της «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» ως προσωρινού αναδόχου για την απ’ 
ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού Ελεγκτή) για τον 
τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, χρήσης 2020, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

      Αλεξίου Δέσποινα 

 

Μπαμπάκα Χρυσούλα 

 

Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά 

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

αποφάσισε ομόφωνα 
 

• την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Ελεγκτή για έλεγχο χρήσης 
2020  

• την ανάδειξη της «GOODWILL AUDIT SERVICES A.E.» ως προσωρινού αναδόχου για 
την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικού ελέγχου (Ορκωτού 
Ελεγκτή) για τον τακτικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Φορέα 
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Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, χρήσης 2020 
και 

• την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης μετά 
από προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1362/2021 
 
 
Θέμα 5. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων 
του Φ.Δ. για το έτος 2021 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινιδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων προσφορών για παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών εγκαταστάσεων του Φ.Δ. για το έτος 2021 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

«Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων» 
 

Στην Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 22 – 02 – 2021 και ώρα 11.30 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ 
αριθμ. 118/17-02-2021 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1327/2021 απόφαση της 158ης 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 
 
για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών (αρ.πρωτ.: 87/08-02-2021) του διαγωνισμού «Υπηρεσιών Καθαριότητας 
Κτηριακών Εγκαταστάσεων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – 
Λευκίμης – Σουφλίου», με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ 
(5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων 
«αμοιβές και έξοδα τρίτων» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο 
οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας του οικονομικού έτους 2021. 
Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο φάκελοι προσφορών και συγκεκριμένα από: 
 

1. «TECH CLEANING Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.» (αρ.πρωτ.:122/18-02-2021) 
2. «eco cleaning Γρηγοράκης Ηλίας» (αρ.πρωτ.:123/18-02-2021) 

 
Η επιτροπή, αρχικά αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του υποψήφιου αναδόχου «TECH 
CLEANING Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε.», μονογράφησε τους δυο φακέλους, 
αποσφράγισε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά, τα μονογράφησε και διαπίστωσε την 
πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του υποψηφίου «eco cleaning 
Γρηγοράκης Ηλίας», μονογράφησε τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι, δεν υπήρχαν 
ξεχωριστοί υποφάκελοι, δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς, μέσα 
στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
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Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
η οικονομική προσφορά θα έπρεπε να υποβληθούν σε ξεχωριστούς φάκελους, επί ποινή 
αποκλεισμού, μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τα 
παραπάνω, ο υποψήφιος ανάδοχος «eco cleaning Γρηγοράκης Ηλίας», αποκλείεται από το 
διαγωνισμό. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου οικονομικής προσφοράς 
του «TECH CLEANING Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε» και διαπίστωσε ότι, η οικονομική 
προσφορά του «TECH CLEANING Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε» ανέρχεται στο ποσό των 
4.340,00 € με ΦΠΑ. 
 
Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 
 

εισηγείται ομόφωνα 
 

την ανάδειξη του «TECH CLEANING Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε» ως προσωρινού 
αναδόχου για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσιών Καθαριότητας 
Κτηριακών Εγκαταστάσεων»               
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

 
     Αλεξίου Δέσποινα 

 
Μπαμπάκα Χρυσούλα 

 
Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά 

 
 
 
 
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 ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Φ.Δ. για το έτος 2021 

• την ανάδειξη του «TECH CLEANING Δέσποινα Κ. Καζάκου & ΣΙΑ Ε.Ε» ως προσωρινού 
αναδόχου για την απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσιών 
Καθαριότητας Κτηριακών Εγκαταστάσεων» και 

• την εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης μετά από 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1363/2021 
 

Θέμα 6. Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2021 
(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
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Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινιδου και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό 
της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των φακέλων προσφορών για προμήθεια 
καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2021. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης 
 

Στην Δαδιά, σήμερα Δευτέρα 22 – 02 – 2021 και ώρα 11:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ 
αριθμ. 118/17-02-2021 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που ορίστηκε 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1327/2021 απόφαση της 158ης 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 
 
για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών για την απ’ ευθείας ανάθεση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ.πρωτ.: 90/08-02-2021) για το διαγωνισμό 
«Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης» του Φορέα Διαχείρισης του 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, μέχρι του ποσού μέχρι του ποσού 
δώδεκα χιλιάδων εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα εννιά λεπτών (12.063,89€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ το οποίο ποσό επιμερίζεται όπως παρακάτω: 
 
 

Πίνακας προμήθειας καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗ(€) 

1 Πετρέλαιο κίνησης λεωφορείου 1.300,00 1.583,40 

2 Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων 
4χ4 

4.000,00 5.052,01 

3 Πετρέλαιο θέρμανσης 6.000,00 5.310,00 

4 Βενζίνη για εργαλεία 80,00 118,48 

Σύνολο   12.063,89 

 
 
Η κατακύρωση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει 
τιμής όπως προκύπτει από την έκπτωση επί τοις εκατό (%) επί της ημερήσιας λιανικής τιμής 
πώλησης. 
 
Το ποσό θα βαρύνει τον λογαριασμό εξόδων «Διάφορα έξοδα» του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Φορέα Διαχείρισης ο οποίος χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας του οικονομικού 
έτους 2021. 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει δίκτυο προμήθειας και διανομής των 
παραπάνω καυσίμων σε απόσταση μέχρι 15 χλμ από την έδρα του Φορέα Διαχείρισης. 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
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πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του 
άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 
Για το διαγωνισμό υποβλήθηκε ένας φάκελος προσφοράς  και συγκεκριμένα από: 
 

1. «ΓΑΜΑΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» (αρ.πρωτ.: 119/17-02-2021) 

Η επιτροπή, αποσφράγισε τον κυρίως φάκελο του υποψήφιου αναδόχου «ΓΑΜΑΓΑ 
ΣΤΥΛΙΑΝΗ», μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε ότι, συμπεριλαμβάνονται 
ξεχωριστοί υποφάκελοι με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την οικονομική προσφορά. 
Η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής, 
μονογράφησε όλα τα δικαιολογητικά και διαπίστωσε την πληρότητα του φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής. 
Στη συνέχεια, η επιτροπή προχώρησε στο άνοιγμα του φακέλου οικονομικής προσφοράς 
του υποψήφιου αναδόχου «ΓΑΜΑΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ» και διαπίστωσε ότι, η οικονομική 
προσφορά του ανέρχεται σε:  
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

1 
 
Πετρέλαιο κίνησης μικρών λεωφορείων 

0,5 %  Μηδέν πέντε 

2 
 
Πετρέλαιο κίνησης οχημάτων 4χ4 

0,5 % Μηδέν πέντε 

3 
 
Πετρέλαιο θέρμανσης 

0,5 % Μηδέν πέντε 

4 
Βενζίνη  

0,5 % Μηδέν πέντε 

 
Η επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω 

εισηγείται ομόφωνα 
την ανάδειξη του «ΓΑΜΑΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ», ως προσωρινού αναδόχου για την απ’ ευθείας 
ανάθεση «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης» του Φορέα Διαχείρισης 
του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου. 
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση. 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Αλεξίου Δέσποινα 
 

Μπαμπάκα Χρυσούλα 
 

Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά 

 
 
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 του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για την αξιολόγηση των 
φακέλων προσφορών για προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 
2021 

• την ανάδειξη του «ΓΑΜΑΓΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ», ως προσωρινού αναδόχου για την απ’ 
ευθείας ανάθεση «Προμήθεια καυσίμων κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης» του 
Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και  

• την εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ για την υπογραφή της σύμβασης μετά από 
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1364/2021 
 
 
Θέμα 7. Πρόταση της επιτροπής ανάθεσης σχετικά με επαναπροκήρυξη διαγωνισμού 
προμήθειας οχήματος 4x4 στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αλλαγή των όρων της 
προκήρυξης σε συνέχεια του από 16/02/2021 σχετικού πρακτικού αξιολόγησης (εισηγητή 
Στ. Τσιαντικούδης) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε Στ. Τσιαντικούδης και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την πρόταση της 
επιτροπής ανάθεσης σχετικά με επαναπροκήρυξη διαγωνισμού προμήθειας οχήματος 4x4 
στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με αλλαγή των όρων της προκήρυξης σε συνέχεια του από 
16/02/2021 σχετικού πρακτικού αξιολόγησης. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 
«Προμήθεια οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα» 

 
Στη Δαδιά, σήμερα Τρίτη 16 – 02 – 2021 και ώρα 9:00 π.μ. συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της 
Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1207/2020 απόφαση της 147ης/5 – 05 – 
2020 συνεδρίασης του ΔΣ αποτελούμενη από τους: 

Τσιαντικούδη Σταύρο, Πρόεδρος  
Τζιαμπάζη Ιωάννη, ως μέλος 
Χαλιβελέντζιο Αθανάσιο, ως μέλος  

για να προβεί στην αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν για τον συνοπτικό 
διαγωνισμό «Προμήθειας ενός οχήματος ΦΙΧ τύπου 4x4 με διπλή καμπίνα» (Αριθ. 
Διακήρυξης 30/18 – 01 – 2021), ο οποίος δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
21PROC008015111 2021-01-18 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 καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης, 
www.dadia-np.gr. 
 
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το πρωτόκολλο, η επιτροπή διαπίστωσε ότι δεν έχει 
υποβληθεί καμία προσφορά για την παραπάνω προμήθεια. 
 
Η επιτροπή συμπεραίνει ότι, το γεγονός ότι δεν υπήρξε οικονομική προσφορά προήλθε: 

- Από την υιοθέτηση τεχνικών προδιαγραφών όπως αυτές περιγράφηκαν στην 
διακήρυξη, και οι οποίες παραπέμπουν στην μεσαία κατηγορία εξοπλισμού των 
περισσότερων εταιρειών εισαγωγής οχημάτων, οι οποίες όμως θα εξυπηρετούσαν 

http://www.dadia-np.gr/
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καλύτερα τις ανάγκες για τις οποίες γίνεται η εν λόγω προμήθεια. Από έρευνα 
αγοράς που πραγματοποιήθηκε προέκυψε ότι για τις ζητούμενες προδιαγραφές της 
διακήρυξης η τιμή κυμάνθηκε από 37.500€ μέχρι και 40.000 €. 

- Την συμπερίληψη στην αρχική διακήρυξη επιπλέον χρηματικής εγγύησης 1.100€ η 
οποία όμως θα εξασφάλιζε τα σέρβις των 3 πρώτων ετών. 

- Τον ορισμό στην αρχική διακήρυξη χρόνου παράδοσης του οχήματος σε διάστημα 3 
μηνών από τον ημερομηνία ορισμού του ανάδοχου. Σε επικοινωνία με υποψήφιους 
αναδόχους τονίστηκε ότι οι χρόνοι παράδοσης θα πρέπει να είναι ευρύτεροι των 3 
μηνών εξαιτίας της καθυστέρησης των εισαγωγών που παρατηρείται λόγω της 
πανδημίας. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και πραγματοποιώντας νέα έρευνα αγοράς η οποία 
περιέλαβε τιμολόγηση των μοντέλων αυτοκινήτων στην χαμηλή κατηγορία εξοπλισμού και 
επιπλέον το κόστος έκδοσης πινακίδων προτείνει την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού με 
τις παρακάτω αλλαγές: 
 
 
1. Αύξηση του ποσού της προμήθειας από 33.000 € σε 34.000 €, διότι κατόπιν της 

έρευνας αγοράς που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι τα 33.000 είναι ακριβώς στο 
όριο των προσφορών που μας αναφέρθηκαν, οπότε θέλοντας να διασφαλίσουμε την 
συμμετοχή των υποψήφιων αναδόχων αυξάνοντας το ποσό κατά 1.000 ευρώ 
εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια τουλάχιστον προσφορά. 

  
2. Αύξηση του χρονικού διαστήματος παράδοσης από τρεις μήνες σε έξι μήνες, λόγω των 

ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί η 
παραγωγή οχημάτων από τα εργοστάσια, των καθυστερήσεων που παρατηρούνται 
στην παράδοση ανάλογων προμηθειών καθώς επίσης και της πώλησης συγκεκριμένων 
εκδόσεων αυτοκινήτων προς ιδιώτες αγοραστές. 

  
3. Στην ενότητα: 6.4.Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας, να διαγραφεί η πρόταση: «Ο 

Ανάδοχος οφείλει, πριν την επιστροφή σε αυτόν της εγγύησης καλής εκτέλεσης, να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή Εγγύηση καλής λειτουργίας ποσού χιλίων εκατό 
ευρώ (1.100,00€) με χρόνο ισχύος ένα μήνα μεγαλύτερο από τον οριζόμενο χρόνο 
εγγυημένης λειτουργίας, για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή 
των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία του οχήματος κατά την περίοδο 
εγγυημένης λειτουργίας.» 

  
4. Αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης ως εξής: 
  
 
Παράρτημα Ι 
 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 
 

Υπάρχουσα απαίτηση Τροποποίηση 

στ) Εξωτερικά το όχημα θα είναι  βαμμένο 
σε μεταλλικό χρώμα, που θα προτείνει η 
Αναθέτουσα Αρχή, ήτοι ο Φορέας 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς 
– Λευκίμης – Σουφλίου. Επίσης από τον 
Φορέα θα ορισθούν οι επιγραφές που θα 

στ) Εξωτερικά το όχημα θα είναι σε λευκό 
χρωματισμό 
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φέρει το όχημα και τις οποίες ο ανάδοχος 
υποχρεούται να εκτελέσει. 

 
2. ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Υπάρχουσα απαίτηση Τροποποίηση 

Ύψος από το έδαφος ≥ 21 cm, 
πίσω άξονας 

Ύψος από το έδαφος ≥ 20 cm, 
πίσω άξονας 

Ζάντες με διάμετρο ≥ 17’’ Ζάντες με διάμετρο ≥ 16’’ 

Το όχημα να φέρει αυτόματο κλιματισμό και 
ηλεκτρονική ευστάθεια (ESP). 

Το όχημα να φέρει κλιματισμό και 
ηλεκτρονική ευστάθεια (ESP). 

Επίσης η διάθεση των οποιοδήποτε ανταλλακτικών που 
θα ζητήσει η Αναθέτουσα Αρχή στη διάρκεια του 
πρώτου χρόνου από την παράδοση θα πρέπει να 
πραγματοποιηθεί σε 24 ώρες, ενώ για τα επόμενα 
χρόνια σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία που θα 
ζητηθούν.  

 
 
Να διαγραφεί 

το εξουσιοδοτημένο συνεργείο επισκευής στην 
Αλεξανδρούπολη 

το εξουσιοδοτημένο συνεργείο 
επισκευής, εντός της Περιφέρειας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 

 
 

Από τον πίνακα επακριβών προδιαγραφών του παραρτήματος Ι να τροποποιηθούν οι 
παρακάτω απαιτήσεις ως εξής: 
 

Υπάρχουσα απαίτηση Τροποποίηση 

Σύστημα ελέγχου εκκίνησης σε ανηφόρα Να διαγραφεί 

Σύστημα ελέγχου καθόδου Να διαγραφεί 

Κοτσαδόρος με καλωδίωση και φις ρεύματος (αποσπώμενος ή 
αναδιπλούμενος) 

Να διαγραφεί 

Προβολείς ομίχλης Να διαγραφεί 

Προστατευτική Μπάρα οροφής καρότσας (Roll bar) Να διαγραφεί 

Πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα του εσωτερικού της καρότσας και 
της κουπαστής αυτής 

Να διαγραφεί 

Προστατευτικά καλύμματα για όλα τα καθίσματα πέραν των 
εργοστασιακών 

Να διαγραφεί 

Πλευρικές μπάρες με σκαλοπάτι για εύκολη επιβίβαση, αποβίβαση Να διαγραφεί 

Ιμάντες ασφάλειας φορτιού (τεμάχια 3) Να διαγραφεί 

Προστατευτικά πατάκια τύπου λεκάνης οδηγού, συνοδηγού και πίσω 
επιβατών 

Να διαγραφεί 

Εργαλειοθήκη, πλαστική διαστάσεων τουλάχιστον 48 – 25 – 25 εκ. Να διαγραφεί 

«Ηχοσύστημα με ραδιόφωνο AM/FM, υποδοχή για USB, AUX, SD card, 
οθόνη LCD ή TFT παροχή 12V/220watt» 

Να διαγραφεί 

Χρώμα μεταλλικό (κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα Διαχείρισης), 
από χρωματολόγιο που διαθέτει ο επίσημος εισαγωγέας 

Χρώμα λευκό 

 
 

Υπάρχουσα απαίτηση Τροποποίηση 

Χώρος παράδοσης του υπό προμήθεια 
οχήματος θα είναι ο ακόλουθος: στα 

να διαμορφωθεί ως εξής η παράγραφος: 
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γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στη 
Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου 
μέχρι 3 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ως χρόνος εγγύησης καλής 
λειτουργίας ορίζεται ο ακόλουθος: 
τουλάχιστον 3 χρόνια  και περιλαμβάνει, 
επιπλέον, δωρεάν συντήρηση και πλήρη 
κάλυψη ανταλλακτικών. 

Χώρος παράδοσης του υπό προμήθεια 
οχήματος θα είναι ο ακόλουθος: στα 
γραφεία του ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ στη 
Δαδιά, Δήμου Σουφλίου, Νομού Έβρου 
μέχρι 6 μήνες από την υπογραφή της 
σύμβασης. Ως χρόνος εγγύησης καλής 
λειτουργίας ορίζεται ο ακόλουθος: 
τουλάχιστον 3 χρόνια εργοστασιακή 
εγγύηση και περιλαμβάνει, επιπλέον, 
δωρεάν συντήρηση και πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών. 
 
Να διαγραφεί η φράση: 
 
«και περιλαμβάνει, επιπλέον, δωρεάν 
συντήρηση και πλήρη κάλυψη 
ανταλλακτικών».  

 
 

 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, το σώμα 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
την ανάθεση στον κ. Τσιαντικούδη της σύνταξης της προκήρυξης για προμηθεια οχήματος 
ΦΙΧ τύπου 4Χ4 προυπολογισμού 37.000€ με αύξηση του χρονικού διαστήματος παράδοσης 
σε 8 μήνες και με διατήρηση απαιτήσεων για: 

• πλευρικούς αερόσακους 

• Κοτσαδόρου με καλωδίωση και φις ρεύματος (αποσπώμενος ή αναδιπλούμενος) 

• Προστατευτικής Μπάρας οροφής καρότσας (Roll bar) 

• Πλαστικού προστατευτικού καλλύματος του εσωτερικού της καρότσας και της 
κουπαστής αυτής 

• Χρώματος μεταλλικού (κατόπιν συνεννόησης με τον Φορέα Διαχείρισης), από 
χρωματολόγιο που διαθέτει ο επίσημος εισαγωγέας 

• Διάθεσης πυροσβεστήρων και 

• Εξουσιοδοτημένου συνεργείου εντός του νομού Έβρου 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1365/2021 

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

ΑΔΑ: ΨΕΟΤ46Μ9Τ4-ΝΤ1



Τα Μέλη 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 
 
 
 
Βασιλάκης Δημήτριος  
 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 161ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 

 
Η μελέτη αφορά την τροποποίηση του έργου της υπ’ αριθ. ΔΙ.Π.Α. 17460/4.4.2016 Απόφασης 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του Αιολικού Σταθμού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 33,6MW στις θέσεις «Καβαλλάρης-
Μακρυνόρος-Μικρονόρος» των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου, ΠΕ Ροδόπης και Έβρου αντίστοιχα 
καθώς και των συνοδών έργων αυτού, από την εταιρεία Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε ως προς τα παρακάτω: 

1. τη μεταβολή της ισχύος της κάθε Α/Γ από 4,0MW η κάθε μία σε 4,2 MW με ταυτόχρονη 

μεταβολή της συνολικής ισχύος του Α/Π από 32MW σε 33,6MW για τον οποίο εκδόθηκε το 

με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/110472/7234/26-11-2020 έγγραφο 

2. την εγκατάσταση τεσσάρων (4) προσωρινών εργοταξιακών χώρων παραπλέυρως της 

αδειοδοτημένης εσωτερικής οδοποιίας του Α/Π 

3. τη βελτίωση υφιστάμενων οδικών τμημάτων επί επαρχιακών, δημοτικών και δασικών οδών 

των Δήμων Αρριανών και Σουφλίου των ΠΕ Ροδόπης και Έβρου 

4. τη διάνοιξη νέων οδικών τμημάτων επί υφιστάμενων επαρχιακών, δημοτικών και δασικών 

οδών συνολικού μήκους 1.461,2m 

5. την εγκατάσταση ενός επιπλέον εργοταξιακού χώρου συνολικής επιφάνειας 3.000m2 στη 

θέση «Χίλια», Δ. Αρριανών, ΠΕ Ροδόπης 

6. την προσωρινή υποστύλωση τεσσάρων (4) γεφυρών για τις ανάγκες της μεταφοράς του 

εξοπλισμού των Α/Γ του Α/Π 

7. την τροποποίηση της κλίσεως των πρανών στις οδούς R03, R05, R07, EX03 και στις πλατείες 

των Α/Γ υπ’αριθμ. 3 και 6 

8. την προσθήκη νέου τμήματος οδού πρόσβασης R13 μήκος 310,59m για την αποφυγή 

όδευσης της αδειδοτημένης οδού εντός ιδιωτικής έκτασης με παράλληλη μετακίνηση της 

θέσης του προτεινόμενου κιβωτοειδούς οχετού 

Ο Φορέας Διαχείρισης είχε γνωμοδοτήσει θετικά υπό όρους για το παραπάνω έργο (Α.Π. 406/12-06-
2020). 
Ως προς την παραπάνω τροποποίηση (1) ο Φορέας Διαχείρισης δε φέρει αντίρρηση για τη μεταβολή 
της ισχύος της κάθε Α/Γ από 4,0MW η κάθε μία σε 4,2 MW με ταυτόχρονη μεταβολή της συνολικής 
ισχύος του Α/Π από 32MW σε 33,6MW εφόσον, όπως αναφέρεται στη μελέτη, η θέση, το πλήθος, ο 
τύπος και οι διαστάσεις (ύψος πύργου, μήκος πτερυγίου) κάθε Α/Γ καθώς και τα εμβαδά κατάληψης 
αυτών παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με τα αδειοδοτημένα και μεταβάλλεται μόνο η 
ονομαστική τους ισχύς. 
Ως προς τηντροποποίηση (2)ο Φορέας Διαχείρισης δε φέρει αντίρρηση για τηνεγκατάσταση 
τεσσάρων (4) προσωρινών εργοταξιακών χώρων παραπλέυρως της αδειοδοτημένης εσωτερικής 
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οδοποιίας του Α/Π. Επιπλέον, ο Φορέας Διαχείρισης δε φέρει αντίρρηση ως προς τις τροποποιήσεις 
(7) και (8). 
Ως προς τις τροποποιήσεις (3) έως (6) που αφορούν παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο για την 
μεταφορά των Α/Γ στις θέσεις εγκατάστασης και την εγκατάσταση ενός επιπλέον εργοταξιακού 
χώρου συνολικής επιφάνειας 3.000m2 στη θέση «Χίλια», Δ. Αρριανών, ΠΕ Ροδόπης αναφέρονται τα 
κάτωθι: 
Στη ΜΠΕ επί της οποίας ο Φορέας Διαχείρισης είχε γνωμοδοτήσει θετικά με  το Α.Π. 406/12-06-2020 
έγγραφό του, αναφέρονταν ότι για την προσέγγιση στο Α/Π θα χρησιμοποιηθεί ο υφιστάμενος 
δρόμος του Α/Π «Πατριάρχης» (Παρ. 3.5.2). Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «Στην περιοχή της 
Ροδόπης λειτουργούν αρκετά έργα παρόμοιας τεχνολογίας με το υπό εξέταση Α/Π για τις ανάγκες 
των οποίων έχει κατασκευαστεί ένα δίκτυο δασικών δρόμων, πέραν των υφιστάμενων. Εν τούτοις, το 
πλησιέστερο εν λειτουργία έργο για το οποίο έχουν διανοιχθεί δρόμοι βρίσκεται σε συνέχεια από το 
υπό μελέτη Α/Π. Πιο συγκεκριμένα, οι θέσεις των υπό μελέτη Α/Γ 6-7-8 του Α/Π ΜΙΚΡΟΝΟΡΟΣ 
βρίσκονται σε συνέχεια από την πλησιέστερη Α/Γ του εν λειτουργία Α/Π ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ. Η πρόσβαση 
στο υπό μελέτη Α/Π εξασφαλίζεται με νέα διάνοιξη μέσω της οδοποιίας του υφιστάμενου Α/Π καθώς 
και τοπικών επεμβάσεων επί της κυρίας οδού του Α/Π «Πατριάρχης». Επομένως, ο σχεδιασμός της 
οδοποιίας του έργου βασίζεται σε ίδιας κατηγορίας και με παρόμοια χαρακτηριστικά υφιστάμενο 
δασικό δίκτυο. Είναι, επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της νέας διάνοιξης 
οδών αφορά στην περιοχή των κορυφογραμμών και όχι σε πρανή, γεγονός που ελαχιστοποιεί τις 
ογκώδεις και διακριτές μορφολογικές επεμβάσεις στον ορίζοντα».  
Στη υπό εξέταση μελέτη τροποποίησης, προτείνεται για την προσέγγιση στο Α/Π να χρησιμοποιηθεί 
ο οδικός άξονας ‘Οικισμός Μάνδρας - Α/Π ‘Πατριάρχης’ στον οποίο θα απαιτηθούν σαράντα έξι (46) 
τοπικές επεμβάσεις βελτίωσης επίοδικών τμημάτων εντός της ΠΕ Έβρου, δύο (2) επιπλέον 
επεμβάσεις βελτίωσης επί οδικών τμημάτων πλησίον της θέσης ‘Χίλια’ εντός της ΠΕ Ροδόπης και 
τρεις (3) νέες χαράξεις (διανοίξεις) τμημάτων οδών έτσι ώστε να είναι δυνατή η μεταφορά του 
εξοπλισμού για το υπό εξέταση Α/Π. Επιπλέον, κατά μήκος της διαδρομής συναντώνται τέσσερις (4) 
γέφυρες, οι οποίες ελέγχθηκαν οπτικά καικρίθηκε σκόπιμη η πλήρης προσωρινή υποστύλωση τους 
κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του εν λόγω εξοπλισμού.Το σύνολο των επεμβάσεων από τον 
οικισμό Κυριακή έως τον ΑΣΠΗΕ Πατριάρχης βρίσκεται εντός των ΖΕΠ GR1110010 καιGR1130011. 
Στο ύψος του Μικρού Δερείου, σε χώρο φορτοεκφόρτωσης που θα διαμορφωθεί ειδικά για αυτό το 
σκοπό, τα πτερύγια των Α/Γ θα μεταφορτωθούν σε όχημα με δυνατότηταανύψωσης και 
περιστροφής τους (bladelifter), η χρήση του οποίου απαιτεί μικρότερες διαπλατύνσεις των δρόμων 
σε κλειστές στροφές.  
Οι επεμβάσεις στο οδικό δίκτυο θα είναι τοπικές, σε μήκος 100-200 μέτρων (εκτός από επτά 
περιπτώσεις που οι επεμβάσεις αφορούν μήκος <100μ και τρεις περιπτώσεις που οι επεμβάσεις 
αφορούν μήκος >200μ) και έκτασης 300-1000 μ2 (εκτός από οκτώ περιπτώσεις που οι επεμβάσεις 
αφορούν έκταση <300μκαι πέντε περιπτώσεις που οι επεμβάσεις αφορούν έκταση >1000μ2), ενώ 
στις περισσότερες περιπτώσεις αφορούν έκταση <500μ2και αφορούν διαπλατύνσειςκυρίως στροφών 
κατά 5-10μ. Η μεγαλύτερη πυκνότητα των επεμβάσεων εντοπίζεται στην περιοχή μεταξύ Ρούσσας 
και Πατριάρχη, όπου οι διαδοχικές επεμβάσεις θα απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από 500μ σε 
ευθεία.  
Στον άξονα Μάνδρα - Μικρό Δέρειο προτείνεται να γίνει διαπλάτυνση σε επτά θέσεις, το σύνολο των 
οποίων (πλην μίας) βρίσκεται σε αγροτικές εκτάσεις (εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Θέσεις επεμβάσεων στον άξονα Μάνδρα-Κυριακή 

Στον άξονα Μικρό Δέρειο – Χίλια προτείνεται να γίνει διαπλάτυνση σε 41 θέσεις. Ιδιαίτερα στον 
άξονα Ρούσσα-ΑΣΠΗΕ Πατριάρχης, οι επεμβάσεις είναι πολλές και διαδοχικές, ενώ θα απέχουν 
μεταξύ τους λιγότερο από 500μ σε ευθεία (εικόνες 2, 3).  
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Εικόνα 2: Θέσεις επεμβάσεων στον άξονα Κυριακή-Ρούσσα 
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Εικόνα 3: Θέσεις επεμβάσεων στον άξονα Ρούσσα-ΑΣΠΗΕ Πατριάρχης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αξιολόγηση του φυσικού περιβάλλοντος 

Δεδομένου ότι οι περιοχές των επεμβάσεων εντοπίζονται εντός Ζωνών Ειδικής Προστασίας και όχι σε 
Ειδικές Ζώνες Διατήρησης, δεν έχει γίνει χαρτογράφηση των τύπων οικοτόπων που απαντώνται σε 
αυτές. Για το λόγο αυτό η αξιολόγηση γίνεται μέσω της γνώμης του ειδικού (expert judgment). 
Διαπιστώνεται ότι στις θέσεις των επεμβάσεων απαντούν, κατά κανόνα με υψηλότατο βαθμό 
αντιπροσωπευτικότητας, δομής και διατήρησης, σημαντικοί τύποι δασικών οικοτόπων ζωνικής και 
αζωνικής βλάστησης οι οποίοι περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 92/43 (Anonymus, 
2013). Οι τύποι αυτοί αναφέρονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Δασικοί τύποι οικοτόπων  του Παραρτήματος Ι της 92/43 

Κωδ. Προτ. Περιγραφή 

5210  Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperusspp 
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91Μ0  Παννονικά Βαλκανικά δρυοδάση 

91Ε0 * Αλλουβιακά δάση με σκλήθρα  

9280  Θερμόφιλα δάση οξιάς στην ζώνη του Quercion frainetto 

92Α0  Δάση-στοές με Salix και Populus 

92C0  Δάση ανατολικού πλατάνου 

Εντός της κοιλάδας Δερείου και σε θέσεις που θίγονται από το έργο απαντά το τοπικό ενδημικό 

είδος Salix xanthicola. Σύμφωνα με την Flora of Greece και την σχετική βιβλιογραφία (Dimopoulos et 

al, 2013; Phitos et al, 1995; portal.cybertaxonomy.org/flora-greece) 

το συγκεκριμένο είδος: 

• Είναι χαρακτηρισμένο με καθεστώς "Range-Restricted" δηλαδή τοπικής εξάπλωσης ενδημικό 

• Έχει ενταχτεί στην κατηγορία της IUCN "Vulnerable" 

• Έχει περιληφθεί στο Κόκκινο Βιβλίο των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας 

Στην περιοχή του Ερυθροποτάμου ανατολικά του Μικρού Δερείου εξαπλώνεται ένας από τους 

μεγαλύτερους υποπληθυσμούς του είδους (ίσως ο μεγαλύτερος). Στον χώρο αυτό επίσης 

εμφανίζεται φυσικό μωσαϊκό των παραποτάμιων τύπων οικοτόπων 91Ε0* x 92A0 x 92C0. Ειδικότερα, 

στο τμήμα του ποταμού που βρίσκεται πριν από το Μικρό Δέρειο, απαντάται σημαντικό μέρος του 

υποπληθυσμού αυτού. Στο συγκεκριμένο σημείο, βάσει της μελέτης, προτείνεται να γίνει «βελτίωση 

οδοστρώματος» σε θέση παράλληλη με την υφιστάμενη γέφυρα, η οποία δεν είναι προσπελάσιμη 

από βαρέα οχήματα, και κατά συνέπεια αναμένεται να διαταραχτεί σημαντικά ο οικότοπος και ο 

πληθυσμός του είδους. Επιπλέον, στην ίδια περιοχή, σε απόσταση περίπου 100μ από τον οικότοπο, 

προτείνεται η δημιουργία σταθμού μεταφόρτωσης των Α/Γ.  

Ο τοπικός πληθυσμός της Fagus sylvatica στην περιοχή του "Χίλια", είναι μικρός σε μέγεθος και 
σχετικά απομονωμένος. Εντάσσεται στον τύπο οικοτόπου 9280 του Παραρτήματος Ι της οδηγίας 
92/43. Μετά από έρευνα του Παπαγεωργίου, ο πληθυσμός έχει ενταχθεί στο υποείδος orientalis και 
αποτελεί φορέα μοναδικής γενετικής παραλλακτικότητας που προέρχεται από γεωγραφική 
απομόνωση σε συνδυασμό με την μεταπαγετώδη κατανομή του taxon στη Θράκη (Papageorgiou et 
al 2008; Hatziskakis et al 2009; Müller et al 2019; Μανώλης, 2020). Η γενετική σύσταση της οξιάς της 
περιοχής είναι μοναδική για την Ελλάδα και απαντά σε μικρή έκταση στη γειτονική περιοχή της 
Βουλγαρίας. 
Επιπλέον, η περιοχή του Χίλια θεωρείται από τους συστηματικούς βοτανικούς ως το ΝΑ θερμοόριο 
της φυσικής εξάπλωσης της δασικής πεύκης (Strid, προσωπική επικοινωνία). Παράλληλα, για τη 
δασοπονία,στην περιοχή υπάρχει μια ενδιαφέρουσα και μοναδική στην Ελλάδα πρόκληση με τα 
ανθρωπογενή δάση κωνοφόρων. Οι αναδασώσεις με αυτοφυή και ξενικά κωνοφόρα της δασικής 
υπηρεσίας -που θίγονται άμεσα από το έργο-  πρέπει να σημειωθεί ότι είναι ιδιαίτερα επιτυχημένες 
οικολογικά και μπορούν να αποτελέσουν υπόδειγμα διαχείρισης.  
Κάτω από μια γενικότερη και οικολογικά συνολική θεώρηση της συγκεκριμένης περιοχής 
διαπιστώνεται ότι το μωσαϊκό των χρήσεων γης, που είναι ήπιες και ασκούνται με σχεδόν 
παραδοσιακό και αειφόρο τρόπο (π.χ. η ημιεκτατική κτηνοτροφία)  έχει σαν αποτέλεσμα την 
δημιουργία ενός τοπίου με υψηλή αισθητική αξία. Παράλληλα το συγκεκριμένο είδος τοπίου έχει 
σημαντική οικολογική αξία για την διατήρηση της βιοποικιλότητας και ειδικά των πληθυσμών των 
αρπακτικών όπως φαίνεται και από το καθεστώς προστασίας ως ΖΕΠ.  
Οι άμεσες επιπτώσεις από τις επεμβάσεις στην πανίδα αναμένεται να είναι αμελητέες. Ωστόσο η 
βελτίωση της προσβασιμότητας σε περιοχές στις οποίες μέχρι σήμερα η ανθρώπινη παρουσία ήταν 
σποραδική μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.  
Στη μελέτη παρουσιάζονται δύο εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς των Α/Γ. Σύμφωνα με το 
Σενάριο Α, η αξιοποίηση του υφιστάμενου τοπικού δικτύου θα περιλάμβανε τη μεταφοράτου 
εξοπλισμού από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης προς τον οικισμό Σάπες, της ΠΕ Ροδόπης και 
ακολούθως τη διαδρομή προς βόρεια – βορειοανατολικά, μέσω του οδικού δικτύου που συνδέει 
τους οικισμούς: Σάπες – Λύκειο – Αρριανά – Δαρμένη – Ραγάδα – Σμιγάδα – Μυρτίσκη – Βυρσίνη. Η 
τοπικήαυτή οδός εξυπηρετεί τη σύνδεση των εν λόγω οικισμών. Στο πλαίσιο της μελέτης, η 
εναλλακτική αυτή απορρίπτεται καθώς αναφέρεται ότι συνεπάγεται εκτεταμένες επεμβάσεις, σε 
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είδος, πλήθος και επιφάνειες και επομένως μεγαλύτερεςπεριβαλλοντικές επιπτώσεις στα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης.  
Κατά το Σενάριο Β εξετάστηκε η μεταφορά του εξοπλισμού μέσω των οικισμών Σάπες-Αρριανά όμως 
στη συνέχεια ακολουθείται η διαδρομή προς τους οικισμούς Νέα Σάντα, Κέχρος καταλήγοντας στην 
εσωτερική οδοποιία του Α/Π ‘ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ’. Κατά μήκος της διαδρομής αυτής συναντώνται μεγάλες 
κλίσεις και πολλαπλά διαδοχικά καμπύλα οδικά τμήματα. Επομένως, η επιλογή της εναλλακτικής 
αυτής ως οδού μεταφοράς του εξοπλισμού, σύμφωνα με την μελέτη, θα οδηγούσε σε μεγαλύτερο 
πλήθος και μεγαλύτερου βαθμού επεμβάσεις και ως εκ τούτου απορρίφθηκε. 
Η διαδρομή που προτείνεται στο Σενάριο Α αναμένεται να έχει φαινομενικά τις λιγότερες 
επιπτώσεις, καθώς διέρχεται από περιοχές που είναι ήδη επιβαρυμένες με ανθρωπογενείς 
παρεμβάσεις (κυρίως αγροτικές εκτάσεις). Ωστόσο, δεδομένης της έλλειψης περεταίρω στοιχείων 
σχετικά με τις θέσεις και την έκταση των επεμβάσεων, δεν είναι δυνατό να τεκμηριωθεί 
συγκεκριμένη άποψη επί αυτής της εναλλακτικής στο πλαίσιο της παρούσας γνωμοδότησης. 
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