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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 – 07 – 2021 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 166ης 

 

Την Δευτέρα 12 – 07 – 2021 και ώρα 18:00 μετά την υπ’ αριθμό 166 (εξερχ. 556/8-07-2021)  πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η έκτακτη 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. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
4. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Έβρου 

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

τηλεδιάσκεψης) 
 
 

Θέματα συνεδρίασης  
 

1. Έρευνα για ανεύρεση θησαυρού στη θέση «Ερείπια Κιτρινόπετρας», περιοχής οικισμού Λευκίμης 

(Εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού 

ανάδοχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ενός οχήματος ΦΙΧ τυπου 4χ4 με διπλή καμπίνα που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής παρακολούθησης για τον έλεγχο των παραδοτέων της Δ΄ Φάσης του 

Έργου «Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο 

του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

 
Θέματα ημερήσιας διάταξης 
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ΘΕΜΑ 1. Έρευνα για ανεύρεση θησαυρού στη θέση «Ερείπια Κιτρινόπετρας», περιοχής οικισμού Λευκίμης 

(Εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Τσιαντικούδης και ανέφερε τα παρακάτω: 
 
Αντικείμενο του έργου 
Αντικείμενο του έργου είναι η έρευνα για ανεύρεση θησαυρού σε δασική έκταση στην περιοχή 
Λευκίμης, κοντά στη θέση Ερείπια Κιτρινόπετρας. 
 
Κύριος του έργου 
Τσαρτσαλής Παναγιώτης, κάτοικος Αθηνών και Μπροκαλάκης Ιωάννης κάτοικος Ρεθύμνου 
 
Θέση του έργου 
Λευκίμη, Ερείπια Κιτρινόπετρας, σε απόσταση 4 χλμ από τον οικισμό, η οποία στο μεγαλύτερο τμήμα της 
αποτελείται από ανοικτές εκτάσεις, μερικώς δασοσκεπής και γυμνές εκτάσεις (διάκενα) καθώς επίσης 
και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Στην τρέχουσα διαχειριστική περίοδο δεν προβλέπεται να γίνει καμία 
επέμβαση στη συστάδα αυτή. 
 
Τεχνική περιγραφή του έργου 

Το σημείο ενδιαφέροντος, βρίσκεται σε τούνελ το οποίο ξεκινά από μια οπή στο έδαφος σε 
σχήμα Δ και βάθος 10 μ. περίπου. Το τούνελ επεκτείνεται για 1000 μ. 

Το τούνελ είναι μπαζωμένο σε άγνωστο μήκος. Έχει σχήμα ωοειδές με ύψος περίπου 2,00 – 
2,50μ., και πλάτος 1,00 – 2,00μ. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν περιλαμβάνουν την 
απομάκρυνση των μπάζων και την διάνοιξη του τούνελ μέχρι το κατάλληλο σημείο.  

Έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες σε μήκος μέχρι 30 μ. και αναμένεται να πραγματοποιηθούν 
μέχρι και μήκους 100μ. όπως αναφέρεται στην περιγραφή του αιτούντα. 
 
Εξοπλισμός για τις εργασίες έρευνας 
Για τις εργασίες διάνοιξης θα χρησιμοποιηθούν: 

- Ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος ισχύος 6KW. 
- Κομπρεσέρ υδραυλικό 
- Σκαπτικά εργαλεία χειρός και άλλα μικρο – εργαλεία 
- Φωτισμός με λαμπτήρες και μπαλαντέζα, φορητοί φακοί 
- Ηλεκτροκίνητη τουρμπίνα για αερισμό του ορύγματος 
- Πιθανότητα να εγκατασταθεί μικρό ηλεκτρικό βαγονάκι για την μεταφορά των μπάζων 

 
 
Υφιστάμενη κατάσταση 

Στην περιοχή, υπάρχει θαμνώδης και δενδρώδης βλάστηση. Το πολύγωνο έρευνας και εργασιών 
βρίσκεται εντός της έκτασης που είχε καεί στη δασική πυρκαγιά του 2011 και είχε κηρυχθεί 
αναδασωτέα. Το καθεστώς της αναδασωτέας έκτασης είναι σε ισχύ και το 2021 για την συγκεκριμένη 
περιοχή. 
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Αξιολόγηση της περιοχής 
Η περιοχή έρευνας βρίσκεται εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου προς το νότιο τμήμα του, στη 

ζώνη Β2α. Απέχει 4 χλμ σε ευθεία από τον οικισμό της Λευκίμης. 
Στην περιοχή έχουν καταγραφεί δύο τύποι οικοτόπων. Ο τύπος οικοτόπου 5210 (Δενδρώδης 

σχηματισμοί με Juniperus spp. – Arborescent matorral with Juniperus spp.) και ο 9540, (Μεσογειακά 
πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της Μεσογείου – Mediterranean pine forests with endemic black 
pines).  

Ο τύπος οικοτόπου 5210 παίζει σημαντικό ρόλο στην κτηνοτροφία. Μια από τις σημαντικότερες 
απειλές του συγκεκριμένου τύπου οικοτόπου είναι οι δασικές πυρκαγιές. 

Η περιοχή αποτελεί κατάλληλο ενδιαίτημα για τροφοληψία, εύρεση θέσεων φωλεοποίησης από 
πληθώρα αρπακτικών πουλιών αλλά και γυπών. 

Αποτελεί σημαντική περιοχή τροφοληψίας για τους 3 γύπες του Εθνικού Πάρκου και για πολλά 
άλλα είδη αρπακτικών όπως Ξεφτέρι (Accipiter nisus), Δεντρογέρακο (Falco subbuteo), Φιδαετός 
(Circaetus gallicus), Μαυροπελαργός (Ciconia nigra), Βραχοκιρκίνεζο (Falco tinnunculus), Σφηκιάρης 
(Pernis apivorus), Τσίφτης (Milvus migrans) καθώς επίσης και για τον Χρυσαετό (Aquila chrysaetos). 
Επίσης έχει καταγραφεί μεγάλη πυκνότητα ζαρκαδιού το οποίο χρησιμοποιεί την περιοχή για την εύρεση 
τροφής και κατάλληλων θέσεων παραμονής. 

Οι κίνδυνοι από τις εργασίες που απαιτούνται για την έρευνα αφορούν την διάβρωση του 
εδάφους, την διατάραξη του τοπίου, καθώς πρόκειται για δασική έκταση με ημιβραχώδες και βραχώδες 
υπόστρωμα. 

Προτείνεται να μην πραγματοποιηθούν περαιτέρω εργασίες, καθώς εργασίες αυτού του είδους 
δεν προβλέπονται από την ΚΥΑ του Εθνικού Πάρκου, η θέση των εργασιών είχε κηρυχθεί αναδασωτέα 
στο παρελθόν και αυτή την στιγμή, το φυσικό περιβάλλον είναι σε φάση αποκατάστασης της βλάστησης. 
Οι παρεμβάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν διάβρωση του εδάφους καθώς πρόκειται για περιοχή σε 
υπερυψωμένο τμήμα του εδάφους το οποίο είναι κεκλιμένο και όχι επίπεδο. 
 
Το σώμα, μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
την περεταίρω διερεύνηση του θέματος με αυτοψία της θέσης επέμβασης και επανάληψη της 
συνεδρίασης για γνωμοδότηση επί του θέματος.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1417/2021 
 

ΘΕΜΑ 2. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για αξιολόγηση των δικαιολογητικών του 

προσωρινού ανάδοχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ενός οχήματος ΦΙΧ τυπου 4χ4 με διπλή 

καμπίνα που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Ποϊραζίδης, ενημέρωσε τα μέλη ότι η επιτροπή ανάθεσης έχει ολοκληρώσει τις 
εργασίες της σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, για 
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τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα και έχει 
καταθέσει το πρακτικό της για επικύρωση στο Δ.Σ. 

Ο Προέδρος Δ.Σ., έδωσε τον λόγο στον κ. Τσιαντικούδη ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα  και 
παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. το πρακτικό της επιτροπής ανάθεσης για τον έλεγχο των παραπάνω 
δικαιολογητικών κατακύρωσης η οποία παρατίθεται στη συνέχεια: 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ  
ΓΙΑ TΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΕΝΟΣ (1) ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΦΙΧ ΤΥΠΟΥ 4Χ4 ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΚΑΜΠΙΝΑ 

 

Στη Δαδιά, σήμερα Τρίτη 6 – 07 – 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 541/2 – 07 
– 2021 πρόσκληση) τα τρία μέλη της Επιτροπής Ανάθεσης (2 τακτικά και 1 αναπληρωματικό) του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για  τον συνοπτικό διαγωνισμό για 
την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα» που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 1379/2021 απόφαση της 162ης/23 – 03 – 2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 

Τσιαντικούδη Σταύρο (Πρόεδρος) 

Τζιαμπάζη Ιωάννη (τακτικό μέλος) 

Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά (αναπληρωματικό μέλος του Αθ. Χαλιβελέντζιου)   

για να προβεί στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης που κατατέθηκαν από τον προσωρινό 
ανάδοχο, βάσει της υπ’ αριθμ. 1410/2021 απόφασης της 165ης/15 – 06 – 2021 συνεδρίασης Δ.Σ. του 
Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) 
οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα»  (Αριθ. Διακήρυξης 351/22 – 04 – 2021), η οποία 
δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC008510354 2021-04-22, 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. 

 

Α. Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 1410/2021 απόφασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης για την 
έγκριση του πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης για τον έλεγχο του φακέλου 
δικαιολογητικών συμμετοχής, του φακέλου τεχνικής προσφοράς και του φακέλου 
οικονομικής προσφοράς για την διακήρυξη με Α.Π. 351/22 – 04 – 2021 για την «Προμήθεια 
ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα» και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα 
«Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ» ως προσωρινού αναδόχου, ο προσωρινός ανάδοχος κλήθηκε με 
το υπ’ αριθμ. 506/17 – 06 – 2021 έγγραφο για την υποβολή των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης για την διαδικασία κήρυξής του ως οριστικού αναδόχου μέσα σε προθεσμία 
δέκα (10) ημερών. Σύμφωνα με τη διακήρυξη, τα παραπάνω έγγραφα περιλαμβάνουν τα 
αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6 της σχετικής διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία 
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς 
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφων 2.2.4. 
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Η επιτροπή συνεδριάζει προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου και στον έλεγχο 
πληρότητας των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που υποβλήθηκαν σε αυτόν.   

Β. Η ανωτέρω πρόσκληση, κοινοποιήθηκε στον προσωρινό ανάδοχο στις 24 – 06 – 2021. Ο 
προσωρινός ανάδοχος υπέβαλλε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή τον φάκελο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης στις 30 – 06 – 2021. Συνεπώς η κατάθεσή τους ήταν 
εμπρόθεσμη. 

 

Γ. Η επιτροπή προχώρησε στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου. Τα δικαιολογητικά που βρέθηκαν ήταν τα ακόλουθα: 

 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» με 
την οποία δηλώνεται ότι: 
 

– Η εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» είναι υποχρεωμένη να καταβάλει εισφορές 
στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)  

  

– Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 
για την αθέτηση των υποχρεώσεων της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

  

– Δεν έχουν επιβληθεί πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος της 
εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και 
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφοράς, ή αίτησης 
συμμετοχής 

  

– Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» οι 
οριζόμενοι στις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 της διακήρυξης, λόγοι 
αποκλεισμού 

  

– Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» απόφαση 
αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 (παρ. 2.2.3.7) 

  

– Δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση σε βάρος της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

  

– Τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουμε ως απόδειξη της νόμιμης σύστασης της 
Εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», των τροποποιήσεων και τη νόμιμης 
εκπροσώπησης της Εταιρείας και σύμφωνα με τα απαιτούμενα στη διακήρυξη και 
εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους 
 

 

2. Πιστοποιητικά ισχύουσας εκπροσώπησης από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών, Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνίες έκδοσης 26/04/2021, 
2/06/2021,   
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3. Ανακοίνωση από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Δνση ΓΕΜΗ, AE, ΕΠΕ & 
ΥΜΣ για την καταχώρηση στο ΓΕΜΗ και δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, 
στοιχείων της εταιρείας και τροποποίηση στοιχείων της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο 
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» με ημερομηνία 22/04/2021 στην οποία αναφέρεται 
τροποποίηση εκπροσώπησης της εταιρείας.  

 Ανακοίνωση από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Δνση: Μητρώων και 
Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα: Μητρώου / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. για την 
καταχώρηση στο ΓΕΜΗ στοιχείων της εταιρείας και τροποποίηση στοιχείων της εταιρείας 
«ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
και το διακριτικό τίτλο «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» με ημερομηνία έκδοσης 11/12/2019 
στην οποία αναφέρεται τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. 

4. ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η ίδρυση της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», οι 
καταχωρήσεις ανακοινώσεων για την τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού της 
εταιρείας, της επωνυμίας και της σύνθεσης των μελών του ΔΣ της εταιρείας καθώς και της 
εκπροσώπησης της 

5. Πιστοποιητικά από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, Τμήμα: Μητρώου / 
Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. με ημερομηνίες έκδοσης: 1/04/2021, 12/05/2021, 3/06/2021 στα οποία 
αναφέρονται τροποποιήσεις που έχουν γίνει στο καταστατικό της εταιρείας, βεβαιώνεται ότι 
δεν έχει παρέλθει ο εκ του καταστατικού ορισμένος χρόνος διάρκειας της, δεν έχει 
καταχωρισθεί στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ απόφαση Γενικής Συνέλευσης για λύση 
της εταιρείας & θέση αυτής σε εκκαθάριση, οι μετοχές της εταιρείας είναι Ονομαστικές 
Κοινές και δίνεται επίσης το πλήθος αυτών και η ονομαστική αξία κάθε μίας μετοχής,  δεν 
έχει περιέλθει στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ για να καταχωρισθεί αίτηση, αγωγή ή δικαστική 
απόφαση που να θέτει την εταιρεία υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση, όπως 
επίσης και απόφαση που να κηρύσσει την εταιρεία σε κατάσταση πτώχευσης ή διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης 

6. Χορήγηση βεβαίωσης από την Περιφέρεια Αττικής / Γενική Δνση Ανάπτυξης / Δνση 
Ανάπτυξης / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών / Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών με ημερομηνία 
έκδοσης 24/09/2012 με την οποία βεβαιώνεται η σύσταση, η ισχύς ύπαρξης και νόμιμης 
λειτουργίας της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ»  

7. Ακριβές αντίγραφο από το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με θέμα: 
«Απόφαση της Εταιρείας για συμμετοχή σε διαγωνισμό προμήθειας και εξουσιοδότηση 
προσώπου για την υπογραφή των απαιτούμενων εγγράφων συμπεριλαμβανομένης και της 
προσφοράς και την υποβολή αυτής» στο οποίο λήφθηκε ομόφωνη θετική απόφαση για την 
συμμετοχή της εταιρείας στο διαγωνισμό προμήθειας του Φορέα Διαχείρισης με αριθμ πρωτ. 
351/22-04-2021 και δόθηκε εξουσιοδότηση σε πρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή 
όλων των απαιτούμενων εγγράφων για λογαριασμό της εταιρείας (ενδεικτικά τις τεχνικές και 
οικονομικές προσφορές, δηλώσεις / αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος / τυχόν παράταση 
υποβολής ισχύος προσφοράς, υπεύθυνες δηλώσεις κλπ), συμπεριλαμβανομένης και της 
προσφοράς και να παρακολουθήσει την διαδικασία αυτού τόσο αρχικά όσο και στα επόμενα 
στάδια αυτής  

8. Αντίγραφα ποινικών μητρώων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας τα οποία 
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είναι σε ισχύ 
9. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ με ημερομηνία έκδοσης 

29/03/2021 και ημερομηνία λήξης 29/04/2021 
10. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ με ημερομηνία έκδοσης 

23/04/2021 και ημερομηνία λήξης 23/05/2021 
11. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ με ημερομηνία έκδοσης 

24/05/2021 και ημερομηνία λήξης 24/06/2021 
12. Αποδεικτικό Ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο από την ΑΑΔΕ με ημερομηνία έκδοσης 

22/06/2021 και ημερομηνία λήξης 22/07/2021 
13. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από e-ΕΦΚΑ με ημερομηνία έκδοσης 1/12/2020 και 

ημερομηνία λήξης 31/05/2021 
14. Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας από e-ΕΦΚΑ με ημερομηνία έκδοσης 21/05/2021 

και ημερομηνία λήξης 19/11/2021 
15. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών / Τμήμα Πτωχεύσεων με ημερομηνία έκδοσης 

5/03/2021 με το οποίο πιστοποιείται ότι μέχρι και τις 4/03/2021 δεν έχει περιέλθει στην 
υπηρεσία απόφαση άλλου Δικαστηρίου που να την κηρύσσει σε κατάσταση πτώχευσης 

16. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης 
(οικονομικού ενδιαφέροντος, πτωχευτικής διαδικασίας και διαδικασίας 
συνδιαλλαγής/εξυγίανσης) με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2021 μέχρι και 1/03/2021 

17. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο Αθηνών περί μη πτώχευσης με ημερομηνία έκδοσης 
24/05/2021 

18. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το Πρωτοδικείο Αθηνών με ημερομηνία 
ισχύος από 1/1/2021 μέχρι και 25/05/2021 

19. Πιστοποιητικό από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με ημερομηνία 
έκδοσης 9/04/2021 στο οποίο αναφέρονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» 

20. Πιστοποιητικό από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με ημερομηνία 
έκδοσης 18/05/2021 στο οποίο αναφέρονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» 

21. Πιστοποιητικό από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με ημερομηνία 
έκδοσης 22/06/2021 στο οποίο αναφέρονται οι δραστηριότητες της Εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ 
ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» 

22. Εικόνα Στοιχείων Μητρώου / Νομικού Προσώπου της Εταιρείας από το σύστημα Taxisnet με 
ημερομηνία λήψης 11/05/2021 όπου αναγράφονται τα μέλη του ΔΣ και οι εκπρόσωποι αυτής 
και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην εταιρική της σύσταση 

23. Εικόνα Στοιχείων Μητρώου / Νομικού Προσώπου της Εταιρείας από το σύστημα Taxisnet με 
ημερομηνία λήψης 25/06/2021 όπου αναγράφονται τα μέλη του ΔΣ και οι εκπρόσωποι αυτής 
και οι αλλαγές που έχουν επέλθει στην εταιρική της σύσταση 

24. Κατάλογος με τις κυριότερες παρόμοιες συμβάσεις προμηθειών την τελευταία 3ετία 
25. Πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και συμβάσεις προμηθειών 

ανάλογες με το υπό προμήθεια όχημα της 351/22-04-2021 διακήρυξης του Φορέα 
Διαχείρισης 
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5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ήταν πλήρη και σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπoνται στην παρ. 2.4.2 της διακήρυξης 

 

Η επιτροπή λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

α. Την υπ’ αριθμ. 351/22 – 04 – 2021 διακήρυξη του Φορέα Διαχείρισης 
β. Τις υποβληθείσες προφορές 
γ. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 
δ. Την υπ’ αριθμ. 1410/2021 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης για την ανάδειξη του 

οικονομικού φορέα «Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ» ως προσωρινού αναδόχου 
ε. Την πρόσκληση του προσωρινού αναδόχου για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης 
στ. Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκόμισε ο προσωρινός ανάδοχος 

 

Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης: 
Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Αδελφοί Σαρακάκη ΑΕΒΜΕ» ως οριστικού αναδόχου για 

τον συνοπτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα», 

καθότι τα δικαιολογητικά που κατέθεσε ήταν πλήρη και σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

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

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
 

Τσιαντικούδης Σταύρος Τζιαμπάζης Ιωάννης Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά  

 
 
Το σώμα, μετά από διαλογική συζήτηση 
 

Αποφάσισε ομόφωνα 
 
1. Την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής ανάθεσης για τoν έλεγχο των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου για τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ενός (1) 
οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4. 

2. Την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ» ως οριστικού αναδόχου για 
τον συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας ενός (1) οχήματος ΦΙΧ τύπου 4χ4 με διπλή καμπίνα. 

3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ. για υπογραφή της σύμβασης αφού προηγηθεί ο έλεγχος 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών από την επιτροπή ανάθεσης 

 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1418/2021 
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Θέμα 3. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής παρακολούθησης για τον έλεγχο των παραδοτέων της Δ΄ Φάσης του 

Έργου «Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του 

ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Σ. Ζακκάκ και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής 
παρακολούθησης για τον έλεγχο των παραδοτέων της Δ΄ Φάσης του Έργου «Παρακολούθηση ημερόβιων 
και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ Δ’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΒΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ» 

 

Στην Δαδιά, σήμερα Τρίτη 11 – 05 – 2021 και ώρα 14:00 π.μ. συνεδρίασαν δύο τακτικά κι ένα 
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1133/2020 απόφαση της 
140ης συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 

 Σύλβια Ζακκάκ, Πρόεδρος επιτροπής 

 Α. Χαλιβελέντζιο, Τακτικό μέλος 

 Τ. Τσιατάλτζιαλη, Αναπληρωματικό μέλος 

για να προβεί στον έλεγχο των παραδοτέων της Φάσης Δ της σύμβασης του έργου 
«Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» (ΑΔΑΜ 20SYMV006495413 
2020-03-30), που υπογράφηκε στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» (Αριθ. Διακήρυξης 150/18-02-
2020), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006306072 2020-02-18, 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..  

Βάσει της παραπάνω σύμβασης, του Παραστήματος Ι του τεύχους του Διαγωνισμού και της Α.Π. 
47/04-02-2021 έγκρισης του αιτήματος του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας των 
εργασιών, ο Κωνσταντίνος Σπ. Μπακέας καλούνταν έως τις 10/05/2021, να παραδώσει τα 
παρακάτω, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Διαγωνισμού και την Τεχνική Προσφορά του 
αναδόχου: 

Για τα ημερόβια αρπακτικά πουλιά 

1. Συμπληρωμένοι πίνακες στη βάση δεδομένων (καταχωρημένα πρωτόκολλα πεδίου) 

2. Αρχεία GIS με όλη τη χωρική πληροφορία, όπως καταγράφηκε στο πεδίο και περιγράφεται 
αναλυτική στο Παράρτημα ΙΙΙ, Παρ. 2.1, της διακήρυξης, συνδεδεμένα με τις εγγραφές στη 
βάση δεδομένων 

3. Αρχεία GIS με την εκτίμηση των επικρατειών και πιθανών θέσεων φωλεοποίησης ανά 
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είδος και 

δειγματοληπτική μονάδα και συνολικά για κάθε είδος 
4. Εκτενή τεχνική αναφορά, διαρθρωμένη σε εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα και 

5. συμπεράσματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται 

a. Αναλυτικοί πίνακες με τη χρονική διάρκεια των καταγραφών και τον αριθμό ειδών, 
ατόμων και παρατηρήσεων ανά δειγματοληπτική περίοδο και μέθοδο 

b. Υπολογισμός δεικτών, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στο «Σχέδιο 
Συστηματικής Παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» 

c. Χάρτες στους οποίους θα απεικονίζονται ο αριθμός των ειδών ανά 
δειγματοληπτική μονάδα 

d. Πίνακες με τον αριθμό επιβεβαιωμένων, πιθανών και συνολικών επικρατειών ανά 
είδος και ανά μέθοδο βάσει της οποία εντοπίστηκαν 

e. Πίνακας με τον αριθμό ατόμων που παρατηρήθηκαν σε μετανάστευση 

f. Χάρτες στους οποίους θα απεικονίζονται οι επιβεβαιωμένες και πιθανές 
επικράτειες ανά είδος 

Για τα νυκτόβια αρπακτικά πουλιά 

1. Συμπληρωμένα έντυπα πρωτόκολλα πεδίου της 3ης επίσκεψης στα σημεία καταγραφής 
των νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους χάρτες 

2. Συμπληρωμένοι πίνακες στη βάση δεδομένων (καταχωρημένα πρωτόκολλα πεδίου) 

3. Αρχεία GIS με όλη τη χωρική πληροφορία (θέσεις καταγραφής για το σύνολο των ειδών και 
εκτιμώμενες επικράτειες για το Μπούφο), συνδεδεμένα με τις εγγραφές στη βάση 
δεδομένων 

4. Εκτενής τεχνική αναφορά, διαρθρωμένη σε εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα και 
συμπεράσματα, στην οποία θα περιλαμβάνονται 

a. Πίνακες με τα σημεία καταγραφής για κάθε είδος, τον αριθμό των 
καταγεγραμμένων καλεσμάτων ανά στάδιο καταγραφής και τον αριθμό των 
καταγεγραμμένων ατόμων ανά είδος και τύπο ενδιαιτήματος/οικισμό. 

b. Χάρτες στους οποίους θα απεικονίζονται οι θέσεις και η συχνότητα καταγραφής 
κάθε είδους 

 

• Μετά από επικοινωνία με το πρωτόκολλο, η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Ανάδοχος 
παρέδωσε εμπρόθεσμα στο Φορέα Διαχείρισης το παραδοτέο στις 09/05/2021. 
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• Κατά τον ποσοτικό έλεγχο των παραδοτέων η επιτροπή διαπίστωσε ότι παραδόθηκαν: 

Για τα ημερόβια αρπακτικά πουλιά 

1. Όλα τα συμπληρωμένα έντυπα πρωτόκολλα πεδίου, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχους 
χάρτες, αρχειοθετημένα ανά δειγματοληπτική περίοδο 

2. Συμπληρωμένοι πίνακες στη βάση δεδομένων (καταχωρημένα πρωτόκολλα πεδίου) 

3. Αρχεία GIS με όλη τη χωρική πληροφορία, όπως καταγράφηκε στο πεδίο και περιγράφεται 
αναλυτική στο Παράρτημα ΙΙΙ, Παρ. 2.1, της διακήρυξης, συνδεδεμένα με τις εγγραφές στη 
βάση δεδομένων 

4. Αρχεία GIS με την εκτίμηση των επικρατειών και πιθανών θέσεων φωλεοποίησης ανά 
είδος και 

δειγματοληπτική μονάδα και συνολικά για κάθε είδος 
5. Εκτενή τεχνική αναφορά, διαρθρωμένη σε εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα και 

συμπεράσματα, στην οποία περιλαμβάνονται 

a. Αναλυτικοί πίνακες με τη χρονική διάρκεια των καταγραφών και τον αριθμό ειδών, 
ατόμων και παρατηρήσεων ανά δειγματοληπτική περίοδο και μέθοδο 

b. Υπολογισμός δεικτών, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στο «Σχέδιο 
Συστηματικής Παρακολούθησης του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» 

c. Χάρτες στους οποίους απεικονίζονται ο αριθμός των ειδών ανά δειγματοληπτική 
μονάδα 

d. Πίνακες με τον αριθμό επιβεβαιωμένων, πιθανών και συνολικών επικρατειών ανά 
είδος και ανά μέθοδο βάσει της οποία εντοπίστηκαν 

e. Πίνακας με τον αριθμό ατόμων που παρατηρήθηκαν σε μετανάστευση 

f. Πίνακες στους οποίους αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη του πληθυσμού των 
αρπακτικών πουλιών, σε σχέση με τα προηγούμενα έτη καταγραφών που είχαν 
γίνει από το WWF Ελλάς, βάσει των διαφόρων δεικτών που υπολογίστηκαν 

g. Χάρτες στους οποίους απεικονίζονται οι επιβεβαιωμένες και πιθανές επικράτειες 
ανά είδος 

Για τα νυκτόβια αρπακτικά πουλιά 

1. Όλα τα συμπληρωμένα έντυπα πρωτόκολλα πεδίου 

2. Συμπληρωμένοι πίνακες στη βάση δεδομένων (καταχωρημένα πρωτόκολλα πεδίου) 

3. Αρχεία GIS με όλη τη χωρική πληροφορία (θέσεις καταγραφής για το σύνολο των ειδών και 
εκτιμώμενες επικράτειες για το Μπούφο), συνδεδεμένα με τις εγγραφές στη βάση 
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δεδομένων 

4. Εκτενής τεχνική αναφορά, διαρθρωμένη σε εισαγωγή, μεθοδολογία, αποτελέσματα και 
συμπεράσματα, στην οποία περιλαμβάνονται 

a. Πίνακες με τα σημεία καταγραφής για κάθε είδος, τον αριθμό των 
καταγεγραμμένων καλεσμάτων ανά στάδιο καταγραφής και τον αριθμό των 
καταγεγραμμένων ατόμων ανά είδος και τύπο ενδιαιτήματος/οικισμό. 

b. Χάρτες στους οποίους θα απεικονίζονται οι θέσεις και η συχνότητα καταγραφής 
κάθε είδους 

 

• Τα μέλη της επιτροπής μετά από τον ποιοτικό έλεγχο του παραδοτέου προχώρησαν στη 
διατύπωση παρατηρήσεων οι οποίες θα σταλούν στον ανάδοχο για να ενσωματωθούν στο 
τελικό παραδοτέο. 

 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή 

εισηγείται ομόφωνα 
 
την αποστολή στον ανάδοχο παρατηρήσεων επί του παραδοτέου της Φάσης Δ’ του έργου 
«Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» προς ενσωμάτωση. 
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση. 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

 

Ζακκάκ Σύλβια 

 

 

Χαλιβελέντζιος Αθανάσιος 

 

 

Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ Δ’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΗΜΕΡΟΒΙΩΝ ΚΑΙ ΝΥΚΤΟΒΙΩΝ ΑΡΠΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΥΛΙΩΝ» 

 

Στην Δαδιά, σήμερα Πέμπτη 24 – 06 – 2021 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασαν δύο τακτικά κι ένα 

αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 

Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1133/2020 απόφαση της 

140ης συνεδρίασης του Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 

 Σύλβια Ζακκάκ, Πρόεδρος επιτροπής 
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 Α. Χαλιβελέντζιο, Τακτικό μέλος 

 Τ. Τσιατάλτζιαλη, Αναπληρωματικό μέλος 

για να προβεί στον έλεγχο των παραδοτέων της Φάσης Δ της σύμβασης του έργου 
«Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» (ΑΔΑΜ 20SYMV006495413 
2020-03-30), που υπογράφηκε στο πλαίσιο διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» (Αριθ. Διακήρυξης 150/18-02-
2020), η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 20PROC006306072 2020-02-18, 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, ως προς την ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που κοινοποιήθηκαν 
στον ανάδοχο στις 12/05/2021.  

• Μετά από επικοινωνία με το πρωτόκολλο η επιτροπή διαπίστωσε ότι ο Ανάδοχος 

επανυπέβαλλε στο Φορέα Διαχείρισης το παραδοτέο στις 17/06/2021 και 18/06/2021. 

• Ο ανάδοχος επικοινώνησε με το Φορέα Διαχείρισης στις 30/05/2021, 05/06/2021 και 

12/06/2021 για να ζητήσει διευκρινίσεις επί των παρατηρήσεων.  

Βάσει του Άρθρου 28 της από 30-03-2020 σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού 
Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου και του Κωνσταντίνου Σπ. Μπακέα (ανάδοχος) για 
την ανάθεση του έργου «Παρακολούθηση Ημερόβιων και Νυκτόβιων Αρπακτικών Πουλιών», για 
τη διαδικασία παραλαβής των παραδοτέων προβλέπονται τα εξής: 

«Παράδοση του κάθε επί μέρους παραδοτέου στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η 
παραλαβή του παραδοτέου ή πιθανές παρατηρήσεις επ’ αυτού από την Επιτροπή, θα γίνονται 
εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοσή του. Κατά την δεύτερη περίπτωση ο 
Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να ενσωματώσει τις παρατηρήσεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης και Παραλαβής στα τελικά παραδοτέα εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Σε 
περίπτωση που κριθούν οι όποιες παρατηρήσεις αμελητέες, τότε παραλαμβάνεται το παραδοτέο, 
δίνεται εντολή έναρξης εργασιών επόμενης φάσης και ενσωμάτωση αυτών στο τελικό συνολικό 
παραδοτέο. 

Σε περίπτωση που το επανυποβαλλόμενο παραδοτέο δεν ικανοποιεί τα ελάχιστα κριτήρια 
αξιολόγησης ποιότητας, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβή εκθέτει εγγράφως τις 
παρατηρήσεις της και τις τυχόν απαιτούμενες παρεμβάσεις στο παραδοτέο του Αναδόχου εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών και ο Ανάδοχος θα πρέπει να τις ενσωματώσει στο παραδοτέο εντός 
δέκα (10) εργάσιμων ημερών. Εάν και μετά από τις επαναληπτικές παρατηρήσεις ο Ανάδοχος δεν 
συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κινούνται οι 
διαδικασίες κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου» 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο ανάδοχος, μετά την παραλαβή των σχολίων επί του 
παραδοτέου από το Φορέα Διαχείρισης στις 13/05/2021, θα έπρεπε να παραδώσει το 
διορθωμένο παραδοτέο έως τις 27/05/2021 και να του σταλούν εκ νέου σχόλια αν απαιτείται. 

Ωστόσο, σε επιστολή που απέστειλε ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Κ. Ποϊραζίδης προς την 
επιτροπή παρακολούθησης (Α.Π. 523/23-06-2021), αναφέρει ότι λόγω τις πολυπλοκότητας του 
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παραδοτέου και της εξειδίκευσης των διορθώσεων οι οποίες απαιτούνταν, ανέλαβε εκ μέρους 
του Φορέα Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Άρθρου 11 της σύμβασης, ως ειδικός επί της ανάλυσης 
και χαρτογράφησης επικρατειών, καθώς ο ίδιος έχει αναπτύξει τη μεθοδολογία, την επίβλεψη και 
καθοδήγηση του αναδόχου κατά το στάδιο ενσωμάτωσης των διορθώσεων. Κατά το διάστημα 
ενσωμάτωσης των διορθώσεων που έγιναν επί του παραδοτέου από Φορέα Διαχείρισης υπήρξε 
συνεχής αλληλογραφία μεταξύ του Προέδρου και του αναδόχου, κατά την οποία ο ανάδοχος 
κοινοποιούσε τμηματικά τα αποτελέσματα της εργασίας του κι ο Πρόεδρος ζητούσα να γίνουν 
επιπλέον διορθώσεις όπου αυτό απαιτούνταν. Κατά συνέπεια, η παράδοση του διορθωμένου 
παραδοτέου έγινε μετά την πάροδο των 10 εργάσιμων ημερών, αλλά πριν την πάροδο του 
συνολικού διαστήματος των 40 εργάσιμων ημερών που προβλέπονται αθροιστικά στη σύμβαση 
και συμπεριλαμβάνουν την εν νέου αποστολή παρατηρήσεων από το Φορέα Διαχείρισης προς τον 
ανάδοχο. Κατά τη διαδικασία δεν υποβλήθηκε ενδιάμεσα το παραδοτέο συνολικά προς 
επανέλεγχο, καθώς ο έλεγχος γινόταν τμηματικά σε επί μέρους αντικείμενα του παραδοτέου. Με 
την εν λόγω επιστολή κοινοποιήθηκε στην επιτροπή και μέρος της αλληλογραφίας με τον 
ανάδοχο καθώς και αντίγραφο από την πλατφόρμα Skype όπου φαίνεται η επικοινωνία μεταξύ 
του Προέδρου και του αναδόχου. 

• Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτροπή θεωρεί την υποβολή του τελικού 

παραδοτέου στις 17/06/2021 και 18/06/2021 εμπρόθεσμη. 

• Κατά τον ποιοτικό έλεγχο των παραδοτέων διαπιστώθηκε ότι ο ανάδοχος είχε 

ενσωματώσει στο τελικό παραδοτέο το σύνολο των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν 

κατά την πρώτη υποβολή. 

Βάσει των παραπάνω, η επιτροπή 

εισηγείται ομόφωνα 
 
την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του παραδοτέου της Φάσης Δ’ του έργου «Παρακολούθηση 
ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών». 
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για 
επικύρωση. 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

 

Ζακκάκ Σύλβια 

 

 

Χαλιβελέντζιος Αθανάσιος 

 

 

Τσιατάλτζιαλη Τριανταφυλλιά 

 

 
Το σώμα, μετά από διαλογική συζήτηση 
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Αποφάσισε ομόφωνα 
 
Την έγκριση των πρακτικών της επιτροπής παρακολούθησης για τον έλεγχο των παραδοτέων της Δ΄ 
Φάσης του Έργου «Παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών» που υλοποιείται 
στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1419/2021 
 
 

Τα Μέλη 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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