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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 04 – 10 – 2019 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 134ης  

Στη Δαδιά, σήμερα, 04 – 10 – 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του κτιρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 134 (679/27-09-
2019 Ορθή Επανάληψη) πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση. 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Ποϊραζίδης 
Κωνσταντίνος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά 
μέλη του ΔΣ, ήτοι:   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
Σκαρτσή Θεοδώρα 
Βασιλάκης Δημήτριος 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 

Πουλιλιός Ευάγγελος 
Βενετίδης Κωνσταντίνος 
Κοράκης Γεώργιος 

        
και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
Στη συνεδρίαση ήταν παρούσα και η νομική σύμβουλος του Φ.Δ κ. Ευτυχία Τριβυζά. 
 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
1. Έγκριση πρακτικών 133ης συνεδρίασης του Δ.Σ  (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
2. Ενημέρωση 
3. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με Δασαρχείο Σουφλίου για υλοποίηση του 

έργου «Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους και τη 
βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στην περιοχή της Πεσσάνης» στο 
πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και 
Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ  (εισηγήτρια Α. 
Κωνσταντινίδου)                       

4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης 
στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών 
και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγητής Χ. 
Παπαλεξανδρής) 
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5. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης - παραλαβής καυσίμων κίνησης Αυγούστου 
2019 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

6. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης - παραλαβής καυσίμων κίνησης Σεπτεμβρίου 
2019 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

7. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου τριμήνου 
2019) εξωτερικού συνεργάτη νομικού συμβούλου  (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 

8. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου τριμήνου 
2019) εξωτερικού συνεργάτη λογιστή  (εισηγήτρια Α. Κων/νιδου) 

9. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου τριμήνου 
2019) εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας (εισηγήτρια Α. 
Κων/νιδου) 

10. Επικύρωση Aπόφασης Προέδρου για «διάθεση στοιχείων του Ασπροπάρη, 
Μαυρόγυπα και Όρνιου στην ταΐστρα της Δαδιάς το 2018 και αριθμό ζευγαριών 
Μαυρόγυπα που αναπαράχθηκαν το 2018 και 2019 στο ΕΠ Δαδιάς» μετά το υπ’ 
άριθμ.πρωτ. 643/11-09-2019 αίτημα του  WWF Ελλάς για (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

11. Επικύρωση πρακτικού της επιτροπής οριστικής (ποιοτικής) παραλαβής 
παραδοτέου «Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ» στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια και 
εγκατάσταση δύο καμερών σε τεχνητές φωλιές νυκτοβίων αρπακτικών πουλιών 
στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιας-Λευκίμης-Σουφλίου» μέσω του προγράμματος 
«FOR-PRO» ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» (εισηγητής Χ. 
Παπαλεξανδρής) 

12. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ κτηνοτροφικής μονάδας 30 αγελάδων ελευθέρας βοσκής 
και 36 μοσχαριών πάχυνσης του κ. Κωνσταντίνου Σερμπέζη, στο αγρόκτημα Νέας 
Σάντας, Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, Natura GR1130011 «Κοιλάδα Φιλιούρη» 
(εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

13. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ φωτ/ικού σταθμού ισχύος 0,499 MW της κ. Δέσποινας 
Κωστίδου, σε αγροτεμάχιο, στο αγρόκτημα Κυανής Διδυμοτείχου, Natura 
GR1110011 «Κοιλάδα Ερυθροποτάμου: Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά» 
(εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

14. Τροποποίηση μελέτης» Έκθεση οργάνωσης εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου 
Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» 
(εισηγητής Κ. Ποιραζίδης)  
 

 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Έγκριση πρακτικών 133ης συνεδρίασης Δ.Σ. (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να 
υπογράψουν τα πρακτικά της 133ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
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το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 133ης συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 133ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1068/2019 
 
 
Θέμα 2. Ενημέρωση 

1. H κ. Α. Κωνσταντινίδου ενημέρωσε τα μέλη για την επικείμενη συνάντηση που 
θα πραγματοποιηθεί στο ΥΠΕΝ σε αίθουσα του Υπουργείου στην Αθήνα, στις 9 
Οκτωβρίου 2019, μετά από πρόσκληση του Υπουργού ΠΕΝ κ. Κ. Χατζηδάκη και 
του Γενικού Γραμματέα κ. Κ. Αραβώση προς τους Προέδρους των Φ.Δ.Π.Π. με 
θέμα: «Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών: Παρόν και Μέλλον». 
Ενημέρωσε τα μέλη ότι θα παρευρεθεί στη συνάντηση η ίδια και ο Πρόεδρος 
του Φ.Δ., προκειμένου να συμμετάσχουν στην ενημέρωση που θα 
πραγματοποιηθεί και στην κατάθεση προτάσεων για την αναμόρφωση – 
βελτίωση του συστήματος λειτουργίας  των Φ.Δ.Π.Π. και των προστατευόμενων 
περιοχών της χώρας. 

2. Η κ. Δ. Σκαρτσή ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την εργασία που υποβλήθηκε για 
την, από κοινού, συμμετοχή του Φορέα Διαχείρισης με το WWF Ελλάς – 
πρόγραμμα Έβρου στο συνέδριο με τίτλο «The European Vulture Conference 
2019» το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 1 μέχρις τις 4 Οκτωβρίου 2019 στην 
πόλη Algrarve της Πορτογαλίας με αντικείμενο τον σκοπό ύπαρξης και 
λειτουργίας του Φ.Δ., της συστηματικής καταγραφής του Μαυρόγυπα και τα 
αποτελέσματα αυτής και των δράσεων προστασίας και διαχείρισης που 
πραγματοποιεί ο Φ.Δ. Κατέθεσε την παρουσίαση της εργασίας σε ηλεκτρονική 
μορφή ppt για το αρχείο των πρακτικών του Φ.Δ. Η παρουσίαση της εργασίας 
έγινε από την κ. Σ. Ζακκάκ, Δρ. Βιολόγο – Ορνιθολόγο του Φορέα Διαχείρισης, 
την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Η εργασία είχε 
τίτλο: «Long-term trends in population size and breeding success of Endangered 
Cinereous Vulture in Dadia-Lefkimi-Soufli Forest National Park, NE Greece» με 
κύριο συγγραφέα την κ. Σ. Ζακκάκ και συμμετέχοντες τα παρακάτω άτομα:  κ. 
Θεοδώρα Σκαρτσή, κ. Πέτρο Μπαμπάκα, κ. Δημήτριο Βασιλάκη, κ. Javier 
Elorriaga, κ. Αθανάσιο Χαλιβελέντζιο, κ. Ιωάννη Τζιαμπάζη και κ. Κωνσταντίνο 
Ποϊραζίδη. Η συμμετοχή ήταν από κοινού, καθώς, εκτός από τα ποσοτικά και 
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ποιοτικά στοιχεία που διαθέτει ο Φ.Δ. για τον πληθυσμό και την βιωσιμότητα 
του Μαυρόγυπα στο Ε.Π. χρησιμοποιήθηκαν και αντίστοιχα στοιχεία που 
διαθέτει η οργάνωση WWF Ελλάς – Πρόγραμμα Έβρου, από την περίοδο 
έναρξης της συστηματικής καταγραφής του είδους. 

3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για το ενημερωτικό email που έχει 
στείλει ο κ. Δ. Βασιλάκης, μέλος του Δ.Σ. στις 20 – 09 – 2019 σχετικά με την 
συμμετοχή του Φ.Δ. στην εκδήλωση «WWF Impact venture» που 
πραγματοποιήθηκε στις 19 – 09 – 2019 στo κτίριο του φορέα. Στη συνέχεια 
ανέγνωσε το email για να λάβουν γνώση τα μέλη για το περιεχόμενο και τις 
επισημάνσεις, παρατηρήσεις και ελλείψεις που διαπίστωσε για τις οποίες κάνει 
λόγο ο κ. Βασιλάκης σχετικά με την οργάνωση της παραπάνω εκδήλωσης, την 
ποσοτική και ποιοτική συμμετοχή του Φ.Δ. σε αυτήν καθώς επίσης και τις 
προτάσεις του και τις διαδικασίες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τον 
χειρισμό παρόμοιων αιτημάτων παραχώρησης και χρήσης υποδομών και 
προσωπικού του Φ.Δ. Κατέθεσε το ενημερωτικό email του κ. Δ. Βασιλάκη για το 
αρχείο των πρακτικών. 

4. Η κ. Δ. Σκαρτσή ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στο πλαίσιο του προγράμματος 
LIFE REVULTURES στο οποίο ο Φορέας Διαχείρισης ήταν εξωτερικός συνεργάτης 
υλοποιήθηκε τοξικολογική μελέτη δειγμάτων αίματος από μαυρόγυπες και 
όρνια για βαρέα μέταλλα και NSAIDs. Βάσει αναφορών στο πλαίσιο του 
συνεδρίου για τα κτηνιατρικά φάρμακα που πραγματοποιήθηκε τον 
Φεβρουάριο του 2019 στη Δαδιά, αναφέρθηκε και η ανάγκη να αναλυθούν 
ιστοί ή/και οστά γυπών για τα ίδια στοιχεία ως μια μέθοδος περισσότερο 
αξιόπιστη από την εξέταση αίματος. Για αυτό το λόγο ζητήθηκε από το LIFE να 
μεταφερθούν κάποια χρήματα από άλλους κωδικούς του προγράμματος για την 
κάλυψη της ανάλυσης ιστών ή/και οστών. Η έγκριση για αυτή την αλλαγή 
στάλθηκε τον Σεπτέμβριο. Οι αναλύσεις θα γίνουν σε Ισπανικό Πανεπιστημιακό 
Εργαστήριο με το οποίο θα γίνει σύμβαση. Προτείνουμε να σταλθούν δείγματα 
από νεκρούς γύπες που διαθέτουν το WWF Ελλάς και ο Φορέας Διαχείρισης. Τα 
δικαιώματα του Φορέα Διαχείρισης σε αυτή την μελέτη θα αναφέρονται 
ξεκάθαρα στο περιεχόμενο της σύμβασης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία 
συνεννοήσεων με το εργαστήριο, θα προχωρήσουμε στη σύνταξη της σύμβασης 
για την οποία θα ζητηθεί και η σύμφωνη γνώμη του Φορέα ως προς τους όρους 
που θα τον αφορούν. 

5. Η κ. Δ. Σκαρτσή ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι στις 21 – 25 Οκτωβρίου το WWF 
Ελλάς θα φιλοξενήσει την 6μηνιαία συνάντηση του Steering Committee του 
προγράμματος για τα πουλιά, ενός από τους άξονες της στρατηγικής του 
Ιδρύματος MAVA που υλοποιείται έως το 2022 στις μεσογειακές χώρες. Οι 
6μηνιαίες συναντήσεις της επιτροπής λαμβάνουν χώρα σε περιοχές υλοποίησης 
του προγράμματος όπως και στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Η συνάντηση 
είναι τεχνική και αφορά την αξιολόγηση της πρώτης φάσης υλοποίησης της 
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στρατηγικής και την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της δεύτερης φάσης για 
τους τρεις βασικούς πυλώνες απειλών των πουλιών, τη δηλητηρίαση, την  
πρόσκρουση και την ηλεκτροπληξία και το παράνομο κυνήγι. 

 
 
Θέμα 3. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με Δασαρχείο Σουφλίου για 
υλοποίηση του έργου «Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του 
δάσους και τη βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στην περιοχή της 
Πεσσανης» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων 
Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» του προγράμματος 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ  (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)   
                     
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου, η οποία ενημέρωσε τα μέλη ότι σε 
συνέχεια της υπ’ άριθμ. 1024/2019 απόφασης 129ης (24-06-2019) συνεδρίασης του Δ.Σ, 
σχετικά με «Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Δασαρχείο Σουφλίου για την 
υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΕΣΣΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ» στα πλαίσια 
του επιχειρησιακού προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ, έχει συνταχθεί σχέδιο προγραμματικής 
σύμβασης από την διαχειριστική αρχή ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
Η κ. Κωνσταντινίδου, παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ το σχέδιο της σύμβασης που 
συμπληρώθηκε με στοιχεία του υποέργου «Διαχείριση των διακένων για την 
αντιπυρική προστασία του δάσους και τη βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας 
πανίδας στην περιοχή της Πεσσανης» από υπαλλήλους του Φ.Δ και στάλθηκε στο 
Δασαρχείο Σουφλίου για σχόλια και παρατηρήσεις.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του παραπάνω 
έργου όπως δίνεται στο παράρτημα του παρόντος πρακτικού και την εξουσιοδότηση 
του Προέδρου Δ.Σ για την υπογραφή της.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1069/2019 

 
 
Θέμα 4. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια συστήματος 
τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων 
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Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» του προγράμματος 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Χ. Παπαλεξανδρής ο οποίος παρουσίασε προς τα μέλη την 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης 
στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και 
Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» του προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ συνολικού 
προϋπολογισμού 2.000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)  
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια 
συστήματος τηλεδιάσκεψης στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών, Ειδών και Οικοτόπων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου» του 
προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1070/2019 

 
Θέμα 5. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης – παραλαβής καυσίμων κίνησης 
Αυγούστου 2019 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 2/09/2019 και 

ώρα 14:00 συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής 

του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που 

συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης συνεδρίασης του 

ΔΣ. 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή των καυσίμων κίνησης μηνός 

Αυγούστου. 

Διαπιστώθηκε ότι η αναγραφόμενη ποσότητα καυσίμων στα τιμολόγια: 

• ΤΙΜ4413/31-08-19 (151,00lt), που αφορά προμήθεια καυσίμων για λεωφορεία, και 
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• ΤΙΜ4414/31-08-19 (143,00lt), που αφορά προμήθεια καυσίμων για οχήματα, για τον 

μήνα Αύγουστο είναι σύμφωνη με την ποσότητα που αναγράφεται στο εκάστοτε δελτίο 

αποστολής που συνοδεύει τα τιμολόγια. 

Διαπιστώθηκε επίσης, βάση των δελτίων αποστολής, ότι τα λίτρα που εφοδιάστηκε το 

κάθε όχημα βρίσκονται εντός των ορίων που τίθενται από την ΥΑ1450/550/1982 όπως 

τροποποιήθηκε & ισχύει (επισυνάπτεται πίνακας). 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω βεβαιώνει την πληρότητα και την 

επάρκεια τους ως προς την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων και διαβιβάζει το 

πρακτικό για έγκριση στο Δ.Σ. 

Με βάση την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 

αποφάσισε ομόφωνα 

 

την επικύρωση των πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής πετρελαίου κίνησης μηνός 

Αυγούστου 2019 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1071/2019 

 
 
Θέμα 6. Έγκριση πρακτικού παρακολούθησης – παραλαβής καυσίμων κίνησης 
Σεπτεμβρίου 2019 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Α. Κωνσταντινίδου και ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 01/10/2019 

και ώρα 14:30 συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης – 

Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 

Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης 

συνεδρίασης του ΔΣ. 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η παραλαβή των καυσίμων κίνησης μηνός 

Σεπτεμβρίου. 

Διαπιστώθηκε ότι η αναγραφόμενη ποσότητα καυσίμων στα τιμολόγια: 

• ΤΙΜ4432/30-09-19 (121,01lt), που αφορά προμήθεια καυσίμων για λεωφορεία, και 

• ΤΙΜ4333/30-09-19 (171,00lt), που αφορά προμήθεια καυσίμων για οχήματα, για τον 

μήνα Σεπτέμβριο είναι σύμφωνη με την ποσότητα που αναγράφεται στο εκάστοτε 

δελτίο αποστολής που συνοδεύει τα τιμολόγια. 
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Διαπιστώθηκε επίσης, βάση των δελτίων αποστολής, ότι τα λίτρα που εφοδιάστηκε το 

κάθε όχημα βρίσκονται εντός των ορίων που τίθενται από την ΥΑ1450/550/1982 όπως 

τροποποιήθηκε & ισχύει (επισυνάπτεται πίνακας). 

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω βεβαιώνει την πληρότητα και την 

επάρκεια τους ως προς την τήρηση των όρων και των απαιτήσεων και διαβιβάζει το 

πρακτικό για έγκριση στο Δ.Σ. 

Με βάση την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος ΔΣ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 

αποφάσισε ομόφωνα 

 

την επικύρωση των πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής πετρελαίου κίνησης μηνός 
Σεπτεμβρίου 2019. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1072/2019 
 
 
Θέμα 7. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου 
τριμήνου 2019) εξωτερικού συνεργάτη νομικού συμβούλου  (εισηγήτρια Α. 
Κωνσταντινίδου) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 01/10/2019 
και ώρα 15:30 συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης – 
Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ για να προβούν στη παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν 
προαπαιτούμενα για την πληρωμή της αμοιβής εξωτερικού συνεργάτη, νομικού 
συμβούλου κ. Ευτυχίας Τριβυζά για χρονική περίοδο από 01/07/2019 έως 30/09/2019 
σύμφωνα με την από 11/02/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ αυτής και του 
Φορέα Διαχείρισης με βάση την υπ’ αριθ. 965/2019 απόφαση της 123ης συνεδρίασης 
του Δ.Σ. για απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών νομικού συμβούλου.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω συμφωνητικό και τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν βεβαιώνει ότι η εξωτερική συνεργάτης νομική σύμβουλος κ.  Ε. 
Τριβυζά, εκτέλεσε την συμφωνηθείσα εργασία όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση και 
παρέδωσε τα αντίστοιχα παραδοτέα. Οι συγκεκριμένες εργασίες συνοδεύονται από τα 
παρακάτω παραδοτέα: 

1. 4 – 07 – 2019, έλεγχος αιτήματος παράτασης χρόνου τοποθέτησης εργαζομένης 
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2. 10 – 07 – 2019, απάντηση σε αίτημα για χορήγηση αντίστοιχου ηχητικού 
αρχείου από συνεδρίαση Δ.Σ. 

3. 15 – 07 – 2019, έλεγχος πρακτικού 129ης συνεδρίασης Δ.Σ. 

4. 25 – 07 – 2019, έλεγχος πρακτικού 126ης συνεδρίασης Δ.Σ. 

5. 25 – 07 – 2019, έλεγχος πρακτικού 127ης συνεδρίασης Δ.Σ. 

6. 29 – 07 – 2019, απάντηση στον Φορέα σχετικά με ερώτημα Βουλευτών της 
Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κινήματος Αλλαγής με αρ.3 

7. 1 – 08 – 2019, έλεγχος σχεδίου σύμβασης προμήθειας εμπορευμάτων 

8. 20 – 08 – 2019, έλεγχος πρακτικών 131ης και 132ης συνεδρίασης Δ.Σ. 

9. 10 – 09 – 2019, έλεγχος πρακτικού 133ης συνεδρίασης Δ.Σ. 

10. 17 – 09 – 2019, απάντηση σε ερώτημα σχετικά με την υποχρέωση υποβολής 
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων. 

Το πρακτικό διαβιβάζεται στο Δ.Σ. για επικύρωση. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

την επικύρωση του πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου 
τριμήνου 2019) της κ. Τριβυζά, εξωτερικού συνεργάτη νομικού συμβούλου. 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1073/2019 
 
 
Θέμα 8. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου 
τριμήνου 2019) εξωτερικού συνεργάτη λογιστή  (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 01/10/2019 
και ώρα 15:00 συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης – 
Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ. για να προβεί στη παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν 
προαπαιτούμενα για την πληρωμή της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη λογιστή 
Κανελάκη Ιωάννη για τις λογιστικές εργασίες που αφορούν περίοδο από 1/07/2019 έως 
30/09/2019 σύμφωνα με την από 11/02/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ αυτού 
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και του Φορέα Διαχείρισης με βάση την υπ’ αριθ. 964/2019 απόφαση της 123ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ. για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω συμφωνητικό και τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν βεβαιώνει ότι ο εξωτερικός συνεργάτης Λογιστής κος Κανελάκης 
Ιωάννης εκτέλεσε την συμφωνηθείσα εργασία όπως αυτή ορίζεται στη σύμβαση και 
παρέδωσε τα αντίστοιχα παραδοτέα. Οι συγκεκριμένες εργασίες συνοδεύονται από τα 
παρακάτω παραδοτέα: 

• Μισθοδοτικές καταστάσεις για την περίοδο 01/07/2019 – 30/09/2019 

• Απόδοση διάφορων φόρων 

• Αποστολή οικονομικών στοιχείων που ζητήθηκαν από τον Φορέα 

• Λογιστική παρακολούθηση Φορέα 

• Πρόσληψη οφελούμενου Ο.Α.Ε.Δ. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

την επικύρωση του πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου 
τριμήνου 2019) του κ. Κανελάκη εξωτερικού συνεργάτη λογιστή 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1074/2019 

 
Θέμα 9. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου 
τριμήνου 2019) εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
(εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 01/10/2019 
και ώρα 14:00 συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης – 
Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης 
συνεδρίασης του Δ.Σ για να προβεί στη παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν 
προαπαιτούμενα για την πληρωμή της αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη για 
υπηρεσίες καθαριότητας του Φορέα Διαχείρισης περιόδου 1/07/2019 έως 30/09/2019 
σύμφωνα με την από 11/02/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της επιχείρησης του 
κ. Γρηγοράκη Ηλία και του Φορέα Διαχείρισης.  
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Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω συμφωνητικό και τις εργασίες που 
πραγματοποιήθηκαν βεβαιώνει ότι ο εξωτερικός συνεργάτης για τις υπηρεσίες 
καθαριότητας του Φορέα Διαχείρισης, εκτέλεσε την συμφωνηθείσα εργασία όπως 
αυτή περιγράφεται στη σύμβαση που έχει υπογράψει με το Φορέα Διαχείρισης στις 
11/02/2019. Η επιτροπή διαβιβάζει το πρακτικό για επικύρωση στο Δ.Σ  

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

την επικύρωση του πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής παραδοτέων (3ου 
τριμήνου 2019) του κ. Γρηγοράκη Ηλία, εξωτερικού συνεργάτη παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1075/2019 
 
Θέμα 10. Επικύρωση Aπόφασης Προέδρου για «διάθεση στοιχείων του Ασπροπάρη, 
Μαυρόγυπα και Όρνιου στην ταΐστρα της Δαδιάς το 2018 και αριθμό ζευγαριών 
Μαυρόγυπα που αναπαράχθηκαν το 2018 και 2019 στο ΕΠ Δαδιάς» μετά το υπ’ 
άριθμ. πρωτ. 643/11 – 09 – 2019 αίτημα του  WWF Ελλάς (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. λόγω απουσίας της κ. Σ. Ζακκάκ στο 
εξωτερικό. Ο ίδιος ανέφερε ότι η οργάνωση WWF Ελλάς – Πρόγραμμα Έβρου κατέθεσε 
στον Φ.Δ. το παραπάνω αίτημα για την διάθεση αριθμητικών στοιχείων των 3 ειδών 
γύπα που επισκέφθηκαν τον Χ.Τ.Α.Π. Δαδιάς καθώς επίσης και των ζευγαριών 
Μαυρόγυπα που αναπαράχθηκαν τα έτη 2018 και 2019 στο Εθνικό Πάρκο. 
Ανέφερε επίσης, ότι λόγω χρονικών ορίων, διέθεσε τα στοιχεία αυτά που του δόθηκαν 
από την κ. Σ. Ζακκάκ, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους 
λόγους που αναφέρονται στο αριθμ. πρωτ. 643/11 – 09 – 2019 αίτημα της οργάνωσης 
WWF Ελλάς και με την προϋπόθεση τήρησης του «Πρωτοκόλλου για τα Πνευματικά 
Δικαιώματα που αφορούν τα Παραδοτέα Προϊόντα και τα Πρωτογενή Δεδομένα που 
χειρίζεται ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» 
(απόφαση 432 της 65ης / 12 – 08 – 2014 συνεδρίασης). Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη να 
επικυρώσουν την απόφαση αυτή. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 
το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  
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αποφάσισε ομόφωνα 

ότι συμφωνεί με την εισήγηση και επικυρώνει την απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ. για 
την διάθεση των παραπάνω στοιχείων. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1076/2019 

 
Θέμα 11. Επικύρωση πρακτικού της επιτροπής οριστικής (ποιοτικής) παραλαβής 
παραδοτέου «Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ» στο πλαίσιο του έργου «Προμήθεια και 
εγκατάσταση δύο καμερών σε τεχνητές φωλιές νυκτοβίων αρπακτικών πουλιών στο 
Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιας – Λευκίμης – Σουφλίου» μέσω του προγράμματος 
«FOR – PRO» ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ» (εισηγητής Χ. 
Παπαλεξανδρής) 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Χ. Παπαλεξανδρής και ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 1/10/2019 
και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασαν τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης – 
Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που συστάθηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης 
συνεδρίασης του ΔΣ. 

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η οριστική (ποιοτική) παραλαβή των παραδοτέων 
του αναδόχου του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο καμερών σε τεχνητές 
φωλιές νυκτοβίων αρπακτικών πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιας – Λευκίμης – 
Σουφλίου» μέσω του έργου με ακρώνυμο «FOR – PRO» του Διασυνοριακού 
Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V – A 2014 – 2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ». Ο 
ίδιος στη συνέχεια ανέφερε ότι τα μέλη της επιτροπής, αφού εξέτασαν τα παραδοτέα 
του αναδόχου ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ, διαπίστωσαν ότι συμφωνούν με τις 
απαιτήσεις της 676/22 – 10 – 2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 
64Ε646Μ9Τ4-2ΓΠ) και για τον λόγο αυτό προχώρησαν στην οριστική παραλαβή τους. 
Στη συνέχεια παρουσίασε στα μέλη το αντίστοιχο πρακτικό παρακολούθησης και 
παραλαβής. 

Με βάση την παραπάνω εισήγηση ο Πρόεδρος ΔΣ κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

την επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής παρακολούθησης – παραλαβής 
παραδοτέων στα πλαίσια της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο καμερών σε 
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τεχνητές φωλιές νυκτοβίων αρπακτικών πουλιών στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιας – 
Λευκίμης – Σουφλίου» με ανάδοχο την ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1077/2019 
 
 
Θέμα 12. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ κτηνοτροφικής μονάδας 30 αγελάδων ελευθέρας 
βοσκής και 36 μοσχαριών πάχυνσης του κ. Κωνσταντίνου Σερμπέζη, στο αγρόκτημα 
Νέας Σάντας, Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, Natura GR1130011 «Κοιλάδα Φιλιούρη» 
(εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την 
γνωνοδότηση που ζητείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας, Π.Ε. 
Ροδόπης για το έργο του θέματος. Παρουσίασε συμπληρωμένο το «τυποποιημένο 
έντυπο αξιολόγησης / γνωμοδότησης ΕΟΑ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β» 
με το οποίο γνωμοδοτεί ο Φορέας Διαχείρισης για παρόμοια έργα και δραστηριότητες 
σύμφωνα και με την ΚΥΑ 52983/1952 (ΦΕΚ 2436/Β/27 – 09 – 2013) και τον νόμο 
4519/2018. 
Ανέφερε ότι η κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται κοντά στη Νέα Σάντα, Δήμου 
Μαρώνειας – Σαπών και αποτελείται από τις παρακάτω εγκαταστάσεις: 
- Αποθήκη κατασκευασμένη από τσιμεντόλιθους και στέγη λαμαρίνας εμβαδού Ε = 

26,79 τμ 
- Βουστάσιο κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και στέγη λαμαρίνας εμβαδού Ε = 

29,57 τμ 
- Βουστάσιο κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και στέγη λαμαρίνας εμβαδού Ε = 

75,23 τμ 
- Βουστάσιο κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και στέγη ελενίτ εμβαδού Ε = 

70,37 τμ 
- Βουστάσιο κατασκευασμένο από τσιμεντόλιθους και στέγη ελενίτ εμβαδού Ε = 

83,64 τμ 
- Στέγαστρο (χρήση βουστασίου) μερικώς μεταλλικής κατασκευής και 

τσιμεντόλιθους, στέγη λαμαρίνας εμβαδού Ε = 52,01 τμ 
Επειδή πρόκειται για μια σχετικά μικρή κατασκευή χωρίς την ύπαρξη μηχανολογικού 
εξοπλισμού, δεν εκπέμπει βιομηχανικούς αέριους ρύπους και επίσης δεν παράγονται 
χημικά απόβλητα. 
Τα μόνα απόβλητα είναι τα παράγωγα των ζώων (κοπριά) και τα υγρά απόβλητα τα 
οποία όμως δεν προκαλούν μόλυνση στο γύρω περιβάλλον καθώς αναμειγνύονται με 
την υπόλοιπη κοπριά ή απορροφούνται από το χρησιμοποιούμενο άχυρο ή θα 
εξατμίζονται.  
Η χρήση αγροτικών μηχανημάτων είναι μόνο η αναγκαία που απαιτείται για την 
μεταφορά ζώων, ζωοτροφής και απομάκρυνσης τον ζωικών αποβλήτων. 
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Δεν προκαλεί άλλες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
Ο κ. Στ. Τσιαντικούδης εισηγήθηκε θετικά για την ΕΟΑ του έργου. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

ότι συμφωνεί με την εισήγηση και το συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης και 
γνωμοδοτεί θετικά για το έργο του θέματος. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1078/2019 
 

 
Θέμα 13. Γνωμοδότηση για ΕΟΑ φωτ/ικού σταθμού ισχύος 0,499 MW της κ. 
Δέσποινας Κωστίδου, σε αγροτεμάχιο, στο αγρόκτημα Κυανής Διδυμοτείχου, Natura 
GR1110011 «Κοιλάδα Ερυθροποτάμου: Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά» 
(εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την 
γνωμοδότηση που ζητείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. 
Έβρου σχετικά με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την παραγωγή ενέργειας σε 
αγροτεμάχιο της περιοχής οικισμού Κυανής, Δήμου Διδυμοτείχου εντός της περιοχής 
Natura 2000 (GR1110011 – Κοιλάδα Ερυθροποτάμου: Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, 
Βρυσικά). Παρουσίασε συμπληρωμένο το «τυποποιημένο έντυπο αξιολόγησης / 
γνωμοδότησης ΕΟΑ έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Β» με το οποίο γνωμοδοτεί 
ο Φορέας Διαχείρισης για παρόμοια έργα και δραστηριότητες σύμφωνα και με την ΚΥΑ 
52983/1952 (ΦΕΚ 2436/Β/27 – 09 – 2013 και τον νόμο 4519/2018. 
Ανέφερε ότι στην περιοχή, σύμφωνα και με τα τυποποιημένα έντυπα δεδομένων για 
την ζώνη natura, τα είδη που έχουν καταγραφεί σε αυτήν δεν αναμένεται να 
επηρεαστούν αρνητικά από την εκτέλεση και παρουσία του έργου. 
Απόβλητα και διάφορα υπολείμματα δεν αναμένεται να υπάρχουν κατά την διάρκεια 
λειτουργίας του έργου, παρά μόνο στην φάση κατασκευής, τα οποία απορρίμματα 
αφορούν τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του. Τα υλικά αυτά 
θα πρέπει να συλλέγονται και να απομακρύνονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην 
αντίστοιχη νομοθεσία ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης για το έδαφος. 
Εισηγείται θετικά για την ΕΟΑ του έργου 
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

ότι συμφωνεί με την εισήγηση και το συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης και 
γνωμοδοτεί θετικά για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση επί αγροτεμαχίου στο 
αγρόκτημα Κυανής Διδυμοτείχου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1079/2019 
 

 
Θέμα 14. Τροποποίηση μελέτης «Έκθεση οργάνωσης εκθεσιακού περιεχομένου του 
Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης)  
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Ποϊραζίδης και παρουσίασε στα μέλη το 
τεύχος των αλλαγών που προτείνει η κ. Μυρτώ Μήλιου, αρχιτέκτονας μηχανικός 
σύμφωνα με την  από 21 – 06 – 2019 προσφορά της, την οποία υπέβαλε στον Φ.Δ, μετά 
από την 1022/2019 απόφαση της 129ης/24 – 06 – 2019 συνεδρίασης του Δ.Σ.  
Οι τροποποιήσεις αφορούν το έργο με τίτλο: «Έκθεση οργάνωσης εκθεσιακού 
περιεχομένου του Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου» το οποίο θα υλοποιηθεί μέσω του προγράμματος Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία, 2014 – 2020 με ακρώνυμο FOR – PRO. 
Οι αλλαγές που προτείνει για την αναθεωρημένη έκδοση της μελέτης του έργου είναι 
οι εξής: 
 

α.  Την αφαίρεση όσων οικοδομικών εργασιών  

Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν: 

1. Οι βαφές της εξωτερικής και της εσωτερικής τοιχοποιίας. 

2. Η επένδυση του δαπέδου της ράμπας με πλάκες και η κατασκευή του 
στραγγιστικού καναλιού εξωτερικά. 

3. Oι φυτεύσεις στον περιβάλλοντα χώρο. 

4. Το πατάρι του εκθεσιακού χώρου (χώρος για παιδιά και ψηφιακή 
βιβλιοθήκη). 
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5. Η τζαμαρία του πωλητηρίου. 

6. Οι επεμβάσεις και προτάσεις αναβάθμισης που αφορούν στον χώρο 
προβολών. 

Έχει παραμείνει όμως η αγορά ενός προβολέα Laser και ενός Blue Ray 
DVD- Player.  

β. Την αφαίρεση τμημάτων του έργου, προκειμένου το κόστος υλοποίησης του ΚΕ 
να μην ξεπεράσει τον προϋπολογισμό των 130.000€. 

Συγκεκριμένα αφαιρέθηκαν: 

1. Το 2ο τρίπλευρο stand πληροφοριών, στον εξωτερικό χώρο - παραμένει 
ένα. 

2. Η δύσκολη εναλλακτική κατασκευή της εξωτερικής πινακίδας/ χάρτη με 
ανάγλυφη μακέτα. Η παρουσίαση της θα γίνει με την κατάλληλη 
εκτύπωση εικόνας. 

3. Τα "οικογενειακά πακέτα" εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

4. Η μακέτα/ τρισδιάστατος χάρτης της έκθεσης. 

δ. Την κατάλληλη επεξεργασία και προσαρμογή της μελέτης - τροποποίηση δηλαδή 
της Τεχνικής Περιγραφής και όλων των σχεδίων (αρχιτεκτονικών και φωτισμού) - 
προκειμένου να ενσωματωθούν οι νέες αλλαγές, να ενσωματωθούν οι βελτιώσεις 
των κειμένων της έκθεσης, να είναι περισσότερο κατανοητό το έργο στους 
μελλοντικούς αναδόχους και να μπορέσει η μελέτη να αποτελέσει ένα πλήρες 
παράρτημα της προκήρυξης. 

ε. Την αλλαγή των τρόπου των ψηφιακών εκτυπώσεων. 

Αρχικά οι εκτυπώσεις προβλεπόταν να γίνουν πάνω σε βινύλιο, το οποίο θα 
πλαστικοποιείτο και θα επικολλιόταν πάνω σε φύλλο αλουμινίου. Τώρα οι 
εκτυπώσεις προτείνεται να γίνουν πάνω σε επιφάνεια Etalbond - ένα σύνθετο 
άκαμπτο πάνελ λεπτού πάχους και χαμηλού βάρους που αποτελείται από δύο 
φύλλα αλουμινίου και ένα πυρήνα πολυμερούς υλικού ανάμεσά τους. Η 
εκτύπωση αυτή, αν και κοστίζει λίγο περισσότερο, έχει σημαντικά πλεονεκτήματα 
καθώς προσφέρει επιπεδότητα και ακαμψία, χαμηλό βάρος, αντοχή σε δυσμενείς 
συνθήκες και σε ακτινοβολία UV, εύκολη κατεργασία και συναρμολόγηση, και 
αποφυγή κακοτεχνιών. 

γ. Την αναθεώρηση του προϋπολογισμού και την προσαρμογή του στις σημερινές 
τιμές της αγοράς.  

 

Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν τις προτεινόμενες αλλαγές.  
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα  

την έγκριση των προτεινόμενων αλλαγών για το παραπάνω έργο. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1080/2019 
 
 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων, ο Πρόεδρος έκλεισε τη συνεδρίαση 
 
 

Τα Μέλη 
 
 
 
Βασιλάκης Δημήτριος 
 
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος  

Η Γραμματέας 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 62ΜΟ46Μ9Τ4-ΗΑ2



 

                          

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

  

 

18 

 

 

Παράρτημα 
 
 
Θέμα 3 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

Μεταξύ του 

 

«ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-

ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 

και της 

«ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ» 

 

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)» 

 

 

στα πλαίσια της Πράξης: 

«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς -Λευικίμης - 

Σουφλίου - για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 

οικοτόπων», MIS 5033258 

και του υποέργου «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ 

ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ (περιοχή Πεσσάνης)» 

 

που υλοποιούνται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς 

Πόρους (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ). 
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ΑΔΑ: ……………………… 
 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
Βάσει άρθρου 44, Ν.4412/2016 

 
Στην ……(πόλη)……, σήμερα …/…/201.. ημέρα …………………, οι ακόλουθοι συμβαλλόμενοι:  
1. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου που εδρεύει 
στην Δαδιά και εκπροσωπείται κατά το νόμο από τον Κωνσταντίνο Ποϊραζίδη, Πρόεδρο 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/4701/728 Υ.Α (Κύριος του 
Έργου).  
2. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκη που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 
εκπροσωπείται κατά νόμο από τον …………………………….., …(ιδιότητα)………., σύμφωνα με την 
απόφαση του ……………………………… με αριθμό ……../201.., η οποία εκδόθηκε με την αυξημένη 
πλειοψηφία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (2ος Συμβαλλόμενος) 
λαμβάνοντας υπόψη ιδίως: 
1) Τον Ν.4412/2016 - Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και ειδικότερα 

το άρθρο 44  

2) Το Νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

3) Την αριθμ. YA Αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.2018) Υπουργική 
Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης καθώς και τις αντίστοιχες οδηγίες της Εθνικής Αρχής 
Συντονισμού 

4) Τον Οδηγό Αξιολόγησης αιτήσεων Χρηματοδότησης πράξεων συγχρηματοδοτούμενων από 
τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του στόχου «Επενδύσεις στην Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση» (Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ 2014-20) 

5) Το Π.Δ 437/81 (ΦΕΚ 120 Α/1981) «Περί μελέτης και εκτέλεσης δασοτεχνικών έργων» 
6) Την υπ’αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3160/04-04-2019 Απόφαση της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ σχετικά με την ένταξη της πράξης 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευικίμης-
Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με 
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033258 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» (ΑΔΑ:ΨΦΠΤ465ΧΙ8-ΧΞΛ). 

7) Την υπ’αριθμ. πρωτ. 17779/03-07-2014 απόφαση της Δ/ση Δασών Έβρου περί έγκρισης 
της μελέτης «Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους και την 
βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο δασικό Σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμης 
– Σουφλίου».  

8) Την υπ’αριθμ. πρωτ. 5988/28-02-2019 απόφαση της Δ/ση Δασών Έβρου περί 
επικαιροποίησης προϋπολογισμού της μελέτης «Διαχείριση των διακένων για την 
αντιπυρική προστασία του δάσους και την βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας 
πανίδας στο δασικό Σύμπλεγμα Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου». 
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9) Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ανάγκη του Κυρίου του Έργου να υποστηριχθεί από τον 2o 
Συμβαλλόμενο για την υλοποίηση των προαναφερθέντων έργων ή/και μελετών.  

10) Την με αριθ. 1024/24-06-2019 απόφαση 129ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (κύριος του 
έργου), για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης  

11) Την με αριθ. …../2019 απόφαση …..ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου (κύριος του έργου), για 
την έγκριση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης και την εξουσιοδότηση 
υπογραφής της. 

12) Την αριθμ. ……../201…… απόφαση του (αρμοδίου οργάνου του 2ου Συμβαλλόμενου) 
……………, με την οποία εγκρίνεται η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Κύριο του 
Έργου.  

13) Το Τεχνικό Δελτίο Πράξης με Κωδικό Πράξης/MIS (ΟΠΣ): 5033258 που υποβλήθηκε με το 
υπ’ αριθμ. ….  έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-
Σουφλίου στο Δασαρχείο Σουφλίου  

 
 

συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: 
 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου ιδρύθηκε το 2002 
και λειτουργεί πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου για τους Φορείς Διαχείρισης (ν. 
4519/2018 ΦΕΚ 25Α/20.02.2018) όπως ισχύει. Ιδρυτικός σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η 
διοίκηση και διαχείριση των περιοχών, στοιχείων και συνόλων της φύσης και του τοπίου των 
άρθρων 18, 19 και 21 του ν. 1650/1986 (Α΄160) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ενώ οι 
αρμοδιότητές του ορίζονται στο άρθρο 4 του νόμου 4519/2018 (Α΄25). 
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, Φορέας Διαχείρισης, έχει εντάξει στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) την 
Πράξη «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευικίμης-
Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» και το 
υποέργο «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 διατήρηση των διακένων αποτελεί ένα από τα βασικότερα διαχειριστικά μέτρα που 
προτείνονται για την περιοχή του Εθνικού Πάρκου επί σειρά ετών. Αποσκοπεί στη διατήρηση 
ανοιγμάτων που αποτελούν θεμελιώδες ενδιαίτημα πολλών ειδών της άγριας πανίδας, ενώ 
ταυτόχρονα ασκούν θετική επίδραση στην κάλυψη των οικολογικών αναγκών πολλών ειδών 
αρπακτικών πτηνών, κυρίως ως περιοχές τροφοληψίας. Τα διάκενα μέσα στο δάσος μπορούν 
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επίσης να λειτουργήσουν ως αντιπυρικές ζώνες ή εύκολα να διαμορφωθούν σε περίπτωση 
ανάγκης, αφού διακόπτουν την συνέχεια της δασικής βλάστησης.  

 

Δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διοικητικής 
και επιχειρησιακής ικανότητας για την υλοποίηση στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, καθώς δεν διαθέτει 
συγκροτημένη Τεχνική Υπηρεσία, έχει απευθυνθεί στον 2ο Συμβαλλόμενο, ο οποίος διαθέτει 
την απαιτούμενη στελέχωση της Τεχνικής του Υπηρεσίας και είναι σε θέση να υποστηρίξει τον 
Κύριο του Έργου στην υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου. 

 
Το ανωτέρω έργο θα εκτελεστεί από τον 2ο Συμβαλλόμενο μέσω: 

• - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκη, ως Αναθέτουσα Αρχή 

• - Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου, ως Προϊσταμένη Αρχή 

• - Δασαρχείο Σουφλίου, ως Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία 
 

 
Άρθρο 1  

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η μεταβίβαση από τον Κύριο 
του Έργου της αρμοδιότητας της 
- Αναθέτουσας Αρχής στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκη 
- Προϊσταμένης Αρχή στην Διεύθυνση Δασών Ν. Έβρου και  
- Διευθύνουσας Υπηρεσίας στο Δασαρχείο Σουφλίου, 
στα πλαίσια υλοποίησης του προαναφερθέντος έργου 
 
Ειδικότερα: 
Ο Κύριος του Έργου, με την ένταξη της πράξης στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020, έχει αναλάβει να 
λειτουργεί ως Δικαιούχος έναντι της αρμόδιας αρχής διαχείρισης (ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ), 
ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις που ορίζονται στους όρους χρηματοδότησης της απόφασης 
ένταξης της πράξης καθώς και στο ΣΔΕ της περιόδου 2014 – 2020. Ο Κύριος του Έργου ορίζει 
τον υπεύθυνο του έργου, ο οποίος έχει τη συνολική ευθύνη της οργάνωσης της υλοποίησης της 
πράξης καθώς και της υποβολής αναφορών στην αρμόδια αρχή διαχείρισης. Η Οικονομική 
Διαχείριση της Πράξης γίνεται από τον Κύριο του Έργου. 
 
Ο 2ος Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει δια των προαναφερθένων αρμοδίων υπηρεσιών του/της 
να ασκήσει το ρόλο της Προϊσταμένης Αρχής, Αναθέτουσας Αρχής & Διευθύνουσας 
(επιβλέπουσας) υπηρεσίας για την εν λόγω μελέτη και έργα, τόσο στη διάρκεια της ανάθεσης 
των συμβάσεων σε ανάδοχους, όσο και στην παρακολούθηση και διοίκηση των συμβάσεων 
(επίβλεψη του έργου).  
 

 
 

Άρθρο 2  
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  
 

Για την πραγματοποίηση του αντικειμένου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης τα 
συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις και έχουν τα ακόλουθα 
δικαιώματα: 
 
 
Α. Ο 2ος Συμβαλλόμενος αναλαμβάνει:  

1. Τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την εκτέλεση του έργου και ειδικότερα την 
σύνταξη των τευχών δημοπράτησης, τη δημοσίευση της διακήρυξης, την υπόδειξη για 
ορισμό επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, τυχόν επιτροπών ενστάσεων, την 
ευθύνη της αξιολόγησης των προσφορών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι 
και την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό 
πλαίσιο της λειτουργίας του.  

2. Να συνυπογράψει τη σχετική σύμβαση με τον Ανάδοχο και με τον Κύριο του Έργου.  

3. Την άσκηση του ρόλου της Διευθύνουσας (Επιβλέπουσας) Υπηρεσίας με στελέχη της 
(βλ Παράρτημα I) μέχρι και την οριστική παραλαβή του έργου. 

4. Την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία που αφορούν το έργο της τρέχουσας 
προγραμματικής σύμβασης.  

5. Να μεριμνά, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου, για την καθοδήγηση του 
αναδόχων της τεχνικής σύμβασης σε θέματα δημοσιότητας/προβολής του/ων 
έργου/ων, για την ενημέρωση του κοινού σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-
2020. 

6. Να συμβάλλει στην τήρηση των όρων χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης της 
πράξης, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Κυρίου του Έργου (π.χ. για θέματα 
προέγκρισης τευχών και συμβάσεων, τροποποιήσεων κτλ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 
2014 – 2020.  

7.  Να παραλαμβάνει από τον ανάδοχο τα τιμολόγια που εκδίδονται στο όνομά του 
Κυρίου του Έργου, τον οποίο πρέπει να ενημερώνει άμεσα, προκειμένου αυτός να 
προβαίνει στις αναγκαίες πληρωμές.  

 
Για την απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης, ο 2ος 
Συμβαλλόμενος ως διοικητικά και επιχειρησιακά επαρκής συμβαλλόμενος, έχει καταγράψει 
όλες τις υφιστάμενες μελέτες και αδειοδοτήσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 του 
Παραρτήματος ΙΙI, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Οι εκκρεμείς 
ενέργειες για την ωρίμανση του/των έργου/έργων της/των μελέτης/μελετών αναφέρονται στον 
Πίνακα 2 του Παραρτήματος ΙIΙ, όπου τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν ποιος εκ των δύο θα 
είναι υπεύθυνος για την πραγματοποίηση ή ολοκλήρωση τους. 
 
 
Β. Κύριος του Έργου  
προκειμένου να ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος η ανάθεση της σύμβασης και η 
υλοποίηση του προαναφερθέντος έργου, παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση στα στελέχη 
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του 2ου συμβαλλόμενου. Επίσης ορίζει συγκεκριμένα στελέχη του (Παράρτημα Ι), 
επιφορτισμένα με την υποχρέωση της συνεργασίας με τα στελέχη του 2ου συμβαλλόμενου.  
Ειδικότερα αναλαμβάνει: 

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων 
στοιχείων και πληροφοριών.  

2. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα 
με το άρθρο 4 της παρούσας.  

3. Να συνυπογράψει τη/τις σχετική/ες σύμβαση/εις με τον Ανάδοχο και με τον 2ο 
Συμβαλλόμενο. 

4. Να παραχωρήσει τη χρήση ακινήτων, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων και υλικών ή άυλων 
μέσων του, στο 2ο Συμβαλλόμενο . 

5. Να τηρεί τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης, και να αποστέλλει 
στην διαχειριστική αρχή όλα τα απαιτούμενα έγγραφα παρακολούθησης της πράξης, με 
την συνεργασία του 2ου Συμβαλλόμενου (π.χ. αιτήματα προέγκρισης διαγωνισμών, 
συμβάσεων, τροποποιήσεων σύμβασης, δελτία ωρίμανσης, δελτία δεικτών κτλ.) σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης 2014 – 2020 

6. Να παρέχει έγκαιρα στον 2ο Συμβαλλόμενο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με τυχόν 
διαχειριστικές αλλαγές του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 που 
επηρεάζουν την υλοποίηση του αντικειμένου της Προγραμματικής Σύμβασης 

7. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης 
του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής σύμβασης 

8. Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για την πραγματοποίηση των πληρωμών της 
σύμβασης του έργου μετά την εισήγηση του 2ου Συμβαλλόμενου 

9. Να συντάσσει και να υποβάλλει στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην 
ΕΥΔ ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ τα Δελτία Δήλωσης Δαπανών του έργου.  

10. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του/ων έργου/ων, σε 
συνεργασία με τον 2ο Συμβαλλόμενο, για την κάλυψη των απαιτήσεων του ΕΣΠΑ 2014-
2020.  

11. Την τήρηση πλήρους φακέλου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην υλοποίηση της 
τρέχουσας προγραμματικής σύμβασης και της/των σχετικών τεχνικής/ών σύμβασης.  

12. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του έργου μετά την ολοκλήρωσή του είτε αναλαμβάνοντας 
ο ίδιος τη λειτουργία του είτε αναθέτοντας αυτήν σε τρίτο φορέα  

13. Να διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις για την πληρωμή άλλων εξωσυμβατικών 
εργασιών ή μη επιλέξιμων ή επιπρόσθετων δαπανών που για οποιονδήποτε λόγο θα 
απαιτηθεί να καταβληθεί για την ολοκλήρωση του έργου και που υπερβαίνουν ή δεν 
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εντάσσονται στον επιλέξιμο προϋπολογισμό, έτσι ώστε το έργο να παραληφθεί και να 
είναι ολοκληρωμένο και λειτουργικό.  

14. Να εκπροσωπείτε δικαστικώς και εξωδίκως ως Κύριος του έργου με ίδια μέσα, έναντι 
τρίτων.  

 
 

Άρθρο 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

 
Η ισχύς της σύμβασης αυτής αρχίζει με την υπογραφή της και διαρκεί μέχρι και την οριστική 
παραλαβή του/ων υποέργου/ων ή έργων/μελετών που αποτελούν το αντικείμενο της 
παρούσας προγραμματικής σύμβασης. Ενδεικτικά υπολογίζεται ότι η διάρκεια της παρούσας 
θα ανέλθει στους 18 μήνες από την σύναψή της.  

 
 

Άρθρο 4  
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
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/ων υποέργου/ων 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. 

                                                 
1  καθώς και από στέλεχος με τον αναπληρωτή του που θα υποδειχθεί από …………… (Τρίτο φορέα, που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για το έργο π.χ. το φορέα λειτουργίας αν είναι διαφορετικός από τον κύριο του έργου, άλλο φορέα/ή 
υπηρεσία ανάλογα με το είδος της πράξης) 
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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.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης πραγματοποιείται μετά από απόφαση 
των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών και γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή 
συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

 
 

Άρθρο 6 
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του έργου της προγραμματικής σύμβασης 
ανέρχεται στο ποσό του 120.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και απρόβλεπτων, 
σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς 
Πόρους (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008) στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος 
Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη.  
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Επιτροπής 
Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης. 
Ο 2ος Συμβαλλόμενος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που 
υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου. 
 

Άρθρο 7 
 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
Ρητά συμφωνείται ότι στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν εκπληρώνει ή 
εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις του, το άλλο μέρος μπορεί να καταγγείλει τη 
σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και 
προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, που αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
από αυτούς, υπογράφηκε σε 2 πρωτότυπα.  
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 

1ος Συμβαλλόμενος (ΦΔ….) 
 

………………………………………………… 
 

2ος Συμβαλλόμενος 
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………………………………………………… 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Κατάλογος Στελεχών του Κυρίου του Έργου (Α) και του 2ου Συμβαλλόμενου (Β) για την 
Υλοποίηση της παρούσας. 

Α/Α Ονοματεπώνυμο στελέχους Φορέας από τον 
οποίο προέρχεται 

Ρόλος στην υλοποίηση της 
Σύμβασης 

    

    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Τίτλος έργου: « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- 
ΣΟΥΦΛΙΟΥ (περιοχή Πεσσάνης)» 

2. Φορέας πρότασης (κύριος του έργου): Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-

Λευικίμης-Σουφλίου 

3. Δικαιούχος (κύριος του έργου): Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευικίμης-

Σουφλίου  

4. Φορέας λειτουργίας: Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευικίμης-Σουφλίου 

5. Φυσικό αντικείμενο του έργου2: Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η 

μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ 
ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ (περιοχή Πεσσάνης)» από τον Κύριο του Έργου στο Φορέα 
Υλοποίησης.  

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία διακένων στην περιοχή της Πεσσάνης του Εθνικού 
Πάρκου σε συνολική επιφάνεια 1.015 στρεμμάτων σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη « ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ 
ΔΙΑΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ- ΣΟΥΦΛΙΟΥ (περιοχή Πεσσάνης)» Στα 
πλαίσια της μελέτης προτείνονται: 

• Κλαδεύσεις φρουτοφόρων και καρποφόρων δέντρων. Η επέμβαση αυτή θα γίνει στο σύνολο της 
παραπάνω έκτασης. Δέντρα όπως καρυδιές, δαμασκηνές, μουριές, αχλαδιές, κορομηλιές και κερασιές θα 
κλαδευτούν με στόχο την ανανέωσή τους και την αύξηση της παραγωγικότητά τους.  

• Απομάκρυνση κρίσιμων ανεπιθύμητων ατόμων. Η επέμβαση αυτή θα γίνει στο σύνολο της παραπάνω 
έκτασης. Κατά θέσεις θα απομακρυνθούν κρίσιμα άτομα Τραχείας Πεύκης αποτελούμενα από άρρωστα-
ξηρά ή με ξηραμένο επικόρυφο ή κατεστραμμένα από ανεμορριψίες ή χιονοθλασίες. Η πυκνοφυτεία-
νεοφυτεία Πεύκης σε προϋπάρχοντα ανοίγματα θα διαμορφωθεί και σε περίπτωση ανάγκης, θα 
απομακρυνθεί μερικώς ώστε μαζί με τους άλλους θάμνους που θα παραμείνουν μετά την επέμβαση, να 
μην καλύπτουν περισσότερο από το 20-30% της έκτασης των ανοιγμάτων που θα διαμορφωθούν 

                                                 
2Συντάσσεται αντλώντας στοιχεία από την τεχνική έκθεση και τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε τους βασικούς δείκτες εκροών  
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• Κλαδεύσεις θάμνων. Η επέμβαση αυτή θα γίνει στο σύνολο της παραπάνω έκτασης. Οι επεμβάσεις θα 
βοηθήσουν στην διάσπαση της οριζόντιας συνέχειας των παλιουριών και της γλυστροκουμαριάς με 
έντονες κλαδεύσεις και απομάκρυνση εξολοκλήρου κατά θέσεις ατόμων, ώστε μαζί με τους άλλους 
θάμνους που θα παραμείνουν μετά την επέμβαση να μην καλύπτουν περισσότερο από το 20-30% της 
έκτασης των ανοιγμάτων που θα διαμορφωθούν. 

  

 
 

1. Στοιχεία χωροθέτησης του έργου: Η περιοχή του έργου βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο 
Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, εντός της ζώνης Β3 του Εθνικού Πάρκου.  

 

2. Προϋπολογισμός  

 
 

3.  Διάρκεια υλοποίησης  

•  

Προϋπολογισμός έργου 120.000€ 

Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης 120.000€ 

 Διάρκεια σε μήνες 

Έργο  18 μήνες 

Σύνολο Πράξης 18 μήνες  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Έγγραφο / απόφαση 
Φορέας έγκρισης ή 

αδειοδότησης 
Αριθμός πρωτ./ 

ημερομηνία 

   

   

   

   

   

   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

(ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π.) 

Ενέργεια 

Υπεύθυνος φορέας 
 

Κύριος του Έργου 2ος Συμβαλλόμενος 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
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