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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 – 12 – 2019 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αριθμός συνεδρίασης: 139ης  

Στη Δαδιά, σήμερα, 11-12-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
κτηρίου του Φορέα Διαχείρισης μετά την υπ’ αριθμό 139 (εξερχ. 854/5-12-2019)  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 Κωνσταντίνος Ποϊραζίδης 
διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας καθώς βρέθηκαν παρόντα 4 τακτικά μέλη του ΔΣ, ήτοι:   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   

1. Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος, πρόεδρος Δ.Σ, εκπρόσωπος ΥΠΕΝ (μέσω 
τηλεδιάσκεψης) 

2. Σκαρτσή Θεοδώρα, Γραμματέας Δ.Σ, εκπρόσωπος ΜΚΟ, WWF Ελλάς  
3. Βασιλάκης Δημήτριος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας 
4. Πιστόλας Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών 

Έβρου  
        

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Βενετίδης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος περιφέρειας ΑΜ-Θ 
2. Πουλιλιός Ευάγγελος, εκπρόσωπος εμπλεκόμενων Δήμων 
3. Κοράκης Γεώργιος, εκπρόσωπος επιστημονικής κοινότητας 

 
και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 
 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 

1. Επικύρωση πρακτικών 130ης και 138ης συνεδρίασης Δ.Σ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 

2. Ενημέρωση  

3. Έγκριση δημοσίευσης συνοπτικού διαγωνισμού για την παρακολούθηση ημερόβιων και 

νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

4. Έγκριση δημοσίευσης διακήρυξης για την προμήθεια δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο του 

Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

5. Υπ’ άριθμ. πρωτ. 792/13-11-2019 αίτημα της εταιρείας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ για λήψη στοιχείων/ 

δεδομένων ορνιθοπανίδας για σχεδιαζόμενους ΑΣΠΗΕ της εταιρείας Siemens-Gamesa 

(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

6. Υπ’ άριθμ. πρωτ. 793/13-11-2019 αίτημα της εταιρείας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ για λήψη στοιχείων/ 

δεδομένων ορνιθοπανίδας για σχεδιαζόμενους ΑΣΠΗΕ της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ 

(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ)  

7. Αίτημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας για παροχή στοιχείων χρήσης του ΧΤΑΠ Δαδιάς 

(εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
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8. Επικύρωση απόφασης προέδρου για δημοσίευση αποτελεσμάτων τοξικολογικής έρευνας σε 

γύπες (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης)  

9. Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση του λογισμικού GIS (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 

10. Πρακτικό παραλαβής εμπορευμάτων πωλητηρίου μηνός Οκτωβρίου 2019 (εισηγήτρια Αν. 

Κων/νιδου) 

11. Πρακτικό παραλαβής εμπορευμάτων πωλητηρίου μηνός Νοεμβρίου 2019 (εισηγήτρια Αν. 

Κων/νιδου) 

12. Εγκρίσεις δαπανών μετακίνησης Προέδρου (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

13. Δαπάνες περιόδου (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 

14. Έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά 

τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και 

εργασίας με αποζημίωση καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων του 

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου (εισηγητής Κ. 

Ποϊραζίδης) 

15. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 500ΚW εντός οικοπέδου 

Ν.Έλβις στην περιοχή Αυγό Δήμου Σουφλίου (εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

16. Γνωμοδότηση για την ΕΟΑ για Φ/Β σταθμού ισχύος 1000ΚW εντός αγροτεμαχίου 838 

αγροκτήματος Καναδά Δήμου Ορεστιάδας  (εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

17. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για προμήθεια ιματισμού (εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 

18. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού 

(εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 

19. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης (εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 

20. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης μηνός Νοεμβρίου 

2019 (εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου)  

21. Επικύρωση πρακτικού παραλαβής πακέτων δεδομένων για δορυφορικούς πομπούς 

(εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 

 
Θέματα ημερήσιας διάταξης  
 
Θέμα 1. Επικύρωση πρακτικών 130ης και 138ης συνεδρίασης του Φ.Δ (εισηγήτρια Θ. Σκαρτσή) 
 
 
Η κ. Σκαρτσή, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου, κάλεσε τα μέλη να υπογράψουν τα 
πρακτικά της 130ης  και 138ης συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω 
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το σώμα, αφού διαπίστωσε την ορθότητα των πρακτικών της 130ης  και 138ης συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης 
 

αποφάσισε ομόφωνα 
 

ότι, εγκρίνει και υπογράφει τα πρακτικά της 130ης  και 138ης συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1103/2019 
 
 
Θέμα 2. Ενημέρωση  
 

Δεν συζητήθηκε 
 
 

 
Θέμα 3. Έγκριση δημοσίευσης συνοπτικού διαγωνισμού για την παρακολούθηση ημερόβιων και 
νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Η κ. Ζακκάκ παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. το σχέδιο συνοπτικού διαγωνισμού για την 
παρακολούθηση ημερόβιων και νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών. Ο διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί, στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με τη διαδικασία του άρθρου 117 του ν. 
4412/2016, , με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 
σχέσης ποιότητας – τιμής και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.   
Όλο το κείμενο του συνοπτικού διαγωνισμού είχε σταλεί στα μέλη του Δ.Σ και ηλεκτρονικά, μαζί με 
τις εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης. 
 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν   
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
την έγκριση δημοσίευσης συνοπτικού διαγωνισμού για την παρακολούθηση ημερόβιων και 
νυκτόβιων αρπακτικών πουλιών, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων ευρώ 
(60.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1104/2019 
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Θέμα 4. Έγκριση δημοσίευσης διακήρυξης για την προμήθεια δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο 
του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Η κ. Ζακκάκ παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ. το σχέδιο διακήρυξης για την προμήθεια δορυφορικών 
πομπών στο πλαίσιο του Ε.Π ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάση τιμής και μέχρι του ποσού των εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (102.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
Όλο το κείμενο του διαγωνισμού είχε σταλεί στα μέλη του Δ.Σ και ηλεκτρονικά, μαζί με τις 
εισηγήσεις των θεμάτων της συνεδρίασης. 
 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν   
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
την έγκριση δημοσίευσης διακήρυξης για την προμήθεια δορυφορικών πομπών στο πλαίσιο του Ε.Π 
ΥΜΕΠΕΡΑΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής 
και μέχρι του ποσού των εκατόν δύο χιλιάδων ευρώ (102.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, 
σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1105/2019 
 
 
Θέμα 5. Υπ’ άριθμ. πρωτ. 792/13-11-2019 αίτημα της εταιρείας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ για λήψη στοιχείων/ 
δεδομένων ορνιθοπανίδας για σχεδιαζόμενους ΑΣΠΗΕ της εταιρείας Siemens-Gamesa (εισηγήτρια 
Σ. Ζακκάκ) 

 
Δεν συζητήθηκε 

 
 
Θέμα 6. Υπ’ άριθμ. πρωτ. 793/13-11-2019 αίτημα της εταιρείας ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ για λήψη στοιχείων/ 
δεδομένων ορνιθοπανίδας για σχεδιαζόμενους ΑΣΠΗΕ της εταιρείας Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ (εισηγήτρια Σ. 
Ζακκάκ) 
 

 
Δεν συζητήθηκε 
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Θέμα 7. Αίτημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας για παροχή στοιχείων χρήσης του ΧΤΑΠ 
Δαδιάς (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι η Ελληνική Ορνιθολογική 
Εταιρεία  σε ηλεκτρονικό μήνυμά της, στις 19/11/2019 (αρ.πρωτ.799/19-11-19), αιτείται την παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τη χρήση του ΧΤΑΠ που λειτουργεί στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-
Λευκίμης-Σουφλίου. Το αίτημα γίνεται στο πλαίσιο μίας έρευνας που κάνει το Vulture Conservation 
Foundation για τους ΧΤΑΠ των Βαλκανίων με σκοπό την αξιολόγηση της λειτουργίας και ανάγκης για 
καινούργιους ΧΤΑΠ σε βαλκανικό επίπεδο.   
Συγκεκριμένα η πληροφορίες που ζητούνται είναι: 

1. Ποσότητα φαγητού που παρέχεται ετησίως στον ΧΤΑΠ (μέσος όρος για τα τελευταία 5 
χρόνια) 

2. Κύρια πηγή τροφής (σφαγεία, κτηνοτρόφοι, κλπ) και είδος (αγελάδες, γουρούνια, κλπ) 

Η κ. Ζακκάκ εισηγείται τη χορήγηση της παραπάνω πληροφορίας υπό τους όρους και περιορισμούς 
της απόφασης 432/2014 της 65ης/12-8-2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. σχετικά με «Υιοθέτηση 
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».  
 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν   
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
την παροχή πληροφοριών στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σχετικά με τη χρήση του ΧΤΑΠ που 
λειτουργεί στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 
πρωτ.799/19-11-19 αίτημα της. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1106/2019 
 
Θέμα 8. Επικύρωση απόφασης προέδρου για δημοσίευση αποτελεσμάτων τοξικολογικής έρευνας 
σε γύπες (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 
 
Η κ. Ζακκάκ εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι στις 27/11/2019, η BSPB, ζήτησε 
τη σύμφωνη γνώμη του Φορέα Διαχείρισης για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των 
τοξικολογικών αναλύσεων που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE Re-Vultures στο 
”Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe 30th Annual Meeting – Open Science for 
Enhanced Global Environmental Protection” που θα πραγματοποιηθεί 3-7 Μαΐου 2020 στο 
Δουβλίνο. Ο Φορέας Διαχείρισης συμμετείχε στην παραπάνω εργασία στο πλαίσιο σύμβασης που 
είχε υπογράψει με το WWF Ελλάς, βάσει της οποίας, μεταξύ άλλων, είχε αναλάβει τη λήψη 
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δειγμάτων αίματος από Μαυρόγυπες. Επιπλέον ζήτησε τον ορισμό συ-συγγραφέων από το Φορέα 
Διαχείρισης.  
Καθώς η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων ήταν δεσμευτική, ο Φορέας Διαχείρισης 
συμφώνησε με τη δημοσίευση των παραπάνω αποτελεσμάτων και ορίστηκε συ-συγγραφέας η 
Σύλβια Ζακκάκ, με απόφαση προέδρου η οποία σύμφωνα με τον κανονισμό θα πρέπει να 
επικυρωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης.  
 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη την επικύρωση της Απόφασης Προέδρου    
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
την επικύρωση της από 10/12/2019 απόφασης προέδρου για δημοσίευση αποτελεσμάτων 
τοξικολογικής έρευνας σε γύπες 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1107/2019 
 
 
Θέμα 9. Έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση του λογισμικού GIS (εισηγήτρια Σ. Ζακκάκ) 
 
Το θέμα εισηγήθηκε η κ. Ζακκάκ και ενημέρωσε τα μέλη ότι με την ΑΠ 61/28.02.13 σύμβαση που 
υπογράφηκε στις 28/02/2013, ο Φορέας Διαχείρισης είχε προχωρήσει σε προμήθεια λογισμικού 
χαρτογράφησης ArcGIS Dektop Basic με δύο προεκτάσεις: Spatial Analyst  και 3d Analyst. Το 2015 
ανανεώθηκε η συντήρηση των παραπάνω για ένα χρόνο (1/5/13-30/04/17). Η αναβάθμιση της 
άδειας χρήσης του παραπάνω λογισμικού από Basic σε Standard, κρίνεται απαραίτητη για την 
ενεργοποίηση επιπλέον εργαλείων του λογισμικού, τα οποία είναι χρήσιμα για την επεξεργασία των 
δεδομένων. Προαπαιτούμενη της αναβάθμισης είναι η συντήρηση του υφιστάμενου λογισμικού, η 
οποία έχει λήξει από τον Απρίλιο του 2017. Η επέκταση 3d Analyst θα μείνει εκτός συντήρησης για 
λόγους οικονομίας, καθώς η χρήση του δεν είναι απαραίτητη στην παρούσα φάση.  
 
Λόγω της εξειδίκευσης της τεχνολογίας, της μοναδικότητας του προμηθευτή και της συνέχειας με 
προηγούμενες συμβάσεις απαιτείται η παραπάνω προμήθεια να γίνει από την ίδια εταιρία από την 
οποία ο Φορέας Διαχείρισης είχε αρχικά προμηθευτεί το λογισμικό δηλαδή την εταιρεία «Άδωνης 
Κόντος και Σια Ε.Ε» με κόστος που αναλύεται παρακάτω: 
 

Είδος/Υπηρεσία προς 
προμήθεια 

Ποσότητα Κόστος  
(χωρίς ΦΠΑ) (€) 

Ποσοστό 
ΦΠΑ (%) 

ΦΠΑ   
(€) 

Συνολική 
αξία 
 (€) 

(3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Συντήρηση λογισμικού πακέτου 1 άδεια χρήσης 640,00 24% 153,60 793,60 

ΑΔΑ: Ψ4ΒΞ46Μ9Τ4-ΠΦ5
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ArcGIS Basic Concurrent 

Συντήρηση λογισμικού πακέτου 
ArcGIS Spatial Analyst Concurrent 

1 άδεια χρήσης 500,00 24% 120,00 620,00 

Αναβάθμιση λογισμικού πακέτου 
ArcGIS Basic Concurrent 

1 άδεια χρήσης 4.100,00 24% 984,00 5.084,00 

     6497,60 

 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε τα μέλη 
να ψηφίσουν  την έγκριση της δαπάνης 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

 
αποφάσισε ομόφωνα 

 
την έγκριση δαπάνης για την αναβάθμιση του λογισμικού GIS σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση 
και την προσκόμιση από την εταιρεία «Άδωνης Κόντος και Σια Ε.Ε» των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την υπογραφή σύμβασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1108/2019 
 
 
Θέμα 10. Πρακτικό παραλαβής εμπορευμάτων πωλητηρίου μηνός Οκτωβρίου 2019 (εισηγήτρια 
Αν. Κων/νιδου) 

Η κ. Κωνστανιτνίδου εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη ότι, 25/10/2019 και ώρα 11:00 
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 αποτελείται 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 παραλαβή των εμπορευμάτων πωλητηρίου. Διαπιστώθηκε, ότι 
η αναγραφόμενη ποσότητα εμπορευμάτων στο ΤΔΑ 6270/25-10-2019 που αφορά σε προμήθεια 
εμπορευμάτων πωλητηρίου, για το μήνα Οκτωβρίου 2019, είναι σύμφωνη με την ποσότητα που 
παραδόθηκε από τον προμηθευτή.  

παραλαβή Οκτωβρίου 2019 τεμ 

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ  50 

ΠΕΤΣΕΤΕΣ 100 

ΣΚΟΥΦΙΑ 20 

ΛΑΙΜΟΔΕΤΕΣ 30 

ΚΑΣΚΟΛ 15 

ΑΔΑ: Ψ4ΒΞ46Μ9Τ4-ΠΦ5
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ΜΑΓΝΗΤΑΚΙΑ 100 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΑ 32 

ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 46 

Διαπιστώθηκε επίσης,  ότι τα εμπορεύματα είναι εντός των ορίων που τίθενται από την παραγγελία 
που έχει δοθεί. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω βεβαιώνει την πληρότητα και την 
επάρκεια τους ως προς το ΤΔΑ 6270/25-10-2019 καθώς και την τήρηση των όρων και των 
απαιτήσεων της αντίστοιχης σύμβασης με ΑΔΑΜ:19SYMV005392168 και διαβιβάζει το πρακτικό για 
επικύρωση στο Δ.Σ. 

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη την επικύρωση του παραπάνω πρακτικού    
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την επικύρωση του πρακτικό παραλαβής εμπορευμάτων πωλητηρίου μηνός Οκτωβρίου 2019. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1109/2019 
 
Θέμα 11. Πρακτικό παραλαβής εμπορευμάτων πωλητηρίου μηνός Νοεμβρίου 2019 (εισηγήτρια 
Αν. Κων/νιδου) 

Η κ. Κωνστανιτνίδου εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη ότι, σήμερα 12/11/2019 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 και αποτελείται 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 παραλαβή των εμπορευμάτων πωλητηρίου. Διαπιστώθηκε, ότι 
η αναγραφόμενη ποσότητα εμπορευμάτων στο ΤΔΑ 6278/12-11-2019 που αφορά σε προμήθεια 
εμπορευμάτων πωλητηρίου, για το μήνα Νοεμβρίου 2019, είναι σύμφωνη με την ποσότητα που 
παραδόθηκε από τον προμηθευτή.  

παραλαβή Νοεμβρίου 
2019 

τεμ 

ΚΟΥΠΕΣ 36 

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ 18 

ΜΑΚΟ ΠΑΙΔΙΚΑ 31 

ΜΑΚΟ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  55 

ΑΔΑ: Ψ4ΒΞ46Μ9Τ4-ΠΦ5
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Διαπιστώθηκε επίσης,  ότι τα εμπορεύματα είναι εντός των ορίων που τίθενται από την παραγγελία 
που έχει δοθεί. Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω βεβαιώνει την πληρότητα και την 
επάρκεια τους ως προς το ΤΔΑ 6278/12-11-2019 καθώς και την τήρηση των όρων και των 
απαιτήσεων της αντίστοιχης σύμβασης με ΑΔΑΜ:19SYMV005392168 και διαβιβάζει το πρακτικό για 
επικύρωση στο Δ.Σ. 

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη την επικύρωση του παραπάνω πρακτικού    
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την επικύρωση του πρακτικό παραλαβής εμπορευμάτων πωλητηρίου μηνός Νοεμβρίου 2019. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1110/2019 
 

Θέμα 12. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Προέδρου (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου). 

Η κ. Κούρδογου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ σχετικά με τις δαπάνες μετακίνησης του Προέδρου 
(749/1-11-19). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την έγκριση των δαπανών μετακίνησης Προέδρου Δ.Σ μηνός Νοεμβρίου 2019. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1111/2019 
 
 
Θέμα 13. Δαπάνες περιόδου (εισηγήτρια Μ. Κούρδογλου) 
 

Η κ. Κούρδογου παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ τις δαπάνες περιόδου (31/8/19-30/10/19) που 
δίνονται παρακάτω:  

Ημερομηνία Παραστατικό Επωνυμία Αιτιολογία Σύνολο  
31/8/2019 ΤΙΜ  4413 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΧ 
08/2019 

204,60 

31/8/2019 ΤΙΜ  4414 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗ ΙΧ 08/2019 194,48 

ΑΔΑ: Ψ4ΒΞ46Μ9Τ4-ΠΦ5
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31/8/2019 ΚΑΤ.POS  08 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΑΚΕΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 272-296 
(02/08-29/08) 

8,35 

31/8/2019 ΤΠΥ  700389 ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ 
08/2019 

52,08 

3/9/2019 ΤΔΑ  45 ΓΥΝ. ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ  
ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  "ΓΕΡΑΚΙΝΑ" 

ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 132ης 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ 

30,00 

5/9/2019 ΤΔΑ  500 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π. ΝΤΟΥΜΑΣ ΜΟΥΣΑΜΑΣ ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΗΣ 7,01 

6/9/2019 ΑΜΜ  45919 ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΑΡΠΑΚΤΙΚΟ 
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 

7,00 

8/9/2019 Λογ.ΟΤΕ  
Α304126270 

Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 8/7/19-
7/9/19 

324,50 

11/9/2019 ΤΙΜ  358 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ Α3501-
4000,Γ16001-17000,Δ25001-
28000,Χ 3501-4000 

350,00 

11/9/2019 ΤΠΥ  199 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
(HOSTCHEFS) 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ LOBSTER dadia-
np.gr 

148,79 

17/9/2019 INV  
E0100942YH 

MICROSOFT IRELAND 
OPERATION Ltd 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ OFFICE 365 
ProPlus (14/9/19-13/9/20) 

1.536,00 

17/9/2019 ΤΙΜ  7 ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΚΑΜΕΡΩΝ 
(20%) 

3.689,74 

18/9/2019 ΤΔΑ  141 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ CAR Α.Ε ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
NAVARA 

129,08 

18/9/2019 ΤΠΥ  242 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ CAR Α.Ε ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ NAVARA 74,40 

23/9/2019 ΤΔΑ  722 Ι. ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ (ΒΙΒΛΙΟ 
ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ) 

5,00 

25/9/2019 Λογ. ΔΕΗ  
906690 

Δ.Ε.Η    Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 26/8/19-
23/9/19 

681,00 

25/9/2019 ΤΙΜ  6914 ADACOM AE ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5τμχ USB TOKEN 
ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

372,00 

27/9/2019 ΤΔΑ  346 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ (4) ΓΙΑ ΛΙΧ ΕΒΜ 
4694 

449,97 

30/9/2019 ΤΠΥ  667 ΚΑΝΕΛΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3η ΔΟΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗ 

1.450,00 

30/9/2019 ΚΑΤ.POS  09 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΑΚΕΤΑ 297-307 (30/08-
27/09) 

2,37 

30/9/2019 ΤΙΜ  4432 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΧ 
09/2019 

166,09 

30/9/2019 ΤΙΜ  4433 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΙΝΗΣΗ ΙΧ 09/2019 230,65 

30/9/2019 ΤΠΥ  45 ΤΡΙΒΥΖΑ  ΕΥΤΥΧΙΑ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3η ΔΟΣΗ 1.250,00 

30/9/2019 ΤΚ  8 ΠΟΪΡΑΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 438,37 

30/9/2019 ΤΠΥ  705972 ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ & 
ΔΕΜΑΤΩΝ 09/2019 

66,96 

1/10/2019 ΤΙΜ  397 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 3η 
ΔΟΣΗ 

1.125,00 

ΑΔΑ: Ψ4ΒΞ46Μ9Τ4-ΠΦ5
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2/10/2019 ΤΙΜ  20 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ & ΣΙΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ 
ΜΠΑΡΑΣ 

66,96 

5/10/2019 ΤΔΑ  228 ΜΠΑΜΠΑΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΩΝ FOR-
PRO 

70,00 

15/10/2019 ΑΜΜ  46259 ΚΤΕΛ Ν. ΕΒΡΟΥ Α.Ε ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ 
ΔΡΑΣΗ 

7,00 

17/10/2019 ΑΣΦ. 
21756154 

ALLIANZ  ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΕΒΚ4830 17/10/19-17/10/20 

232,33 

18/10/2019 ΑΣΦ. 
21756476 

ALLIANZ  ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΕΒΜ4339 19/10/19-19/10/20 

356,05 

18/10/2019 ΑΣΦ. 
21756485 

ALLIANZ  ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 
ΕΒΜ6159 3/11/19-3/11/20 

232,33 

18/10/2019 ΤΙΜ  93262 EPSILON NET  ΑΕ ΑΝΑΝΕΩΣΗ BUSINESS ΓΕΝΙΚΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 21/11/19-20/11/20 

434,00 

23/10/2019 INV  2019-10-
1837 

e-obs GmbH ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΝΤΑ ΑΠΟ 
TEFLON 

108,00 

24/10/2019 ΤΚ  9 ΖΑΚΚΑΚ ΣΥΛΒΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ & 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

1.364,70 

24/10/2019 ΤΚ  10 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Γ. ΑΝΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 171,16 

24/10/2019 ΤΚ  11 ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 171,16 

25/10/2019 Λογ. ΔΕΗ  
931661 

Δ.Ε.Η    Α.Ε ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ 24/9/19-
21/10/19 

487,00 

25/10/2019 ΤΔΑ  6270 ΕΥΑΓ. Κ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓ. Κ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ 998,82 

30/10/2019 ΤΠΥ  11546 ΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΒΜ6159 50,00 

31/10/2019 ΤΙΜ  4450 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΧ 10/2019 

199,39 

31/10/2019 ΤΙΜ  4451 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΧ 10/2019 

235,03 

31/10/2019 ΚΑΤ.POS  10 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΑΚΕΤΑ 308-320 (30/9-28/10) 6,20 

31/10/2019 ΤΠΥ  707569 ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ & 
ΔΕΜΑΤΩΝ 10/19 

43,40 

6/11/2019 Λογ.COSMOTE 
40116911 

COSMOTE - ΚΙΝΗΤΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. 

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ 
09/10/19-05/11/19 

17,80 

8/11/2019 Λογ.ΟΤΕ  
Α307508732 

Ο.Τ.Ε ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 08/09/19 - 
07/11/19 

223,50 

12/11/2019 ΤΙΜ  1907 ΤΣΙΤΑΚΗΣ Α.Ε. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΧ 4694 329,10 

12/11/2019 ΤΠΥ  11615 ΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΧ ΕΒΜ 
4694 

65,00 

12/11/2019 ΑΛΠ  105991 ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε ΔΙΟΔΙΑ ΜΕΣΤΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ-
ΕΣΗΔΗΣ) 

1,70 

12/11/2019 ΑΛΠ  166637 ΕΓΝΑΤΙΑ  ΟΔΟΣ  Α.Ε ΔΙΟΔΙΑ ΜΕΣΤΗΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΑΠΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΕΣΗΔΗΣ) 

1,70 

12/11/2019 ΤΔΑ  6278 ΕΥΑΓ. Κ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓ. Κ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΔΗΣ 591,73 

13/11/2019 ΤΠΥ  963 ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 
ΚΗΥ1576 

37,20 

13/11/2019 ΤΠΥ  11619 ΙΚΤΕΟ ΕΒΡΟΥ Ε.Π.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΙΧ ΚΗΥ 65,00 
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1576 

18/11/2019 ΤΚ  12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Γ. ΑΝΝΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΘΗΝΑ-
ΗΜΕΡΙΔΑ 

273,24 

20/11/2019 ΤΔΑ 7418 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 

ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΓΙΑ 
ΔΑΚΤΥΛΙΩΣΗ - ΠΟΜΠΟΥΣ 

13,89 

22/11/2019 ΤΔΑ  236 ΜΠΑΜΠΑΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΜΠΑΚΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 66,00 

25/11/2019 ΤΙΜ  60 ΑΗΔΟΝΑ ΠΑΠΑΖΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

124,00 

25/11/2019 ΤΠΥ  31 ΑΗΔΟΝΑ ΠΑΠΑΖΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ-
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

124,00 

26/11/2019 ΤΙΜ  10 ΑΛΕΞΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ  
& ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

106,00 

26/11/2019 ΤΔΑ  106 ΓΙΑΛΑΜΑ   ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

79,99 

26/11/2019 ΤΔΑ  107 ΓΙΑΛΑΜΑ   ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

35,60 

26/11/2019 ΤΔΑ  108 ΓΙΑΛΑΜΑ   ΕΛΕΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

41,44 

26/11/2019 ΤΠΥ  110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘ. 
ΜΗΤΚΟΥΣΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΥΧΩΝ Κ.Ε. 1.238,76 

27/11/2019 Λογ. ΔΕΗ  
981304 

Δ.Ε.Η    Α.Ε ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ  ΔΕΗ 22/10/19-
25/11/19 

742,00 

27/11/2019 ΤΔΑ  611 ΑΛΒΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΗ Γραφική ύλη 299,99 

28/11/2019 ΤΙΜ  35 ΜΥΡΤΩ ΜΗΛΙΟΥ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕ 

3.100,00 

30/11/2019 ΤΠΥ  717692 ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΜΑΤΩΝ 11/2019 

52,08 

30/11/2019 ΤΙΜ  4468 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΛΙΧ 11/2019 

176,04 

30/11/2019 ΤΙΜ  4469 ΓΑΜΑΓΑ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΧ 11/2019 

158,12 

30/11/2019 ΚΑΤ.POS  11 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΑΚΕΤΑ 321-329 (2/11-21/11) 1,53 

        26.192,38 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
 

την έγκριση των δαπανών περιόδου σύμφωνα με την εισήγηση. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1112/2019 
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Θέμα 14. Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή 
κατά τις νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και 
εργασίας με αποζημίωση καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων του Φορέα 
Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου. (εισηγητής Κ. Ποϊραζίδης) 

 

Ο κ. Ποϊραζίδης, Πρόεδρος του Φ.Δ, παρουσίασε στα μέλη του Δ.Σ τις ανάγκες του Φ.Δ για 
υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές 
ώρες, προς συμπλήρωση και καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας των 
υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου για το 
έτος 2020. 
Ο Φορέας Διαχείρισης του ΕΠ ΔΛΣ υλοποιεί δράσεις επιστημονικής παρακολούθησης, επόπτευσης – 
φύλαξης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, συνοδείας ειδικών ομάδων και επισκεπτών, 
συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς. Η απρόσκοπτη συνέχιση υλοποίησης των 
δράσεων προϋποθέτει τη συμπλήρωσή του σε εξαιρέσιμες ημέρες.  
Συγκεκριμένα: 

• Από την έναρξη λειτουργίας του, το 1994, το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί καθημερινά 7 
ημέρες την εβδομάδα καθ’ όλη την διάρκεια του έτους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών του ΕΠ ΔΛΣ και της ευρύτερης περιοχής.  

• Επιπλέον για τις ανάγκες επόπτευσης – φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής που 
αποτελεί μία από τις βασικότερες αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης ΕΠ ΔΛΣ απαιτείται η 
απασχόληση του προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και τις Κυριακές και τις αργίες) επί 
24ωρου βάσεως, για να υπάρχει ολοκληρωμένη και αποτελεσματική προστασία του ΕΠ ΔΛΣ. 
Η ως άνω απασχόληση προκύπτει ως αναγκαιότητα για τους παρακάτω λόγους. Το προσωπικό του 
Φορέα Διαχείρισης: 
1. Έχει την αρμοδιότητα να διενεργεί καθημερινά και επί 24ωρου, περιπολίες στην 
προστατευόμενη περιοχή προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παράνομες δραστηριότητες 
καθώς και για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο. Οι περιπολίες χρειάζεται 
να διενεργούνται και τα σαββατοκύριακα και τις αργίες και τις νυχτερινές ώρες, όπου και 
παρατηρείται αυξημένος αριθμός παράνομων ενεργειών. 
2. Υλοποιεί πρόγραμμα παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο πλαίσιο 
εφαρμογής των κοινοτικών Οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ, μέρος του οποίου 
πραγματοποιείται τις εξαιρέσιμες ημέρες και ορισμένες φορές κατά τις νυχτερινές ώρες για την 
παρακολούθηση νυκτόβιων οργανισμών. 
3. Στα πλαίσια υλοποίησης του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο προγράμματος 
ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, το Κέντρο Ενημέρωσης λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
και τις εξαιρέσιμες ημέρες, υποδέχεται και ξεναγεί μεμονωμένους επισκέπτες και ομάδες 
επισκεπτών και μαθητών στην προστατευόμενη περιοχή.  
 
1) Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-20, προς συμπλήρωση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είναι: 
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Τμήμα  
Αριθμός 

υπαλλήλων 
Ώρες 

υπερωριών/μήνα 

Διαχείρισης και προστασίας  3 48 ώρες 

Παρακολούθησης/επόπτευσης και εφαρμογών 
διαχείρισης  4 64 ώρες 

Πληροφόρησης, δημοσιότητας και εκπαίδευσης  6 96 ώρες 

 
2) Αναλυτικά οι ώρες ανά τομέα απασχόλησης, του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Δάσους 
Δαδιάς – Λευκίμης - Σουφλίου, για το χρονικό διάστημα μέχρι 31-12-20, καθ’ υπέρβαση της 
υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, είναι: 

Τμήμα 
Αριθμός 

υπαλλήλων 
Ώρες υπερωριών / 

εξάμηνο  

Διαχείρισης και προστασίας  3 90 ώρες 

Παρακολούθησης/επόπτευσης και εφαρμογών 
διαχείρισης  3 90 ώρες 

Πληροφόρησης, δημοσιότητας και εκπαίδευσης  1 25 ώρες 

 
Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν     
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
την έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυχτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας και εργασίας με 
αποζημίωση καθ’υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμμης – Σουφλίου. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1113/2019 
 

Θέμα 15. Γνωμοδότηση για εγκατάσταση και λειτουργία Φ/Β σταθμού ισχύος 500ΚW εντός 

οικοπέδου Ν.Έλβις στην περιοχή Αυγό Δήμου Σουφλίου (εισηγητής Στ. Τσιαντικούδης) 

Το θέμα εισηγήθηκε ο κ. Στ. Τσιαντικούδης και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι: 

1. Έχει κατατεθεί αίτηση της εταιρείας Νέα Ελβίς Α.Ε. με έδρα το Σουφλί για εγκατάσταση Φ/Β 
ισχύος 500 kw στο αγροτεμάχιο – οικόπεδο μέσα στο οποίο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της 
βιοτεχνίας (εικόνα 1). Το αίτημα έχει γίνει προς το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικ/μίας 
Π.Ε. Έβρου με το ερώτημα: αν χρειάζεται Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις και ΕΟΑ 
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2. Το τμήμα Περιβάλλοντος στέλνει στον Φ.Δ. το αίτημα της εταιρείας με τοπογραφικό 
διάγραμμα και υποβάλλει το εξής ερώτημα: «Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν 
επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Φ/Β σταθμούς ισχύος 500 kw σύμφωνα με την ΚΥΑ 35633/2006. 
 

Εικόνα 1. 
Η κίτρινη γραμμή αποτελεί όριο μεταξύ των δύο ζωνών Β2α και Β2β 
 

 
 
ο κ. Τσιαντικούδης ανέφερε ότι: 
 
Το οικόπεδο με τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Νέας Ελβίς βρίσκεται στη ζώνη Β2α του Εθνικού 
Πάρκου. Πολύ κοντά στο οικόπεδο, διέρχεται ο ασφαλτοστρωμένος δρόμος Σουφλίου – Γιαννούλης 
δεξιά του οποίου, προς τον οικισμό του Σουφλίου, υπάρχει η ζώνη Β2β 
 
Στην ΚΥΑ 35633/2006, του Εθνικού Πάρκου, ισχύουν οι ίδιες επιτρεπόμενες δραστηριότητες και 
δεσμεύσεις και για τις δύο ζώνες Β2α και Β2β.  
Σύμφωνα με την  παραγρ. 2.2. του άρθρου 3, στις ζώνες Β2, Β2α και Β2β «επιτρέπονται όλες οι 
υφιστάμενες νομίμως χρήσεις και δραστηριότητες και καθορίζονται ειδικοί όροι για τις παρακάτω 
χρήσεις και δραστηριότητες καθώς και για την εγκατάσταση ή επέκταση υφιστάμενων χρήσεων και 
δραστηριοτήτων ως εξής:…..»  
Παρακάτω περιγράφονται διάφορες δραστηριότητες μαζί με τους ειδικούς όρους  μεταξύ αυτών 
«ιστ. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ενέργειας από σταθμούς βιομάζας, ισχύος 

Β2β 

Β2α 
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μικρότερης των 10 ΜW εντός των ζωνών Β2α και Β2β, σε απόσταση 1.000 μ. από το όριο των Ζωνών 
Α1 και Α2, με τους όρους δόμησης της παραγράφου ιζ.» 
Επομένως, o κ. Τσιαντικούδης εισηγήθηκε ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 35633/2006, δεν επιτρέπεται η 
εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β σταθμούς ισχύος 
500 kw.  
 
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 παραπάνω εισήγηση. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1114/2019 

 
Θέμα 16. Γνωμοδότηση για την ΕΟΑ για Φ/Β σταθμού ισχύος 1000ΚW εντός αγροτεμαχίου 838 

αγροκτήματος Καναδά Δήμου Ορεστιάδας  (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 Καναδά, 
Δήμου Ορεστιάδας εντός της περιοχής Natura 2000 (GR1130008 – Παραποτάμιο Δάσος Βορείου 
Έβρου και Άρδα). 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. Εισηγήθηκε θετικά για το παραπάνω έργο και 
πρότεινε να συμπεριληφθούν και οι παρακάτω όροι: 

- Την λήψη μέτρων πυροπροστασίας από την λειτουργία της εν λόγω δραστηριότητας 
- Την τήρηση του ανώτατου ορίου θορύβου κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
- Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων 

που θα προκύψουν από τις εκσκαφές στο πλαίσιο των κατασκευαστικών εργασιών με βάση 
την ισχύουσα νομοθεσία 

- Την συλλογή των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών από τον μηχανολογικό εξοπλισμό της 
μονάδας, καθώς και των χρησιμοποιημένων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
και την διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη 

- Στη περίπτωση χρήσης ελαιολιπαντικών για τις ανάγκες του μηχανολογικού εξοπλισμού στο 
πλαίσιο λειτουργίας της εν λόγω δραστηριότητας, θα πρέπει να γίνεται η περισυλλογή τους 
σε κατάλληλα δοχεία και εν συνεχεία η διάθεσή τους σε αδειοδοτημένο αποδέκτη  
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- Σε περίπτωση εγκατάστασης νέου δικτύου της Δ.Ε.Η. τα καλώδια να είναι μονωμένα και 
Υπόγεια 

- Εγκατάσταση των μετασχηματιστών σε αδιαβροχοποιημένο χώρο με σκοπό την αποφυγή 
διαρροής λαδιών στο φυσικό περιβάλλον 

- Μετά την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας να απομακρυνθούν από το 
γήπεδο όλες οι υπόγειες και υπέργειες προσθήκες όπως φωτοβολταϊκά πλαίσια, καλώδια, 
κανάλια όδευσης, βάσεις στήριξης, λοιπός ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι βάσεις τους 
(από σκυρόδεμα) κλπ με τις κατάλληλες επιχωματώσεις και να επανέλθει ο χώρος στην 
αρχική φυσική του κατάσταση 

- Επίσης, με την οριστική παύση της προτεινόμενης δραστηριότητας, για τα είδη του 
εξοπλισμού που εμπίπτει σε κατηγορία στερεών αποβλήτων, θα πρέπει να γίνεται 
περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείρισή τους με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

 
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 παραπάνω εισήγηση και το συμπληρωμένο έντυπο αξιολόγησης και 
γνωμοδοτεί θετικά με όρους για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση επί αγροτεμαχίου στην περιοχή 
του Καναδά, Δήμου Ορεστιάδας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  1115/2019 

 
 
Θέμα 17. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για προμήθεια ιματισμού (εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 
 

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι, 04-12-2019 και ώρα 
11:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 848/02-12-19 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της 
Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης συνεδρίασης του 
ΔΣ που αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους του Φ.Δ: 

Α. Κωνσταντινίδου  

Σ. Τσιαντικούδης   

Χ. Παπαλεξανδρή 

για την αξιολόγηση προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 783/11 – 11 
– 2019), για το διαγωνισμό «Προμήθεια Ιματισμού» στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ  μετά 
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από την υπ’ αριθμ. 1086 απόφαση της 136ης/06 – 11 – 2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Φορέα 
Διαχείρισης, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο φάκελοι προσφορών και συγκεκριμένα από: 

• Φυτόπουλο Νικόλαο και ΣΙΑ Ο.Ε (Αριθμ. Πρωτ. 822/26 – 11 – 2019)  

• Τραζέρα Βασίλειο (Αριθμ. Πρωτ. 818/26 – 11 – 2019) 

Η επιτροπή αφού μονογράφησε εξωτερικά τον κυρίως φάκελο και τους εσωτερικούς φακέλους των 
υποψηφίων, αποσφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφησε όλα τα 
περιεχόμενα έγγραφα και προχώρησε στον έλεγχο τους. 

Αρχικά εξετάστηκε ο φάκελος της εταιρείας  Φυτόπουλος Νικόλαος  και ΣΙΑ Ο.Ε.  

Διαπιστώθηκαν οι παρακάτω ελλείψεις: 

• Ελλιπής αίτηση πρόθεσης για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

• Ελλιπής συμπλήρωση υπευθύνων δηλώσεων  

• Δεν πληρούνται  οι απαιτήσεις των τεχνικών προσφορών με βάση τους όρους της 

πρόσκλησης (δεν προσφέρεται χειμερινό παντελόνι, δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για τα 

άλλα προσφερόμενα είδη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους ούτε και η επωνυμία τους) 

Η επιτροπή συνέχισε με την αξιολόγηση του φακέλου της ατομικής επιχείρησης του κ. Τραζέρα 
Βασίλειου και αφού αποδέχτηκε την πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής  
διαπίστωσε μερική αποδοχή των απαιτήσεων του φύλλου συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών 
και συγκεκριμένα:   

➢ Σετ ισοθερμικού παντελονιού μπλούζας. Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές για τα 

χαρακτηριστικά με κωδικούς 2.1.2  

➢ Μπουφάν χειμερινό, πεζοπορίας ή αναρρίχησης. Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές 

για τα χαρακτηριστικά με κωδικούς  2.2.1.ζ και 2.2.1.θ 

➢ Μποτάκια πεζοπορίας. Δεν πληρούνται οι προδιαγραφές για τα χαρακτηριστικά με 

κωδικό 2.4.7  

Η επιτροπή μετά από τα παραπάνω εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη των δύο φακέλων 
προσφορών λόγω των παραπάνω ελλείψεων  και διαβιβάζει το πρακτικό για επικύρωση στο Δ.Σ. 

 

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν     
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
την επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης της επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου για προμήθεια ιματισμού και την επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1116/2019 
Θέμα 18. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού 

(εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι 04-12-2019 και ώρα 
11:00 π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 848/02-12-2019 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της 
Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου που ορίστηκε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 979/2019 απόφαση της 124ης συνεδρίασης του 
ΔΣ και αποτελείται από τους: 

Α. Κωνσταντινίδου με αναπληρωτή τον Γ. Κοράκη 

Σ. Τσιαντικούδη  με αναπληρωτή τον Κ. Πιστόλα 

Χ.  Παπαλεξανδρή με αναπληρωτή τον Δ. Βασιλάκη  

Η επιτροπή συνεδρίασε για την αξιολόγηση προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
(αρ. πρωτ. 784/11 – 11 – 2019), για το έργο «Προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής 
μηχανής και φακού» στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου 
Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών 
και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ  μετά από την υπ’ αριθμ. 1087 απόφαση 
της 136ης/06 – 11 – 2019 συνεδρίασης του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης, με κριτήριο τη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής. 

Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο φάκελοι προσφορών και συγκεκριμένα από: 

• RAMOS Α.Ε., Εμπορία – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες (Αριθμ. Πρωτ. 809/22 – 11 – 2019) 

• Πλανητάριο Θες/νικης, Δημ. Τσάμπουρας & Σια Ο.Ε. (Αριθμ. Πρωτ. 817/26 – 11 – 2019)  

Η επιτροπή αφού μονογράφησε εξωτερικά τον κυρίως φάκελο και τους εσωτερικούς φακέλους των 
υποψηφίων, αποσφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφησε όλα τα 
περιεχόμενα έγγραφα και προχώρησε στον έλεγχο τους. 

Αρχικά εξετάστηκε ο φάκελος της εταιρείας  RAMOS Α.Ε, Εμπορία – Εισαγωγές – Αντιπροσωπείες  
(Αριθμ. Πρωτ. 809/22 – 11 – 2019).    

Διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου των δικαιολογητικών. Κατά τον έλεγχο της τεχνικής 
προσφοράς διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα στις απαιτήσεις της πρόσκλησης και στα 
προσφερόμενα, από την εταιρεία, χαρακτηριστικά του εξοπλισμού. Οι μη συμμορφώσεις των 
χαρακτηριστικών του προσφερόμενου εξοπλισμού αφορούν τους κωδικούς του πίνακα 2 επακριβών 
προδιαγραφών του υπό προμήθεια εξοπλισμού και συγκεκριμένα:   

2.2.1.ι μέγιστο βάρος τηλεσκοπίου,  

2.2.3.γ υλικό τρίποδα για διόπτρα και  

2.3.5.α βάρος τρίποδα φωτογραφικής.  
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Ο φάκελος των τεχνικών προδιαγραφών της εταιρείας  RAMOS Α.Ε. με βάση την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος θεωρήθηκε μη αποδεκτός και η επιτροπή δεν προχώρησε στην 
αποσφράγιση του φακέλου της οικονομικής προσφοράς.    

Στην συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην εξέταση του φακέλου της εταιρίας Πλανητάριο 
Θεσ/νικης, Δημ. Τσάμπουρας & Σια Ο.Ε. 

Διαπιστώθηκε η πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών. Κατόπιν, διαπιστώθηκε η πληρότητα  
της τεχνικής προσφοράς και η συμμόρφωσή της με τις απαιτήσεις της προκήρυξης. Κατόπιν, 
αποσφραγίστηκε η οικονομική προσφορά της εταιρείας και διαπιστώθηκε ότι ανέρχεται στα 
14.635,24 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Η επιτροπή μετά από τα παραπάνω εισηγείται ομόφωνα την ανάδειξη της εταιρείας Πλανητάριο 
Θεσ/νίκης, Δημ. Τσάμπουρας & Σια Ο.Ε. ως προσωρινού αναδόχου για «Προμήθεια κιαλιών, 
τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού» στο πλαίσιο της πράξης «Επιχορήγηση του 
Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Το 
πρακτικό διαβιβάζεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης για επικύρωση. 

 

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν     
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
την επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
για προμήθεια κιαλιών, τηλεσκοπίου και φωτογραφικής μηχανής και φακού την εκκίνηση της 
διαδικασίας ανάδειξης οριστικού αναδόχου με προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1117/2019 
 

 

Θέμα 19. Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού 

αναδόχου για προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης (εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 

 

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι, 4 -12-19 και ώρα 14:00 

π.μ. συνεδρίασαν (μετά την υπ’ αριθμ. 848/02 – 12 – 2019 πρόσκληση) τα τακτικά μέλη της 

Επιτροπής Ανάθεσης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 

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

Δ.Σ. και αποτελείται από τους: 

Α. Κωνσταντινίδου με αναπληρωτή τον Γ. Κοράκη 

Σ. Τσιαντικούδη  με αναπληρωτή τον Κ. Πιστόλα 
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Χ.  Παπαλεξανδρή με αναπληρωτή τον Δ. Βασιλάκη  

Για την αξιολόγηση προσφορών της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ. 785/11 – 11 
– 2019), για το διαγωνισμό «Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο της πράξης 
«Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου για 
δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό ΟΠΣ 5033258 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ  μετά από την υπ’ αριθμ. 1070 απόφαση της 134ης/04 – 10 – 2019 συνεδρίασης του 
Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης, με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
μόνο βάση τιμής. 

Για το διαγωνισμό υποβλήθηκαν δύο φάκελοι προσφορών και συγκεκριμένα από: 

• ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ (Αριθμ. Πρωτ. 825/27 – 11 – 2019)  

• ΤΕΧΝΟΚΟΣΜΟΣ – ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Αριθμ. Πρωτ. 826/27 – 11 – 2019) 

Η επιτροπή αφού μονογράφησε εξωτερικά τον κυρίως φάκελο και τους εσωτερικούς φακέλους των 
υποψηφίων, αποσφράγισε τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής, μονογράφησε όλα τα 
περιεχόμενα έγγραφα και προχώρησε στον έλεγχο τους. 

Αρχικά εξετάστηκε ο φάκελος της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ. 

Διαπιστώθηκε η πληρότητα του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής. Διαπιστώθηκε επίσης, η 
πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης. Κατόπιν, αποσφραγίστηκε η 
οικονομική προσφορά της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ. Διαπιστώθηκε ότι η οικονομική 
προσφορά της ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΒΕΕ είναι 1.986,48 €. 

Κατόπιν, εξετάστηκε ο φάκελος της ατομικής επιχείρησης ΤΕΧΝΟΚΟΣΜΟΣ – ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ. 

Κατά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής διαπιστώθηκαν οι παρακάτω 
ελλείψεις: 

• Ελλιπής συμπλήρωση υπευθύνων δηλώσεων (ανυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση) 

Η επιτροπή μετά από τα παραπάνω εισηγείται ομόφωνα την απόρριψη του φακέλου προσφοράς 
της ΤΕΧΝΟΚΟΣΜΟΣ – ΚΑΒΑΛΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ και την ανάδειξη της εταιρείας ΠΡΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΑΒΕΕ ως προσωρινού αναδόχου για το έργο «Προμήθεια Συστήματος Τηλεδιάσκεψης» στο πλαίσιο 
της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – 
Σουφλίου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με κωδικό 
ΟΠΣ 5033258 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ 

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

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν     
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
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την επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης επιτροπής ανάθεσης για ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
για προμήθεια συστήματος τηλεδιάσκεψης και την εκκίνηση της διαδικασίας ανάδειξης οριστικού 
αναδόχου με προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1118/2019 
 

Θέμα 20. Επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης μηνός 

Νοεμβρίου 2019 (εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου)  

 

Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι 04/12/2019 και ώρα 
10:30 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 αποτελείται 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 παραλαβή των καυσίμων κίνησης μηνός Νοεμβρίου. 
Διαπιστώθηκε ότι η αναγραφόμενη ποσότητα καυσίμων στα τιμολόγια ΤΙΜ4468/30-11-19 (128,01lt), 
που αφορά προμήθεια καυσίμων για τα λεωφορεία και ΤΙΜ4469/30-11-19 (115,00lt), που αφορά 
προμήθεια καυσίμων για τα οχήματα, τον μήνα Νοέμβριο 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 επικύρωση στο Δ.Σ. 

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν     
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
την επικύρωση πρακτικού παρακολούθησης παραλαβής καυσίμων κίνησης μηνός Νοεμβρίου 2019 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1119/2019 
 

 

Θέμα 21. Επικύρωση πρακτικού παραλαβής πακέτων δεδομένων για δορυφορικούς πομπούς 

(εισηγήτρια Αν. Κων/νιδου) 
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Η κ. Κωνσταντινίδου εισηγήθηκε το θέμα και ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ ότι 04/10/2019 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. και αποτελείται από τους: 

Α. Κωνσταντινίδου με αναπληρωτή τον κ. Γ. Κοράκη 

Σ. Τσιαντικούδης  με αναπληρωτή τον κ. Κ. Πιστόλα 

Χ.  Παπαλεξανδρή με αναπληρωτή τον κ. Δ. Βασιλάκη  

για να προβεί στη παραλαβή παραδοτέων που αποτελούν προαπαιτούμενα για την πληρωμή της 
αναδόχου επιχείρησης e-obs GmbH για την προμήθεια πακέτων δεδομένων για δορυφορικούς 
πομπούς, σύμφωνα με την από 28/11/2019 σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ αυτής και του Φορέα 
Διαχείρισης, με βάση την υπ’ αριθ. 1088/2019 απόφαση της 136ης συνεδρίασης του Δ.Σ. για την 
έγκριση του αιτήματος για την Προμήθεια πακέτων δεδομένων για δορυφορικούς πομπούς.  

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το ανωτέρω συμφωνητικό βεβαιώνει ότι η επιχείρηση e-obs 
GmbH προχώρησε στην παράδοση τιμολογίου που αφορά τα πακέτα μεταφοράς μηνιαίων 
δεδομένων διάρκειας 24 μηνών για 8 δορυφορικούς πομπούς του Φ.Δ. Το πρακτικό διαβιβάζεται 
στο Δ.Σ. για επικύρωση. 

 

Στη συνέχεια, και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Κ. Ποϊραζίδης, ζήτησε από τα 
μέλη να ψηφίσουν     
 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το σώμα  

αποφάσισε ομόφωνα 
την επικύρωση πρακτικού παραλαβής πακέτων δεδομένων για δορυφορικούς πομπούς 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  1120/2019 
 

 
 
 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων, ο Πρόεδρος έκλεισε τη συνεδρίαση  
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Τα Μέλη 
 
 
 
 
Βασιλάκης Δημήτριος 
 
 
 
 
 
Πιστόλας Κωνσταντίνος 
 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 
 
 
Σκαρτσή Θεοδώρα 

 Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Ποϊραζίδης Κωνσταντίνος 
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