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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 06 – 11 – 2019 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 136ης  

Στη Δαδιά, σήμερα, 06-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του κτιρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 136 (750/01-11-
2019) 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 5 τακτικά 
και 1 αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ, ήτοι:   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ  
2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς  
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας 
4. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας  
5. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
6. Σαρίδου Κωνσταντίνα, εκπρόσωπος παραγωγικού φορέα περιοχής 

(αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ)  
 

 
        

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 

 
και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και μετά από 
ομόφωνη απόφαση όλων των συμμετεχόντων στο Δ.Σ μελών, συζητήθηκαν τα θέματα 
εκτός ημερησίας διάταξης που πρότεινε ο Πρόεδρος Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης: 
 
Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης  

1. Αίτημα του κ. Ναλμπάντη για χρήση καλύπτρας και αίθουσας Φορέα 
Διαχείρισης (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

2. Εκπαίδευση προσωπικού Φ.Δ για υποβολή ηλεκτρονικών διαγωνισμών από την 
κ. Αθανασία Καζάκου με κόστος 200€ με ΦΠΑ (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
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3. Επικύρωση πρακτικού παραλαβής  επικαιροποίησης προϋπολογισμού τεχνικής 
έκθεσης «Έκθεση οργάνωσης εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου 
Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου»  

 
 
Θέμα 1 εκτός ημερησίας διάταξης. Υπ’ άριθμ. πρωτ. 766/6-11-19 αίτημα του κ. 
Ναλμπάντη για χρήση καλύπτρας και αίθουσας Φορέα Διαχείρισης (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Ποϊραζίδης Πρόεδρος Δ.Σ και παρουσίασε στα μέλη την 
υπ΄άριθμ. 766/06-11-2019 αίτηση του κ. Ναλμπάντη για: 

• χρήση της καλύπτρας στον χώρο ενισχυτικής τροφοδοσίας του Φ.Δ για 
φωτογράφηση γυπών και αρπακτικών ενώ σε αντάλλαγμα ο κ. Ναλμπάντης 
προσφέρει στον Φ.Δ το φωτογραφικό του αρχείο για χρήση χωρίς οικονομικό 
όφελος 

• την χρήση της αίθουσας του Φ.Δ για την πραγματοποίηση ημερήσιου 
σεμιναρίου  που αφορά φωτογραφία φύσης σε συνεργασία με το Εθνολογικό 
Μουσείο Θράκης. 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν σχετικά   
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 

• τη χρήση της αίθουσας του Φ.Δ από τον κ. Ναλμπάντη, για πραγματοποίηση 
ημερήσιου σεμιναρίου  που αφορά φωτογραφία φύσης σε συνεργασία με το 
Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και  

• τη δωρεάν χρήση καλύπτρας  του Φ.Δ για φωτογράφηση γυπών και αρπακτικών 
για χρονικό διάστημα ενός έτους, με δυνατότητα παράτασης, με την 
προϋπόθεση της τήρησης εκ μέρους του κ. Ναλμπάντη όλων των όρων που 
τίθενται από τον Φ.Δ σε συνδυασμό με την απαραίτητη άδεια εγκεκριμένη από 
την αρμόδια διεύθυνση του ΥΠΕΝ. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1082/2019 
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Θέμα 2 εκτός ημερησίας διάταξης. Εκπαίδευση προσωπικού Φ.Δ για υποβολή 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών από την κ. Αθανασία Καζάκου με κόστος 200€ με ΦΠΑ 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος Δ.Σ, και ενημέρωσε τα μέλη του ότι 
απαιτείται η εκπαίδευση του προσωπικού του Φ.Δ στην υποβολή ηλεκτρονικών 
διαγωνισμών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016. 
Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή από την κ. Αθανασία Καζάκου 
κόστους 200€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α), στην οποία θα συμμετέχουν 5 άτομα 
από το προσωπικό του Φ.Δ. 
  
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση δαπάνης 200€ για εκπαίδευση του προσωπικού του Φ.Δ στην υποβολή 
ηλεκτρονικών διαγωνισμών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, από την κ. Αθανασία 
Καζάκου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1083/2019 
 
 
Θέμα 3 εκτός ημερησίας διάταξης. Επικύρωση πρακτικού παραλαβής  
επικαιροποίησης προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης «Έκθεση οργάνωσης 
εκθεσιακού περιεχομένου του Κέντρου Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Δάσους 
Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου» (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Ο κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ, εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη του 
Δ.Σ το πρακτικό της επιτροπής Παρακολούθησης – Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης, 
που συνεδρίασε μετά από προφορική εντολή του, 06/11/19 και συστάθηκε σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 1060/2019 απόφαση της 133ης συνεδρίασης του Δ.Σ. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια του πρακτικού της επιτροπής, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 
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να αποσταλεί στην κ. Μήλιου αίτημα για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και να 
ξανασυνεδριάσει η επιτροπή για την παραλαβή των παραδοτέων.    
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1084/2019 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 

1. Έγκριση πρακτικών 134ης και 135ης  συνεδρίασης Δ.Σ. (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού (εισηγήτρια: Σ. 

Ζακκάκ) 
3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου 

και Φωτογραφικής μηχανής και φακού (εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
4. Πρωτογενές αίτημα για την Προμήθεια πακέτων δεδομένων για δορυφορικούς 

πομπούς (εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
5. Επικαιροποίηση πρότασης σχεδίου Π.Δ. για το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-

Λευκίμης-Σουφλίου (εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
6. Αίτημα για την παροχή συντεταγμένων θέσεων φωλεοποίησης του Μαυρόγυπα 

(εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
7. Ανάκληση απόφασης 1060/2019 της 133ης /04-10-2019 συνεδρίασης Δ.Σ  

"Ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού 
για τη βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» σε υπάλληλο του Φ.Δ 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης)  

8. "Ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού 
για τη βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» σε υπάλληλο του Φ.Δ 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης)  

9. Επικύρωση πρακτικών επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής παραδοτέων 
της κ. Καραπαναγιώτου, «επαληθευτή», για υλοποίηση σύμβασης «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ» στα πλαίσια 
του 2ου ελέγχου του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ”(εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής)  

10. Πρακτικό παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης μηνός Οκτωβρίου 
2019 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου)  

11. Άδεια για παράλληλη απασχόληση της Παρασκευής Κατικαρίδου στο σχολείο 
δεύτερης ευκαιρίας  

12. Έγκριση σχεδίου διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Υλοποίησης 
της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού εξοπλισμού του 
Κέντρου Ενημέρωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «COMMON 
CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION/FORPRO» (FOR-PRO) 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης)  
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Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Έγκριση πρακτικών 134ης και 135ης συνεδρίασης Δ.Σ. (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να 
υπογράψουν τα πρακτικά της 134ης  και 135ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
 
το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 134ης  και 135ης  
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 134ης  και 135ης συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1085/2019 
 
 
Θέμα 2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού 
(εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
 
Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δίνεται στο παράρτημα του παρόντος πρακτικού) για 
προμήθεια ιματισμού στο πλαίσιο της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς -Λευκίμης - Σουφλίου - για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», και του υποέργου 1 που 
υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους (κωδ. 
ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5033258.   
 
Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 
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την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια 
ιματισμού, προϋπολογισμού 7.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με MIS 5033258.   
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1086/2019 
 
 
Θέμα 3. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου 
και Φωτογραφικής μηχανής και φακού (εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
 
Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη το σχέδιο της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (δίνεται στο παράρτημα του παρόντος πρακτικού) για 
Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού στο πλαίσιο 
της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς -
Λευικίμης - Σουφλίου - για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και 
οικοτόπων», και του υποέργου 1 που υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής και Εθνικούς Πόρους (κωδ. ΠΔΕ 2019ΣΕ27510008) στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) με MIS 5033258.   
 
Λαμβάνοντας υπόψη το σχέδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
την έγκριση του σχεδίου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Προμήθεια 
Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού, προϋπολογισμού 
15.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με MIS 5033258.   
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1087/2019 
 
Θέμα 4. Πρωτογενές αίτημα για την Προμήθεια πακέτων δεδομένων για 
δορυφορικούς πομπούς (εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
 
Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη ότι με την ΑΠ 128/16.11.15 
σύμβαση που υπογράφηκε στις 30/09/2015, ο Φορέας Διαχείρισης, στο πλαίσιο της 
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ανάθεσης της προμήθειας 8 δορυφορικών πομπών στην εταιρία e-obs, είχε 
προμηθευτεί και πακέτα δεδομένων για την αποστολή των δεδομένων των παραπάνω 
πομπών σε κεντρικούς διακομιστές (και συνεπώς την ενεργοποίηση της δυνατότητας 
λήψης τους από τον Φορέα Διαχείρισης), για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Καθώς το 
παραπάνω χρονικό διάστημα έχει παρέλθει, για τη συνέχιση της λήψης των δεδομένων 
των πομπών, απαιτείται η εκ νέου προμήθεια πακέτων δεδομένων για τους 8 πομπούς 
x 24 επιπλέον μήνες (=192 μηνιαία πακέτα). Λόγω της εξειδίκευσης της τεχνολογίας 
των δορυφορικών πομπών απαιτείται η παραπάνω προμήθεια να γίνει από την ίδια 
εταιρία που προμήθευσε και τους πομπούς. 
Το κόστος ανέρχεται στο ποσό των 3.732,48€. 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

την έγκριση του αιτήματος για την Προμήθεια πακέτων δεδομένων για δορυφορικούς 
πομπούς κόστους 3.732,48€. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1088/2019 
 
 
Θέμα 5. Επικαιροποίηση πρότασης σχεδίου Π.Δ. για το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου (εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
 
Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ την πρόταση του 
Φ.Δ για σχέδιο Π.Δ. για το Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου που είχε 
σταλεί το 2019  στο ΥΠΕΝ. Λόγω της αλλαγής του Δ.Σ προτείνει την επικαιροποίηση του 
σχεδίου. 
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
να διαμορφωθεί νέα συγκροτημένη πρόταση και να συζητηθεί σε κάποιο από τα 
επόμενα Δ.Σ 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1089/2019 
 
 
 
Στο σημείο αυτό, από τη συνεδρίαση αποχώρησε λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων 
ο κ. Ευάγγελος Πουλιλιός. 
Η συνεδρίαση συνεχίστηκε καθώς συνέχισε να υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία 
 
 
Θέμα 6. Αίτημα για την παροχή συντεταγμένων θέσεων φωλεοποίησης του 
Μαυρόγυπα (εισηγήτρια: Σ. Ζακκάκ) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Ζακκάκ και ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Φορέας Διαχείρισης έχει 
λάβει αίτημα από την οργάνωση VCF για χορήγηση των συντεταγμένων των φωλιών 
Μαυρόγυπα και συμμετοχή στις σχετικές ερευνητικές εργασίες που θα παραχθούν. 
Σκοπός της έρευνας είναι να εκτιμηθεί η συνδεσιμότητα του ενδιαιτήματος μεταξύ των 
βασικών αναπαραγόμενων πληθυσμών στην ανατολική και δυτική Ευρώπη και τα 
αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη στρατηγικής επανεισαγωγών 
που θα στοχεύει στη δημιουργία φυσικών συνδέσμων μεταξύ των διαφόρων 
πληθυσμών του Μαυρόγυπα  σε όλο το ιστορικό εύρος κατανομής του είδους σε 
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έρευνα πραγματοποιείται από ομάδα ερευνητών του Centre 
d’Ecologie et des Sciences de la Conservation, Museum national d’Histoire Naturelle, 
Paris, France, του Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive, Montpellier, του Biologie 
des organismes et Ecosystemes aquatiques, Museum national d’Histoire Naturelle, 
Paris, France και του Vulture Conservation Foundation (VCF), Zurich, Switzerland με 
χρηματοδότηση από το Antwerp Zoo Foundation.  
Το υπό εξέταση αίτημα είναι σε συνέχεια προηγούμενου αιτήματος για τη χορήγηση 
δεδομένων τηλεμετρίας και τα δύο πακέτα δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν 
παράλληλα για την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που τίθενται.  
Αποκλειστικός σκοπός της χορήγησης των παραπάνω στοιχείων θα είναι  να 
απαντηθούν τα παρακάνω ερευνητικά ερωτήματα, ενώ είναι σαφές ότι δε 
μεταβιβάζεται η ιδιοκτησία τους, ενώ ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα μεταβίβασής τους 
σε τρίτους. 
Η έρευνα θα γίνει σε τρία βήματα με σκοπό την εκτίμηση των οικολογικών απαιτήσεων 
του Μαυρόγυπα όσον αφορά στο ενδιαίτημα σε διαφορετικές κλίμακες σε Ευρωπαϊκό 
επίπεδο και η χαρτογράφηση εν δυνάμει κατάλληλων θέσεων φυσικής επανεποίκησης 
ή επανεισαγωγής του είδους. Συγκεκριμένα:  
 

1. Θα γίνει ανάλυση καταλληλότητας ενδιαιτήματος φωλεοποίησης βάσει των 
σημειακών δεδομένων των φωλιών (μέχρι στιγμής διαθέτουν δεδομένα μόνο 
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για τη Γαλλία κι έχουν αιτηθεί για δεδομένα από την Ελλάδα, την Ισπανία και 
την Πορτογαλία) 

2. Θα μοντελοποιηθεί η συνδεσιμότητα μεταξύ των κατάλληλων ενδιαιτημάτων 
που θα προκύψουν από το πρώτο βήμα, με τη χρήση των δεδομένων 
τηλεμετρίας και  

3. Θα αξιολογηθεί το μοντέλο συνδεσιμότητας βάσει πραγματικών δεδομένων 
μετακίνησης των πουλιών 

Η ανάλυση θα γίνει σε 4 κλίμακες:  

1. Την κλίμακα της φωλιάς (100μ) για τον προσδιορισμό των παραμέτρων που 
σχετίζονται άμεσα με την αποικία 

2. Την κλίμακα της επικράτειας (500μ γύρω από τη φωλιά) 
3. Την κλίμακα του home-range (30χλμ γύρω από τη φωλιά) και  
4. Το γενικότερο τοπίο (απεριόριστη απόσταση από το πλησιέστερο στοιχείο) 

Για τις αναλύσεις θα χρησιμοποιηθούν μεταβλητές τοπογραφίας, ανέμου, κλιματικών 
παραμέτρων,  βλάστησης και κάλυψης γης και ανθρώπινης όχλησης. Οι τελικοί χάρτες 
που θα παραχθούν θα έχουν μέγιστη ανάλυση 100x100μ., ενώ οι χάρτες που θα 
δημοσιευτούν θα έχουν μέγιστη ανάλυση 1x1χλμ για λόγους προστασίας των 
δεδομένων.  

 
Τα παραδοτέα περιλαμβάνουν  

1. μία επιστημονική αναφορά σχετικά με τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, ή 
μία δημοσιευμένη εργασία σε επιστημονικό περιοδικό η οποία θα 
συμπεριληφθεί στο διδακτορικό της Typhaine Rousteau (μέλους της 
ερευνητικής ομάδας) και  

2. Χάρτη(ες) καταλληλότητας και συνδεσιμότητας ενδιαιτήματος βάσει των 
αποτελεσμάτων 

 
Στο συμφωνητικό που καλείται να υπογράψει ο ΦΔ θα πρέπει να αναφέρει και τα 
ονόματα αυτών που θα οριστούν συν-συγγραφείς στις εργασίες και οι οποίοι θα 
πληρούν τα παρακάτω κριτήρια: 

• Έχουν συμβάλει σημαντικά στην αρχική σύλληψη του project και/ή στη συλλογή 
των δεδομένων ΚΑΙ 

• Θα εξετάσουν και θα δώσουν την τελική έγκριση για τη δημισίευση της 
εργασίας ΚΑΙ 

• Θα εξετάσουν και θα εγκρίνουν την εργασία ή θα παρέχουν σχόλια εντός της 
προθεσμίας που θα οριστεί. 
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Ο Φορέας Διαχείρισης διαθέτει δεδομένα για τις θέσεις φωλιών Μαυρόγυπα που 
χρησιμοποιούνται από το 2013 και μετά 

Δεδομένων: 

a) Της ευαισθησίας των σημειακών δεδομένων των φωλιών 
b) Του γεγονότος ότι ο Φορέας Διαχείρισης ενδιαφέρεται να προχωρήσει ο ίδιος 

σε ανάλυση των δεδομένων σε τοπικό επίπεδο  
c) Την κλίμακα στην οποία προτείνεται να γίνουν οι αναλύσεις από την 

ενδιαφερόμενη ερευνητική ομάδα 

προτείνεται η διάθεση συγκεντρωτικών στοιχείων παρουσίας/απουσίας ή αριθμού 
φωλιών ανά κελί 1χλμ ή 2χλμ του ευρωπαϊκού πλέγματος αναφοράς.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
ότι η παροχή των συντεταγμένων των φωλιών του Μαυρόγυπα δεν είναι εφικτή επειδή 
είναι κρατική και ευαίσθητη πληροφορία, ωστόσο ο Φορέας Διαχείρισης είναι 
πρόθυμος να συνδράμει στην επαλήθευση του μοντέλου επιβεβαιώνοντας αν το 
μοντέλο προέβλεψε ορθά τις θέσεις φωλιάσματος του Μαυρόγυπα στο Εθνικό Πάρκο 
δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου.    
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1090/2019 
 
 
Θέμα 7. Ανάκληση απόφασης 1060/2019 της 133ης /04-10-2019 συνεδρίασης Δ.Σ  
"Ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού για τη 
βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» σε υπάλληλο του Φ.Δ (εισηγητής Κ. 
Ποϊραζίδης) 
 
Ο κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ, εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη ότι θα 
πρέπει να ανακληθεί η απόφαση 1060/2019 της 133ης /04-10-2019 συνεδρίασης Δ.Σ  
"Ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού για τη 
βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» με την οποία ανατέθηκε στον κ. 
Τσιαντικούδη, υπάλληλο του Φ.Δ, η σύνταξη της μελέτης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω,  
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το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση 

 
αποφάσισε ομόφωνα 

την ανάκληση της απόφασης 1060/2019 της 133ης /04-10-2019 συνεδρίασης Δ.Σ  
"Ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού για τη 
βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» που αφορούσε την ανάθεση στον κ. 
Τσιαντικούδη,  της σύνταξης της μελέτης.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1091/2019 
 

Θέμα 8. Ανάθεση σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού 
για τη βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» σε υπάλληλο του Φ.Δ 
(εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ, κ. Ποϊραζίδης και ενημέρωσε τα μέλη ότι 
απαιτείται η σύνταξη μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού για τη 
βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» για την υλοποίηση του αντίστοιχου 
έργου που έχει ενταχθεί στο Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ σύμφωνα με την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 
ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3160/04-04-2019 απόφαση Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης 
Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ.   
Ο Πρόεδρος Δ.Σ πρότεινε την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα 
προσαρμογής ελαφιού για τη βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» στην κ. 
Σύλβια Ζακκάκ, Βιολόγο του Φ.Δ. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να ψηφίσουν  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

το σώμα μετά από διαλογική συζήτηση  

αποφάσισε ομόφωνα 

την ανάθεση της σύνταξης της μελέτης «Δημιουργία Πυρήνα προσαρμογής ελαφιού για 
τη βελτίωση ενδιαιτήματος ειδών άγριας πανίδας» στην κ. Σύλβια Ζακκάκ, Βιολόγο του 
Φ.Δ. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1092/2019 

 
Θέμα 9. Επικύρωση πρακτικών επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής παραδοτέων 
της κ. Καραπαναγιώτου, «επαληθευτή», για υλοποίηση σύμβασης «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΑΔΑ: 64Ο146Μ9Τ4-ΡΧΟ



 

                          

 
Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

  

 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του 
2ου ελέγχου του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ”(εισηγητής Χ. Παπαλεξανδρής) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Χ. Παπαλεξανδρής και παρουσίασε στα μέλη το πρακτικό της 
Επιτροπή παρακολούθησης – παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου που συνεδρίασε την Πέμπτη 31/10/2019 και 
ώρα 10:00 μ.μ. και ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης 
συνεδρίασης του ΔΣ αποτελούμενη από τους: 

Α. Κωνσταντινίδου με αναπληρωτή τον Γ. Κοράκη 

Σ. Τσιαντικούδης  με αναπληρωτή τον Κ. Πιστόλα 

Χ.  Παπαλεξανδρή με αναπληρωτή τον Δ. Βασιλάκη  

Αντικείμενο της συνεδρίασης ήταν η εξέταση των παραδοτέων (αρ.πρωτ. 739/29-10-
2019) του εξωτερικού συνεργάτη «Επαληθευτή», στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής 
Υπηρεσιών «Διενέργεια Πρωτοβάθμιων Διοικητικών και Επιτόπιων Επαληθεύσεων» του 
Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020 με 
ακρώνυμο FOR-PRO. 
Τα μέλη της επιτροπής αφού ανάγνωσαν τα παραδοτέα και τις παρατηρήσεις του 
Επαληθευτή και αφού διαπίστωσαν την ορθότητα και την πληρότητα τους εισηγούνται  
ομόφωνα  την παραλαβή των παραδοτέων του αναδόχου και διαβιβάζουν το πρακτικό  
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης 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 πρακτικών επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής παραδοτέων της κ. 
Καραπαναγιώτου, «επαληθευτή», για υλοποίηση σύμβασης «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ  
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ» στο πλαίσιο του 2ου 
ελέγχου του έργου FOR-PRO του INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ” 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1093/2019 
 
 
Θέμα 10. Πρακτικό παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης μηνός 
Οκτωβρίου 2019 (εισηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου) 
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Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Κωνσταντινίδου και ενημέρωσε τα μέλη ότι στις 01/11/2019 
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 
Οκτωβρίου. Διαπιστώθηκε ότι η αναγραφόμενη ποσότητα καυσίμων στο τιμολόγιο 
ΤΙΜ4451/31-10-19 (170,00lt), που αφορά προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα, για τον 
μήνα Οκτώβριο 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 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 
Οκτωβρίου 2019 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1094/2019 
 
Θέμα 11. Άδεια για παράλληλη απασχόληση της Παρασκευής Κατικαρίδου στο 
σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 
 
Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ, κ. κ. Ποϊραζίδης και παρουσίασε στα μέλη την 
αίτηση της κ. Κατικαρίδου, Δασολόγου, που απασχολείται στο Φ.Δ με βάση το 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ.  
Σύμφωνα με την Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ 11/2018 (ΑΔΑ:7ΜΛ34691Ω2-ΛΟΒ) «Ειδικό 
πρόγραµµα απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών 
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και τεχνολογικών ιδρυµάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόµενους 
δηµόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) και οι 
οποίοι δεν ασκούν οικονοµική δραστηριότητα», και βάση της παραγράφου 13.5 για 
τους ωφελούµενους του παρόντος προγράµµατος ισχύει το θεσµικό πλαίσιο που διέπει 
την απασχόληση του προσωπικού στο ∆ηµόσιο τοµέα, µε σύµβαση Ιδιωτικού ∆ικαίου 
και οι κείµενες διατάξεις της νοµοθεσίας. 

Βάση του νόμου Υπ. Αριθ. 3528/2007 Άρθρο 31  

1. Μετά από άδεια ο υπάλληλος μπορεί να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με 

αμοιβή, εφόσον συμβιβάζεται με τα καθήκοντα της θέσης του και δεν 

παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

2. Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο έργο ή εργασία μετά από σύμφωνη 

αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και μπορεί να ανακαλείται 

με τον ίδιο τρόπο. Η άδεια στους υπαλλήλους του Δημοσίου χορηγείται από τον 

οικείο υπουργό και στους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου από το ανώτατο μονομελές όργανο διοίκησης και αν δεν υπάρχει τέτοιο 

όργανο, από τον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου διοίκησης. 

Σύμφωνα με τον παραπάνω Νόμο η κ. Κατικαρίδου, ζητά τη σύμφωνη γνώμη του 
Διοικητικού Συμβούλιου  για να μπορέσει να εργαστεί παράλληλα με το πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ ως εκπαιδευτικός στο μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αλεξανδρούπολης. Η εργασία είναι ωρομίσθια και δεν 
παρεμποδίζει την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας της. 

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 έγκριση της αίτησης της κ. Παρασκευής Κατικαρίδου για παράλληλη απασχόληση 
στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας 
  
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 1095/2019 
 
Θέμα 12. Έγκριση σχεδίου διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
«Υλοποίησης της έκθεσης διευθέτησης του εκθεσιακού υλικού και λοιπού 
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εξοπλισμού του Κέντρου Ενημέρωσης» στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
«COMMON CROSS – BORDER POLICIES FOR FORESTRY PROTECTION/FORPRO» (FOR-
PRO) (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 

Δεν συζητήθηκε 
 

Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων, ο Πρόεδρος έκλεισε τη συνεδρίαση 
 
 

Τα Μέλη 
 
 
 
 
Βασιλάκης Δημήτριος 
 
 
 
 
Κοράκης Γεώργιος  
 
 
 
 
Πουλιλιός Ευάγγελος 
 
 
 
 
Σαρίδου Κωνσταντίνα 

Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
 

 
 
 
Παράρτημα πρακτικών 136ης συνεδρίασης Δ.Σ  
 
 

Θέμα 2.Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Ιματισμού 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας 

υπόψιν: 
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1. Το άρθρο 118 του ν.4412/2016 

2. Το υπ’ αριθ. 112/28-2-2019 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005524940) 

3. Την υπ’ αριθ. 1085/2019 απόφασης της 136ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης 

4. Την υπ’ αριθ. 448918/8-5-19 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ (ΑΔΑ Ω7Γ465ΧΙ8-ΓΝΞ)  

 
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 
προμήθεια ιματισμού, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (7.800,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του 
2019ΣΕ27510008. 
Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 18000000 – Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, 
αποσκευών 
 
Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης 

 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Τριάντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, των οποίων 
ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
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μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:  

• Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου 

➢ σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, 
στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) 

➢ σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης, 
συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να 
προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη 
εκπροσώπησή του. Σε περίπτωση που τα έγγραφα ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα 
θα πρέπει να προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για 
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να 
προσκομιστεί και αυτή. 

➢ Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται 
από τους συμμετέχοντες: 

 i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 
 ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
 iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως 
προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων 
του δημόσιου τομέα,  
 iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,  
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 
οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση 
είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ 
επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία που 
προσφέρω τηρεί τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 
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• Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και 
Ασφαλιστική ενημερότητα πριν την απόφαση ανάθεσης και εντός 24 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση τους και επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης» 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, 
μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 27 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 μ.μ. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα 
πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 μ.μ., στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου 
Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ. 68400 (Πληροφορίες: Σ. Ζακκάκ) 
 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier 
στην ως άνω Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν 
υπόψη μόνο εφόσον η ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του 
courier είναι πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει να γίνεται γραπτή ενημέρωση (με email στη διεύθυνση info@dadia-np.gr) του Φορέα 
Διαχείρισης για την ημέρα αποστολής της προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό 
αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε γίνει γραπτή ενημέρωση του Φ.Δ για 
την αποστολή της προσφοράς, η προσφορά θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή της από 
το Φ.Δ γίνει πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα 
υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω 
δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους 
χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  
Σε περίπτωση που γίνει ενημέρωση του Φ.Δ μέσω e-mail για αποστολή φακέλου προσφοράς 
μέσω ΕΛΤΑ ή courier, και κριθεί αναγκαία η αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων, 
η ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την νέα ημερομηνία γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν.  
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
 

• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ» με κεφαλαία 
γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου) 

• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (783/ 11-11-2019), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (02-12-2019) 
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• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 979/2019 
απόφαση 124ης συνεδρίασης Δ.Σ., με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής 
(προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων 
που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το 
Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
Στον παραπάνω φάκελο εκτός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, του τρόπου με τον 
οποίο ο προσφέρων θα πραγματοποιήσει την προμήθεια, θα διευκρινίζεται ο 
χρόνος παράδοσης καθώς και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του 
προσφερόμενου ιματισμού. Θα πρέπει ακόμη να περιγραφεί αναλυτικά η 
συμφωνία της προσφερόμενης λύσης σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, σύμφωνα με τον πίνακα επακριβών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι), ως 
εξής: Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του 
Προσφέροντα που θα έχει α) την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρείται η αντίστοιχη 
προδιαγραφή ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση ή β) ένα αριθμητικό 
μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή. Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει 
προαιρετικά τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα 
Επακριβών Προδιαγραφών. Κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
είναι μονογραμμένη. 

• Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην οποία 
θα περιγράφεται αναλυτικά (εταιρία κατασκευής και μοντέλο) ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός.  

 
Με την ανάθεση της προμήθειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών από τον προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει 
ως εξής: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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2. Φορολογική ενημερότητα 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
περιγραφόμενων προμηθειών (Παράρτημα Ι). 
 
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει εφάπαξ και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του 
προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου 
βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Επικυρωμένο πρακτικό επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των παραδοτέων από 
την αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 
www.dadia-np.gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τον  Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
Επ. Καθηγητής Ιονίου Παν/μίο. 

http://www.dadia-np.gr/
http://www.dadia-np.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα CPV 

1.1 Σετ ισοθερμικού παντελονιού – μπλούζας  
οχτώ (8) γυναικεία 

και πέντε (5) 
ανδρικά 

18000000 

1.2 Μπουφάν χειμερινό πεζοπορίας ή αναρρίχησης 
οχτώ (8) γυναικεία 

και πέντε (5) 
ανδρικά 

18000000 

1.3 Χειμερινό παντελόνι 
οχτώ (8) γυναικεία 

και πέντε (5) 
ανδρικά 

18000000 

1.4 Μποτάκια πεζοπορίας 
οχτώ (8) γυναικεία 

και πέντε (5) 
ανδρικά 

18000000 

1.5 Αμάνικο γιλέκο δεκατρία (13) 18000000 

1.6 Καπέλο τύπου τζόκεϋ Δεκατρία (13) 18000000 

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.1 Σετ ισοθερμικού παντελονιού – μπλούζας, Ποσότητα: οχτώ (8) γυναικεία και πέντε (5) ανδρικά  

2.1.1 
Μακρυμάνικο παντελόνι και μακρυμάνικη 
μπλούζα του σετ 

Ναι   

2.1.2 
Ζεστό, χωρίς ραφές με τρισδιάστατη τεχνολογία 
πλεξίματος 

Ναι   

2.1.3 

Κατάλληλο για εργασία και δραστηριότητες σε 
χειμερινές εξωτερικές συνθήκες σε 
θερμοκρασίες -10oC έως +10oC 

Ναι   

2.1.4 Σύνθεση 

πολυαμίδιο, 
πολυπροπυλένιο ή 

πολυαμίδιο και 
ελαστάνη 

  

2.1.5 Με ζώνες αερισμού και μόνωσης Ναι   

2.1.6 Από υλικό που εξουδετερώνει τις οσμές  Ναι   
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2.1.7 Χρώμα, μαύρο ή γκρι Ναι   

2.1.8         
Μεγαλύτερο κόψιμο στο πίσω μέρος (για το 
παντελόνι) 

Ναι   

2.1.9         

Μέγεθος ανάλογα με τις 
ανάγκες του προσωπικού (θα προσδιορίζεται στη 
σύμβαση) 

Ναι   

2.2 Μπουφάν χειμερινό, πεζοπορίας ή αναρρίχησης, Ποσότητα: οχτώ (8) γυναικεία και πέντε (5) ανδρικά 

2.2.1 Εξωτερικό μέρος 

2.2.1α 
Αδιάβροχο και αναπνέον ύφασμα 111.0 G/M² 
κατ’ελάχιστο 

τουλάχιστον 25 PSI   

2.2.1β Σφραγισμένο με αδιάβροχες ραφές  Ναι   

2.2.1γ 
Προστατευτικό για το πηγούνι και επένδυση με 
κολάρο 

Ναι   

2.2.1δ 
Κεντρικό μπροστινό κούμπωμα με φερμουάρ και 
velcro 

Ναι   

2.2.1ε Δύο ασφαλείς τσέπες με φερμουάρ Ναι   

2.2.1στ 
Να διαθέτει σημεία εξαερισμού κάτω από το 
σημείο της μασχάλης με φερμουάρ 

Ναι   

2.2.1ζ Κορδονάκια ρύθμισης κουκούλας και μανικιών Ναι   

2.2.1η 
Ρυθμιζόμενη κουκούλα με γείσο και κολλημένα 
άκρα στο κολάρο που μαζεύει σε εσωτερική 
θήκη στο πίσω μέρος του γιακά 

Ναι   

2.2.1θ Καπιτονέ φόδρα Ναι   

2.2.1ι Χρώμα Μαύρο   

2.2.1ια 
Μέγεθος ανάλογα με τις 
ανάγκες του προσωπικού (θα προσδιορίζεται στη 
σύμβαση) 

Ναι   

2.2.1ιβ 

Τυπωμένο το λογότυπο του 
Φορέα Διαχείρισης μπροστά, στο ύψος της 
καρδιάς, και στην πλάτη, με τεχνική που δεν 
καταστρέφει την αδιαβροχοποίηση του 
υφάσματος 

Ναι   

2.2.1ιγ 

Τυπωμένο το λογότυπο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος σε σημείο που 
θα καθοριστεί από το Φορέα Διαχείρισης, με 
τεχνική που δεν καταστρέφει την 
αδιαβροχοποίηση του υφάσματος 

Ναι   

2.2.2 Εσωτερικό μέρος 

2.2.2α Αποσπώμενο Ναι   

2.2.2β 
Σύνθεση: πολυεστέρας fleece 

100% 
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2.2.2γ Κεντρικό μπροστινό κούμπωμα με φερμουάρ Ναι   

2.2.2δ Δύο ασφαλείς τσέπες με φερμουάρ Ναι   

2.2.2ε 
Ελαστική σύνδεση στις μανσέτες και το 
στρίφωμα 

Ναι   

2.2.2στ 
Ραμμένο το λογότυπο του 
Φορέα Διαχείρισης μπροστά, στο ύψος της 
καρδιάς, και στην πλάτη  

Ναι   

2.2.2ζ 
Τυπωμένο το λογότυπο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος σε σημείο που 
θα καθοριστεί από το Φορέα Διαχείρισης 

Ναι   

2.3 Χειμερινό παντελόνι, Ποσότητα: οχτώ (8) γυναικεία και πέντε (5) ανδρικά 

2.3.1 Μαλακό και ελαφρύ Ναι   

2.3.2 Με micro επένδυση fleece (softshell) Ναι   

2.3.3 Ελαστικό για ευκολία κινήσεων Ναι   

2.3.4 Αδιάβροχο και αντιανεμικό Ναι   

2.3.5 Να επιτρέπει τη διαπνοή Ναι   

2.3.6 Δύο τσέπες μπροστά κατ’ ελάχιστο Ναι   

2.3.7 Προσχηματισμένα γόνατα Ναι   

2.3.8 Μικρο-πορώδης επίστρωση Ναι   

2.3.9 
Μέγεθος ανάλογα με τις 
ανάγκες του προσωπικού (θα προσδιορίζεται στη 
σύμβαση) 

Ναι   

2.4 Μποτάκια πεζοπορίας, Ποσότητα: οχτώ (8) γυναικεία και πέντε (5) ανδρικά 

2.4.1 Εξωτερικό υλικό Ύφασμα και δέρμα   

2.4.2 Αδιάβροχα με ειδική μεμβράνη 100% GORE-TEX Ναι   

2.4.3 Να επιτρέπει τη διαπνοή Ναι   

2.4.4 Ανατομική εφαρμογή και σταθερότητα Ναι   

2.4.5 Προστασία του ποδιού-αστραγάλου  Ναι   

2.4.6 Εξωτερική σόλα με υψηλή πρόσφυση  Ναι   

2.4.7 Προστασία ποδιού από αιχμηρές επιφάνειες Ναι   

2.4.8 
Σταθερότητα σε δύσκολες συνθήκες – 
αντιολισθητικό  

Ναι   

2.4.9 Προστασία από κραδασμούς Ναι   

2.4.10 Πάτοι τύπου ortholite  Ναι   

2.4.11 
Σύστημα δεσίματος Κορδόνια   
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2.4.12 
Ύψος πίσω μέρους σόλας (drop) 12mm   

2.4.13 

Συνθετικό ή καουτσούκ  γύρω από τη βάση των 
ποδιών και πάνω από τα δάχτυλα για 
περισσότερη προστασία 

Ναι   

2.4.14 
Μέγιστο βάρος  παπουτσιών  640gr   

2.4.15 
Μέγεθος ανάλογα με τις ανάγκες του 
προσωπικού (θα προσδιορίζεται στη σύμβαση) Ναι   

2.5 Αμάνικο γιλέκο, Ποσότητα: δεκατρία (13) 

2.5.1 Υφασμάτινο Ναι   

2.5.2 Κεντρικό μπροστινό κούμπωμα με φερμουάρ Ναι   

2.5.3 Εξωτερικές τσέπες 
Μέγιστος αριθμός: 

2 
  

2.5.4 Χρώμα (μονόχρωμο) Μαύρο   

2.5.5 

Ραμμένο το λογότυπο του 

Φορέα Διαχείρισης μπροστά, στο ύψος της 
καρδιάς, και στην πλάτη  

Ναι   

2.5.6 
Τυπωμένο το λογότυπο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος σε σημείο που 
θα καθοριστεί από το Φορέα Διαχείρισης 

Ναι   

2.5.7 
Μέγεθος ανάλογα με τις 
ανάγκες του προσωπικού (θα προσδιορίζεται στη 
σύμβαση) 

Ναι   

2.6 Καπέλο τύπου τζόκεϋ, Ποσότητα: δεκατρία (13) 

2.6.1 Χρώμα  Σκούρο γκρι   

2.6.2 
Ραμμένο το λογότυπο του 

Φορέα Διαχείρισης μπροστά, στο κέντρο 
Ναι   

2.6.3 
Τυπωμένο το λογότυπο του 
χρηματοδοτικού προγράμματος σε σημείο που 
θα καθοριστεί από το Φορέα Διαχείρισης 

Ναι   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
Για Προμήθεια Ιματισμού 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας   

Οικονομική 
προσφορά 
(χωρις ΦΠΑ 
24%) (€) 

Μονάδα Ποσότητα 
Σύνολο 

(χωρίς ΦΠΑ 
24%) (€) 

Σύνολο 
(με ΦΠΑ 
24%) (€) 

1 
 

     

2 
 

     

 Σύνολο       

       
 

Θέμα 3.  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προμήθεια Κιαλιών, 
Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού 
 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου έχοντας υπόψιν: 
 

5. Το άρθρο 118 του ν.4412/2016 

6. Το υπ’ αριθ. 112/28-2-2019 εγκεκριμένο πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ 19REQ005524940) 

7. Την υπ’ αριθ. 1086/2019 απόφασης της 136ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
σχετικά με την έγκριση δημοσίευσης της πρόσκλησης  

8. Την υπ’ αριθ. 448918/8-5-19 απόφαση ένταξης στο ΠΔΕ (ΑΔΑ Ω7Γ465ΧΙ8-ΓΝΞ)  

 
προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προσφορών για την 
προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού, με κριτήριο την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού 
των δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων ευρώ (15.200,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
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Η παρούσα δαπάνη χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε βάρος του 
2019ΣΕ27510008. 
Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38600000 – οπτικά όργανα, 30230000 - εξοπλισμός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 31100000 – Ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρογεννήτριες και 
ηλεκτρικοί μετασχηματιστές 
 
Αναλυτικά οι ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπό προμήθεια ειδών αναφέρονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης 

 
Χρονική διάρκεια υλοποίησης: Πενήντα ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της 
σύμβασης. 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, 

των οποίων ο χαρακτήρας και το έργο, προσιδιάζουν στο υπό ανάθεση φυσικό αντικείμενο.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους λόγους του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

 
Δικαιολογητικά συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό πρέπει να πληρούν τις 
παρακάτω «προϋποθέσεις συμμετοχής» με την υποβολή τους στο φάκελο προσφοράς:  

• Αίτηση, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα αναφέρουν την πρόθεση τους για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

• Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψηφίου νομικού 
προσώπου 

➢ σε περίπτωση φυσικού προσώπου, έγγραφο στο οποίο θα καταγράφονται τα πλήρη 
στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο-μητρώνυμο, επάγγελμα, κατοικία, ΑΦΜ, 
στοιχεία Αστυνομικής Ταυτότητας) 
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➢ σε περίπτωση νομικού προσώπου: έγγραφα σύστασης/ίδρυσης και εκπροσώπησης, 

συνοδευόμενα από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ΓΕΜΗ/επιμελητηρίου από τα οποία να 
προκύπτει η υφιστάμενη κατάσταση του νομικού προσώπου και η νόμιμη 
εκπροσώπησή του. Σε περίπτωση που τα έγγραφα ίδρυσης δεν είναι κωδικοποιημένα 
θα πρέπει να προσκομιστούν οι σχετικές τροποποιήσεις. Στις περιπτώσεις που για 
οποιοδήποτε από τα ανωτέρω έγγραφα απαιτείται δημοσίευση στο ΦΕΚ θα πρέπει να 
προσκομιστεί και αυτή. 

➢ Παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο υποψήφιος συμμετέχει με αντιπρόσωπο του 

• Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται 
από τους συμμετέχοντες: 

 i) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησης, 
 ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου με αμετάκλητη 
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 
 iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως 
προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων 
του δημόσιου τομέα,  
 iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι αληθή και 
ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους,  
v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της 
οποίας έλαβαν γνώση και την αποδέχονται  πλήρως και ανεπιφύλακτα 

• Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση 
είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε οικείο επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ 
επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) ότι μελέτησα και αποδέχομαι 
πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και ότι η εργασία που 
προσφέρω τηρεί τις ζητούμενες προδιαγραφές, γ) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε 
διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ). 

• Φορολογική ενημερότητα και Ασφαλιστική ενημερότητα ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 
1599/1986 (τ. Α) στην οποία θα αναφέρει ότι: «Θα προσκομίσουν Φορολογική και 
Ασφαλιστική ενημερότητα πριν την απόφαση ανάθεσης και εντός 24 ωρών από την έγγραφη 
ειδοποίηση τους και επί ποινή αποκλεισμού από την διαδικασία ανάθεσης» 

• Εγγύηση Συμμετοχής στον διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Σε περίπτωση 
Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά η εγγύηση 
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην Ένωση ή Κοινοπραξία. Η εγγύηση συμμετοχής 
πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. Όσον αφορά τον Ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, η εγγύηση 
συμμετοχής επιστρέφεται μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε 
πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων 
που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
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ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ένδικο μέσο. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών 
αυτών, αυτό το δικαίωμα ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 
2513/1997 και έχουν, σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωμα. 
Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της 
ξενόγλωσσης εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοσή του στην Ελληνική, η 
μετάφρασή του στην Ελληνική υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά  θα υποβάλλονται σε ξεχωριστό φάκελο, επί ποινή αποκλεισμού, 
μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς. 
 
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται μέχρι την 27η Νοεμβρίου  2019 και ώρα 11.00 μ.μ. 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών από την αρμόδια επιτροπή ανάθεσης διαγωνισμών θα 
πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11.00 μ.μ., στα γραφεία του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου στην Δαδιά, Δήμου 
Σουφλίου, Νομού Έβρου Τ.Κ. 68400 (Πληροφορίες: Σ. Ζακκάκ) 
 
Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier 
στην ως άνω Διεύθυνση. Όσες προσφορές υποβληθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο θα ληφθούν 
υπόψη μόνο εφόσον η ημερομηνία της απόδειξης από τα ΕΛΤΑ ή του δελτίου αποστολής του 
courier είναι πριν την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Σε αυτήν την περίπτωση θα 
πρέπει να γίνεται γραπτή ενημέρωση (με email στη διεύθυνση info@dadia-np.gr) του Φορέα 
Διαχείρισης για την ημέρα αποστολής της προσφοράς και να επισυνάπτεται το σχετικό 
αντίγραφο του δελτίου αποστολής. Σε περίπτωση που δε γίνει γραπτή ενημέρωση του Φ.Δ για 
την αποστολή της προσφοράς, η προσφορά θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον η παραλαβή της από 
το Φ.Δ γίνει πριν από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που θα 
υποβληθούν ή παραληφθούν μετά την ημερομηνία και ώρα που προσδιορίζονται παραπάνω 
δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εκπρόθεσμες προσφορές επιστρέφονται στους αποστολείς τους 
χωρίς να ανοιχτούν, ακόμη και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας.  
Σε περίπτωση που γίνει ενημέρωση του Φ.Δ μέσω e-mail για αποστολή φακέλου προσφοράς 
μέσω ΕΛΤΑ ή courier, και κριθεί αναγκαία η αλλαγή ημερομηνίας αποσφράγισης των φακέλων, 
η ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την νέα ημερομηνία γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες 
πριν.  
 
Οι προσφορές θα κατατίθενται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο πάνω στον οποίο θα πρέπει 
να αναγράφονται ευκρινώς τα κάτωθι: 
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• Η φράση «ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΑΛΙΩΝ, ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟΥ, 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥ» με κεφαλαία γράμματα, 

• Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας (Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου) 

• Ο αριθμός της παρούσας πρόσκλησης (784/ 11-09-2019), 

• Η ημερομηνία αξιολόγησης των προσφορών (02-12-2019) 

• Τα στοιχεία του αποστολέα – προσφέροντος 

 
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει από την Επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, που έχει συσταθεί με την 979/2019 
απόφαση 124ης συνεδρίασης Δ.Σ., με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής, εφόσον τηρούνται τα απαραίτητα τυπικά προσόντα συμμετοχής 
(προϋποθέσεις συμμετοχής). Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των στοιχείων 
που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση με το 
Φορέα Διαχείρισης. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της 
σύμβασης στην οριζόμενη προθεσμία, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου δύναται να απευθυνθεί στον επόμενο στην κατάταξη, μειοδότη ανάδοχο. 
 
Στον παραπάνω φάκελο εκτός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται τα παρακάτω: 

• Τεχνική προσφορά που θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή, του τρόπου με τον 
οποίο ο προσφέρων θα πραγματοποιήσει την προμήθεια, θα διευκρινίζεται ο 
χρόνος παράδοσης καθώς και ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του 
προσφερόμενου εξοπλισμού. Θα πρέπει ακόμη να περιγραφεί αναλυτικά η 
συμφωνία της προσφερόμενης λύσης σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης, σύμφωνα με τον πίνακα επακριβών προδιαγραφών (Παράρτημα Ι), ως 
εξής: Στη στήλη «Απάντηση» θα πρέπει να σημειωθεί υποχρεωτικά η απάντηση του 
Προσφέροντα που θα έχει α) την ένδειξη «ΝΑΙ» εάν πληρείται η αντίστοιχη 
προδιαγραφή ή την ένδειξη «ΟΧΙ» σε αντίθετη περίπτωση ή β) ένα αριθμητικό 
μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη 
προδιαγραφή. Στην στήλη «Παρατηρήσεις» ο Προσφέρων μπορεί να καταγράψει 
προαιρετικά τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις που αφορούν τα στοιχεία του Πίνακα 
Επακριβών Προδιαγραφών. Κάθε σελίδα της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει να 
είναι μονογραμμένη. 

• Οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος ΙΙ, στην οποία 
θα περιγράφεται αναλυτικά (εταιρία κατασκευής και μοντέλο) ο προσφερόμενος 
εξοπλισμός.  
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Με την ανάθεση της προμήθειας είναι απαραίτητη η προσκόμιση των παρακάτω 
δικαιολογητικών από τον προσφέρων στον οποίο έγινε η κατακύρωση: 

4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (σε περίπτωση Νομικού Προσώπου η υποχρέωση έχει 
ως εξής: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

5. Φορολογική ενημερότητα 

6. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) 

7. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο χρόνος ισχύος της οποίας πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης κατά δύο μήνες. Το ύψος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας προσώπων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά ή εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
Ένωση ή Κοινοπραξία. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά 
την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Προμήθειας και ύστερα από την 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση 
ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νομικών προσώπων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και 
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης 
αλληλεγγύως. 

 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για ένα (1) μήνα από την επόμενη 
ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας της πρόσκλησης. Εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
περιγραφόμενων προμηθειών (Παράρτημα Ι). 
 
Η πληρωμή της αξίας του έργου θα γίνει εφάπαξ και ανάλογα με τη χρηματοδοτική ροή του 
προγράμματος, με επιταγή ή χρηματικό ένταλμα, που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου 
βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Για την καταβολή του τιμήματος θα απαιτηθούν: 

• Επικυρωμένο πρακτικό επιτροπής Παρακολούθησης-Παραλαβής των παραδοτέων από 
την αρμόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 

• Τιμολόγιο του Αναδόχου 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα 
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• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και στο 
δικτυακό τόπο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, 
www.dadia-np.gr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Για τον  Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 

Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
Επ. Καθηγητής Ιονίου Παν/μίο. 

http://www.dadia-np.gr/
http://www.dadia-np.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

1. ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ CPV ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ 

1.1 Κιάλια (Ποσότητα: τέσσερα (4)) 38600000 3.200,00€ 

1.2 Τηλεσκόπιο  38600000 5.000,00€ 

1.3 Φωτογραφική Μηχανή & Φακός 38600000 6.269,00€ 

1.4 Κάρτα μνήμης SD (Ποσότητα: τρία (3)) 30230000 385,00€ 

1.5 
Μπαταρία και φορτιστής για φωτογραφική 
μηχανή 

31100000 346,00€ 

    

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΑΚΡΙΒΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α/Α 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

2.1 Κιάλια, Ποσότητα: τέσσερα (4) 

2.1.1 Διάμετρος Φακού                                                             42mm   

2.1.2           Μεγέθυνση  10x   

2.1.3 Βάρος                                                                       <750gr   

2.1.4 Ελάχιστη απόσταση εστίασης 1.6m το μέγιστο   

2.1.5 Στεγανότητα                                                                                     100mbar   

2.1.6 Υδροφοβική επίστρωση φακών Ναι   

2.1.7 Γομωμένα με άζωτο Ναι   

2.1.8         Διακορική απόσταση 58 – 75.5mm                                               

2.1.9 Θερμοκρασιακά όρια λειτουργίας -15 έως +60 °C   

2.1.10         Συντελεστής λυκόφωτος        20.5   
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2.1.11 Οπτικό πεδίο στα 1000m 110m (60o)   

2.2 Τηλεσκόπιο Ναι   

2.2.1 Διόπτρα τηλεσκοπίου επίγειας παρατήρησης, Ποσότητα: ένα (1) 

2.2.1α Διόπτρα με γωνία 45ο  Ναι   

2.2.1β Διάμετρος αντικειμενικού φακού 95mm   

2.2.1γ Ελάχιστη απόσταση εστίασης <5mm   

2.2.1δ Πολυεπιστρωμένα οπτικά Ναι   

2.2.1ε Οπτικό πεδίο στα 1000m 
35-19m 

κατ΄ελάχιστο 
  

2.2.1στ Αντικειμενικός φακός με φθοριούχο γυαλί Ναι   

2.2.1ζ 
Διπλός εστιαστής με δυνατότητα μικρομετρικής 
εστίασης 

Ναι   

2.2.1η 
Εισελκόμενο (προεκτεινόμενο) κάλυμμα σκίασης 
-δρόσου 

Ναι   

2.2.1θ Δυνατότητα προσαρμογής σε τρίποδα Ναι   

2.2.1ι Μέγιστο βάρος 2,200gr   

2.2.1ια Αδιάβροχο, πεπληρωμένο με ξηρό άζωτο Ναι   

2.2.1ιβ 
Θήκη του ίδιου κατασκευαστή, συμβατή με τη 
διόπτρα 

Ναι   

2.2.2 Προσοφθάλμιο, Ποσότητα: ένα (1) 

2.2.2α 
Συμβατό και του ίδιου κατασκευαστή με τη 
διόπτρα 

Ναι   

2.2.2β 
Ρυθμιζόμενη δυνατότητα μεγέθυνσης (σε 
συνδυασμό με τη διόπτρα) 

23-70x κατ' 
ελάχιστον 

  

2.2.2γ Μέγιστο βάρος 850g κατ’ ελάχιστο   

2.2.2δ 
Αντάπτορας προσοφθάλμιου για digiscoping με 
φωτογραφική μηχανή 

Ναι   

2.2.2ε 

Αντάπτορας προσοφθάλμιου για digiscoping με 
κινητό τηλέφωνο συμβατός με τον υπό 
προμήθεια προσοφθάλμιο και κινητό Samsung 
S6/6s 

Ναι   

2.2.2στ Universal αντάπτορας τηλεσκοπίου για Ναι   
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digiscoping με κινητό τηλέφωνο (2 τεμάχια) 

2.2.3 Τρίποδο για διόπτρα, Ποσότητα: ένα (1) 

2.2.3α Πανοραμική κίνηση και στρέψη                        Ναι   

2.2.3β Υλικό Ανθρακονήματα   

2.2.3γ Καθ.βάρος                                                                     <2500gr   

2.2.3δ Μέγιστο ύψος 
184cm κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.2.3ε Ελάχιστο ύψος:                       70cm το μέγιστο   

2.2.3στ Περιστροφή (Paning):                360ο   

2.2.3ζ Ανύψωση (Tilting):                      90ο    

2.2.3η 
Επιμήκης πλάκα εξισορρόπησης τηλεσκοπίου, 
συμβατή με το υπό προμήθεια τρίποδο 

Ναι   

2.3 Φωτογραφική Μηχανή & Φακός     

2.3.1 Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή τύπου DSLR, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.1α Ενεργά pixel  
26.2MP κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.3.1β Ευαισθησία ISO  100-40000   

2.3.1γ Φίλτρο πρωτευόντων χρωμάτων Ναι   

2.3.1δ Ενσωματωμένο χαμηλοπερατό φίλτρο Ναι   

2.3.1ε Εστιακή απόσταση  
1,6x της εστιακής 
απόστασης του 

φακού  
  

2.3.1στ 
Αυτόματη εστίαση (AF)  9 σημείων AF τύπου 
σταυρού 

Ναι   

2.3.1ζ Eύρος λειτουργίας AF 
45 σημεία κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.3.1η Αυτόματη ή χειροκίνητη  επιλογή Σημείου AF  Ναι   

2.3.1θ 
Δυνατότητα χειροκίνητης εστίασης μέσω του 
φακού 

Ναι   

2.3.1ι Εύρος Φωτομέτρησης  EV 0-20     

2.3.1ια Διόρθωση Έκθεσης  +/-3 EV    
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2.3.1ιβ Αυτόματη Οριοθέτηση Έκθεσης  +/-3 EV    

2.3.1ιγ Τύπος κλείστρου 
Ηλεκτρονικά 
ελεγχόμενο  

εστιακού επιπέδου  
  

2.3.1ιδ Ταχύτητα  30-1/4000 δευτ.    

2.3.1ιε Ενσωματωμένο Φλας  Ναι   

2.3.1ιστ X-Sync  1/180 δευτ.    

2.3.1ιζ Συνεχής Λήψη  
Έως 6.5 fps στα 

26.2MP 
  

2.3.1ιη Ταυτόχρονη Εγγραφή Εικόνων RAW+JPEG  Ναι   

2.3.1ιθ Εγγραφή video  HD 1080   

2.3.1κ Ενσωματωμένο GPS & WiFi Ναι   

2.3.1κα 
Ενσωματωμένη, επαναφορτιζόμενη Μπαταρία 
Ιόντων Λιθίου  

Ναι   

2.3.1κβ Μέγιστο βάρος 800g   

2.3.1κγ Μέσα αποθήκευσης  
Κατ' ελάχιστον 

SD/SDHC 
  

2.3.1κδ Δυνατότητα σύνδεσης με USB Ναι   

2.3.1κε 
Ενισχυμένο λουρί λαιμού μεταφοράς 
φωτογραφικής μηχανής 

Ναι   

2.3.2 Φακός φωτογραφικής μηχανής standard zoom, Ποσότητα : Ένας (1) 

2.3.2α 
Συμβατός και του ίδιου κατασκευαστή με την 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (2.1) 

Ναι   

2.3.2β Εστιακή απόσταση 24-105mm   

2.3.2γ Διάφραγμα F/3.5-5.6   

2.3.2δ 
Γωνία θέασης (οριζόντια, κατακόρυφα, 
διαγώνια) 

74°-19o 20’, 53o-13o,  

84o-23o20’ 
  

2.3.2ε Ελάχιστη απόσταση εστίασης  0,4 m    

2.3.2στ Σταθεροποιητής εικόνας 4 στοπ   

2.3.2ζ Διάμετρος φίλτρου  77mm   

2.3.2η Μέγιστο βάρος  525g   
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2.3.2θ Σταθεροποιητής εικόνας                                            4 στοπ   

2.3.2ι Πληροφορίες απόστασης Ναι   

2.3.2ια  Μηχανισμός AF STM   

2.3.3 Φακός φωτογραφικής μηχανής  telephoto zoom, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.3α 
Συμβατός με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
(2.1) 

Ναι   

2.3.3β Εστιακή απόσταση 60-600mm   

2.3.3γ Διάφραγμα F/4.5-6.3   

2.3.3δ Γωνία θέασης 39.6o - 4.1°   

2.3.3ε Ελάχιστη απόσταση εστίασης  60-260εκ    

2.3.3στ Διάμετρος φίλτρου  105mm   

2.3.3ζ Μέγιστο βάρος  2700g   

2.3.3η 

Κυκλικό πολωτικό φίλτρο 105mm, συμβατό με 
τον υπό προμήθεια φακό, Περιστροφικό, Με 
αντιστατική, υδροφοβική και επίστρωση και 
ανθεκτικότητα σε εκδορές 

Ναι   

2.3.4 Εξοπλισμός για μεταφορά φωτογραφικής μηχανής, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.4α Δυνατότητα μεταφοράς στην πλάτη (σακίδιο) Ναι   

2.3.4β 
Προσαρμοζόμενος εσωτερικός χώρος με 
ενισχυμένο μαλακό περίβλημα για προστασία 

Ναι   

2.3.4γ 
Πρόσβαση στον αποθηκευτικό χώρο των 
φωτογραφικών μηχανών και των φακών από 4 
σημεία 

Ναι   

2.3.4δ 
Η ζώνη μέσης μετατρέπεται σε ζώνη εργαλείων 
με παρεχόμενα αξεσουάρ Ναι   

2.3.4ε Εξωτερικές Διαστάσεις 36x22x 52cm   

2.3.4στ Εσωτερικές Διαστάσεις 30x16x 44cm 
 

 
 

2.3.4ζ Διαστάσεις χώρου  για laptop 29x2.2x37cm   

2.3.4η Βάρος Έως 2,9kg   

2.3.5 Τρίποδο, Ποσότητα : Ένα (1) 
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2.3.5α Βάρος                         Έως 1,28 kg   

2.3.5β Μέγιστο Φορτίο 10kg   

2.3.5γ Υλικό  Ανθρακονήματα   

2.3.5δ Μέγιστο ύψος 
159cm κατ’ 

ελάχιστο 
  

2.3.5ε Ελάχιστο ύψος      Έως 15cm   

2.3.6 Κεφαλή για τρίποδο, Ποσότητα : Ένα (1) 

2.3.6α Εύρος κάθετης στρέψης -25°/+90°   

2.3.6β Εύρος οριζόντιας στρέψης -90°/+30°   

2.3.6γ Πανοραμική περιστροφή 360°   

2.3.6δ Υλικό Αλουμίνιο   

2.3.6ε Τύπος πλακιδίου στήριξης 030-14   

2.3.6στ Γρήγορη απασφάλιση Ναι   

2.4 Κάρτα μνήμης SD, Ποσότητα: τρία (3) 

2.4.1 
Κάρτα μνήμης SD χωρητικότητας 64GB, τύπου 
CFast 2.0 (3 τεμάχια) Ναι   

2.5 Μπαταρία και φορτιστής για φωτογραφική μηχανή 

2.5.1 

Επιπλέον μπαταρία των ίδιων προδιαγραφών και 
του ίδιου κατασκευαστή με την ενσωματωμένη 
της υπό προμήθεια φωτογραφικής μηχανής 
(2.3.1) 

Ναι   

2.5.2 
Φορτιστής συμβατός με την υπό  προμήθεια 
φωτογραφική μηχανή (2.3.1) 

Ναι   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ: 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου 

 
Για Προμήθεια Κιαλιών, Τηλεσκοπίου και Φωτογραφικής μηχανής και φακού 

Α/Α Περιγραφή προμήθειας   

Οικονομική 
προσφορά 
(χωρις ΦΠΑ 
24%) (€) 

Μονάδα Ποσότητα 
Σύνολο 

(χωρίς ΦΠΑ 
24%) (€) 

Σύνολο 
(με ΦΠΑ 
24%) (€) 

1 
 

     

2 
 

     

3 
 

     

 Σύνολο       

       

 

Υπογραφή / Σφραγίδα υποψήφιου αναδόχου 
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