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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 – 11 – 2019 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 138ης  

Στη Δαδιά, σήμερα, 27-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του κτιρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 138 (806/22-11-2019) πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε έκτακτη συνεδρίαση. 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ποϊραζίδης 
Κωνσταντίνος 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  
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας 
4. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Έβρου  
5. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας  

        
 

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

 
και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
1. Επικύρωση πρακτικών 136ης και 137ης συνεδρίασης του Φ.Δ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
2. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης για την 

εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ (περιοχή Πεσσάνης)» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης)  

3. Ορισμός μελών επιτροπών για διαγωνισμό «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του 
εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 
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4. Έγκριση μετακίνησης του κ. Χ. Παπαλεξανδρή και του κ. Στ. Τσιαντικούδη στην περιοχή 
Kirkovo της Βουλγαρίας με υπηρεσιακό όχημα Toyota Rav 4 ΕΒΚ 4830, για συμμετοχή στο 
MID-TERM CONFERENCE του προγράμματος FORPRO “INTERREG V-A Greece-Bulgaria 
2014-2020” (2/12/19-3/12/19) (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης)  

 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Επικύρωση πρακτικών 136ης και 137ης συνεδρίασης του Φ.Δ (εισηγήτρια Θ. 
Σκαρτσή) 
 
 
Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να υπογράψουν τα 
πρακτικά της 136ης  και 137ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
 
το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 136ης  και 137ης  συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 136ης  και 137ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1099/2019 
 
Θέμα 2. Ορισμός εκπροσώπου επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης 
για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ 
ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ (περιοχή Πεσσάνης)» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης)  
 
Ο κ. Ποϊραζίδης, πρόεδρος του Δ.Σ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη ότι, σύμφωνα 
με την υπ’αριθμ. 1069/2019 απόφαση 134ης συνεδρίασης το  Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα την 
έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του «Διαχείριση των 
διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους και τη βελτίωση του ενδιαιτήματος της 
άγριας πανίδας στην περιοχή της Πεσσανης» και την εξουσιοδότηση του Προέδρου Δ.Σ για 
την υπογραφή της.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 4 του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης «Για την 
παρακολούθηση του αντικειμένου της σύμβασης με τις αποφάσεις των συμβαλλομένων 
ορίζεται Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της σύμβασης, η οποία αποτελείται από έναν 
εκπρόσωπο από κάθε συμβαλλόμενο με τον αναπληρωτή του1. Υπεύθυνος για την 
εκπροσώπηση της Επιτροπής έναντι τρίτων ορίζεται ο εκπρόσωπος του Κυρίου του Έργου. Η 
Επιτροπή παρακολούθησης συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, 
προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση 
με τη συγκεκριμένη πράξη. Σκοπός του οργάνου παρακολούθησης ειδικότερα είναι:  

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

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

• Η παρακολούθηση υλοποίησης και η πιστοποίηση γεγονότων και καταστάσεων που 
αφορούν την πορεία της.  

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του υποέργου στέλεχος του 2ου Συμβαλλόμενου υποβάλει 
στο ..... (Κυρίου του Έργου)….. - σε εξαμηνιαία βάση - Δελτίο Ενεργειών για την υλοποίηση 
του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (το οποίο περιέχει κατ’ ελάχιστο τα δελτία 
αναφορών, ήτοι των δελτίων ωρίμανσης, που πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια αρχή 
διαχείρισης, ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΠΕΠΕΡΑΑ). Στο δελτίο περιγράφονται συνοπτικά οι ενέργειες του 2ου 
Συμβαλλόμενου όπως επίσης και τυχόν προβλήματα που έχουν ανακύψει. Κατόπιν 
συμφωνίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του παρόντος άρθρου, δύναται να τροποποιηθεί 
η συχνότητα υποβολής του ως άνω αναφερομένου «Δελτίου Ενεργειών», όπως επίσης και 
αυτή καθ’ αυτή η ύπαρξή του. 
 
Ο 2ος Συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να παράσχει ενημέρωση προς τον Κύριο του 
Έργου σχετικά με την πρόοδο του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, όταν του ζητηθεί» 
 
Βάση των παραπάνω θα πρέπει να οριστεί από το Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης εκπρόσωπος  
Επιτροπής Παρακολούθησης με τον αναπληρωτή του.  
Προτείνει τον ορισμό της κ. Αν. Κωνσταντινίδου ως τακτικού μέλους και του κ. Χ. 
Παπαλεξανδρή ως αναπληρωματικού 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
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αποφάσισε ομόφωνα 
 

τον ορισμό της κ. Αν. Κωνσταντινίδου ως τακτικού μέλους και του κ. Χ. Παπαλεξανδρή ως 
αναπληρωματικού μέλους στην Επιτροπή Παρακολούθησης των όρων της προγραμματικής 
σύμβασης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ (περιοχή Πεσσάνης)» 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1100/2019 
 
 
Θέμα 3. Ορισμός μελών επιτροπών για διαγωνισμό «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης 
του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 
 
Ο κ. Ποϊραζίδης, πρόεδρος του Δ.Σ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη ότι, σύμφωνα 
με το Ν. 4412/2016 «Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής συγκροτούνται γνωμοδοτικά 
όργανα για συγκεκριμένη  σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις συμβάσεις που 
συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η  ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη 
συγκρότηση οργάνου συγκεκριμένης/ων  σύμβασης ή συμβάσεων. Εφόσον τα όργανα 
συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες  σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν 
έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, συνεχίζονται και  ολοκληρώνονται από το ίδιο 
όργανο…..» 
Το Δ.Σ του Φ.Δ έχει ορίσει στην 124η συνεδρίαση του τις παρακάτω επιτροπές: 

Επιτροπή ανάθεσης  
- Α. Κωνσταντινίδου, με αναπληρωτή τον Γ. Κοράκη  
- Σ. Τσιαντικούδης,  με αναπληρωτή τον Κ. Πιστόλα  
- Χ. Παπαλεξανδρή, με αναπληρωτή τον Δ. Βασιλάκη  

Επιτροπή ενστάσεων 
- Μ. Κούρδογλου,  με αναπληρωτή τον Κ. Βενετίδη  
- Σ. Ζακκάκ, με αναπληρωτή τον κ. Ε. Πουλιλιό 
- Κ. Ποϊραζίδη, με αναπληρωτή την Δ. Αλεξίου  

Επιτροπή παρακολούθησης- Παραλαβής 
- Α. Κωνσταντινίδου με αναπληρωτή τον Γ. Κοράκη  
- Σ. Τσιαντικούδης  με αναπληρωτή τον Κ. Πιστόλα  
- Χ. Παπαλεξανδρή με αναπληρωτή τον Δ. Βασιλάκη  

 
Μετά από αιτήματα παραίτησης της κ. Κων/δου και του κ. Παπαλεξανδρή, από τις επιτροπές 
του Φ.Δ που αφορούν το διαγωνισμό «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού 
υλικού και λοιπού  εξοπλισμού του Κ.Ε» και για την ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού προέκυψε η ανάγκη για επαναξιολόγηση  της επιτροπής ανάθεσης.  
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Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής θα οριστεί σε άλλη συνεδρίαση του Φ.Δ, ενώ δεν 
απαιτείται επιτροπή ενστάσεων εφόσον σύμφωνα με το άρθρο 3.4  «κάθε ενδιαφερόμενος, ο 
οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε 
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας 
αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ»  
 
Η επιτροπή ανάθεσης, μπορεί να είναι τριμελής ή πενταμελής. Ο Προέδρος της επιτροπής για 
το συγκεκριμένο έργο, πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική υπογραφή και κωδικό στο ΕΣΗΔΗΣ. 
Κωδικό στο ΕΣΗΔΗΣ πρέπει να διαθέτει ακόμα ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής.  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση, τα μέλη του Δ.Σ αποφάσισαν να μην κάνουν δεκτές τις 
αιτήσεις παραιτήσεων της κ. Κων/δου και του κ. Παπαλεξανδρή, από τις επιτροπές του Φ.Δ 
που αφορούν το διαγωνισμό «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού 
και λοιπού  εξοπλισμού του Κ.Ε». 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, πρότεινε τον ορισμό των μελών της 
επιτροπής ανάθεσης για τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό «Υλοποίηση της έκθεσης διευθέτησης 
του εκθεσιακού υλικού και λοιπού  εξοπλισμού του Κ.Ε»  όπως παρακάτω:  
Επιτροπής ανάθεσης  
 

1. Χ. Παπαλεξανδρής, τακτικό μέλος, Πρόεδρος της επιτροπής με αναπληρωτή τον 
Ιωάννη Τσιαμπάζη  

2. Δ. Αλεξίου τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Τ. Τσιατάλτζιαλη  
3. Α. Κωνσταντινίδου τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την κ. Χρυσούλα Μπαμπάκα   

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
τον ορισμό της επιτροπής ανάθεσης για τον ηλεκτρονικό  διαγωνισμό «Υλοποίηση της 
έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού  εξοπλισμού του Κ.Ε»  σύμφωνα με 
την παραπάνω εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1101/2019 
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Θέμα 4. Έγκριση μετακίνησης του κ. Χ. Παπαλεξανδρή και του κ. Στ. Τσιαντικούδη στην 
περιοχή Kirkovo της Βουλγαρίας με υπηρεσιακό όχημα Toyota Rav 4 ΕΒΚ 4830, για 
συμμετοχή στο MID-TERM CONFERENCE του προγράμματος FORPRO “INTERREG V-A 
Greece-Bulgaria 2014-2020” (2/12/19-3/12/19) (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ και ενημέρωσε τα μέλη  ότι, μέρος 
των υποχρεώσεων του Φορέα Διαχείρισης ως εταίρο στο πρόγραμμα (PB3) είναι η συμμετοχή 
στις συναντήσεις, ημερίδες και συνέδρια που πραγματοποιούνται από τους εταίρους του 
έργου, ως μέρος των δράσεων που έχουν εγκριθεί για τον κάθε ένα στο πλαίσιο του 
παραπάνω έργου με συνοπτικό τίτλο FOR – PRO. 
Στις 2 και 3 Δεκεμβρίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του 
έργου με υπεύθυνο της οργάνωσης τoν επικεφαλή εταίρο LB (FRI – BAS, Forest Research 
Institute – Bulgarian Academy of Sciences) στην περιοχή του Kirkovo Βουλγαρίας. 
Για τον λόγο αυτό απαιτείται η συμμετοχή προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης (εταίρος PB3). 
Πρότεινε στα μέλη του Δ.Σ. να συμμετέχουν στη συνάντηση εργασίας οι κ. Χ. Παπαλεξανδρής 
και Στ. Τσιαντικούδης και τις 2 ημέρες, Δευτέρα και Τρίτη, 2 – 3 Δεκεμβρίου. 
Επίσης, πρότεινε, οι παραπάνω υπάλληλοι του Φορέα Διαχείρισης να μετακινηθούν με το 
υπηρεσιακό όχημα, από Δαδιά προς την περιοχή του Kirkovo Βουλγαρίας όπου θα 
πραγματοποιηθεί η συνάντηση εργασίας. 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να εγκρίνουν την παραπάνω 
συμμετοχή και μετακίνηση 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

 
αποφάσισε ομόφωνα 

ότι εγκρίνει την συμμετοχή των παραπάνω υπάλληλων, στη συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο 
του έργου FOR – PRO, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω, καθώς επίσης και την μετακίνηση 
τους με υπηρεσιακό όχημα του Φ.Δ., για το χρονικό διάστημα από 2 έως  και 3 Δεκεμβρίου 
2019, για την οποία θα εκδοθεί η ανάλογη απόφαση μετακίνησης 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1102/2019 
 
 
 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων, ο Πρόεδρος έκλεισε τη συνεδρίαση  
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Τα Μέλη 
 
 
 
 
Βασιλάκης Δημήτριος 
 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος  
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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