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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2017 

 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»  

 
Την 27η Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00 μ.μ., στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου 
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας 
«Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται στο Ίλιον Αττικής και επί της οδού Σπύρου Μουστακλή 
αριθμός 23, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Φορέα Διαχείρισης Ομ. καθηγητή ΕΜΠ 
κ. Ιωάννη Ν. Πολύζου, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 54 παράγραφος 6 του νόμου 
4414/2016, συνήλθαν σε Έκτακτη Συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ: 138/25.07.2017 
πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των 
ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

 

 

1. Ανακοινώσεις Προέδρου 
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, 
Αναθέσεων Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών για επιλογή αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών 
Φύλαξης (εξ αναβολής). 
3. Λοιπά θέματα – Επείγοντα 
 
 
Παρόντα και με δικαίωμα ψήφου ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ: 
1) Ιωάννης Ν. Πολύζος. 
2) Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής. 
3) Ιωάννης Θ. Μαυοειδάκος 
4) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης. 
5) Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος 
6) Στυλιανός Γ. Βανδώρος, 
 
 
 
Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Αναστάσιος Λύτρας, Γενικός Διευθυντής του Φ.Δ. 
Παραβρέθηκε επίσης η Κατερίνα Χριστοφοράκη, εκτελούσα κατ εντολή του Προέδρου χρέη 
γραμματείας της παρούσας συνεδρίασης του ΔΣ. 
 
Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το ΔΣ βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με την διάταξη 
του άρθρου 54 παράγραφος 7 του νόμου 4414/2016 και δεν προβλήθηκε καμία ένσταση ή 
αντίρρηση στην πρόοδο της διαδικασίας, το ΔΣ εισήλθε στην συζήτηση επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης: 
 
 
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου. 
 
Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 20.07.2017 
συνεδρίασης του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών. 
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Θέμα 2
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμών, Αναθέσεων Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών για επιλογή αναδόχου 
Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης(εξ αναβολής).  
 
Η Επιτροπή Διαγωνισμών, Αναθέσεων, Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, παρουσίασε 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ, τις δύο υποβληθείσες προσφορές για την 
παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Πάρκου, βάσει της υπ’ αριθ. 134/21.07.2017 Πρόσκλησης 
Υποβολής Προσφορών Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης 
Τρίτσης» (Κωδικός CPV:79713000-5) (ΑΔΑ: ΡΛ42465ΧΞΚ-ΑΣΗ), και συγκεκριμένα τις 
προσφορές: 1. Της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) με την επωνυμία 
«Συνεταιρισμός εργαζομένων ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ» και 2.Της Μονοπρόσωπης Εταιρείας 
Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ATLAS SECURITY SERVICES Μ.Ε.Π.Ε.» 
 
Ακολούθως η Επιτροπή κατέθεσε το Πρακτικό Αξιολόγησης στο ΔΣ, ώστε το τελευταίο να 
επιλέξει ποια εκ των δύο προσφορών είναι σύμφωνη με τα προβλεπόμενα στη σχετική 
πρόσκληση υποβολής προσφορών και καθ’ όλα συμφερότερη για το ΦΔ. 
 
Το λόγο έλαβε το τακτικό μέλος Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε 
στις επουσιώδης ελλείψεις και των δύο προσφορών, οι οποίες εντοπίστηκαν από την αρμόδια 
Επιτροπή και καταγράφηκαν στο υποβληθέν Πρακτικό της και οι οποίες αφορούν περίπου στα 
ίδια δικαιολογητικά. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη φύλαξης του Πάρκου και το 
χρονικό περιορισμό εκκίνησης εκ νέου της διαδικασίας υποβολής προσφορών και τέλος τόνισε 
τον χαρακτήρα του Πάρκου και την συμβολή που πρέπει να έχει στην ανάπτυξη της κοινωνικής 
οικονομίας. Κατόπιν των ανωτέρω προέκρινε την προσφορά της (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) με την 
επωνυμία «Συνεταιρισμός εργαζομένων ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ», αφού λάβουν χώρα οι απαραίτητες 
συμπληρώσεις. 
 
Το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμών, Αναθέσεων, 
Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών, το υποβληθέν πρακτικό της ως άνω Επιτροπής και την 
πρόταση του τακτικού του Μέλους κ. Κουτσοθεοδωρή, κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
αποφασίζει, ομόφωνα τα ακόλουθα: 
 
Κατατάσσει κατά σειρά προτεραιότητας επιλογής τις επιχειρήσεις που υπέβαλαν προσφορές 
για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης ως ακολούθως:  
 
1

η
 . Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) με την επωνυμία «Συνεταιρισμός 

εργαζομένων ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ» και 
 2

η
 . Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «ATLAS SECURITY 

SERVICES Μ.Ε.Π.Ε.» 
 
 
Εξουσιοδοτεί το Γενικό Διευθυντή να ζητήσει, με τα νόμιμα και πρόσφορα μέσα, και από τις 
δύο επιχειρήσεις, τη συμπλήρωση των ελλειπόντων δικαιολογητικών, εντός προθεσμίας 5 
(πέντε) εργάσιμων ημερών, με λήξη την Παρασκευή 04/08/2017 και ώρα 15:00. 
 
Κατόπιν της υποβολής των συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τις δύο επιχειρήσεις ο 
Γενικός Διευθυντής θα εξετάσει τα κατατεθέντα δικαιολογητικά. Αν η ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. με την 
επωνυμία «Συνεταιρισμός εργαζομένων ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ» έχει καταθέσει όλα τα ελλείποντα  
δικαιολογητικά , θα της ανατεθούν απευθείας οι υπηρεσίες φύλαξης του Πάρκου, διαφορετικά 
οι υπηρεσίες φύλαξης θα ανατεθούν στην εταιρεία «ATLAS SECURITY SERVICES Μ.Ε.Π.Ε.», 
που υπέβαλε τη δεύτερη προσφορά, εφόσον βεβαίως κι εκείνη έχει καταθέσει τα ελλείποντα 
δικαιολογητικά. 
 
Τέλος το ΔΣ εξουσιοδοτεί το Γενικό του Διευθυντή, όπως υπογράψει τη σχετική απόφαση 
απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών φύλαξης και τη σχετική σύμβαση.  
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 120. 
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Θέμα 3ο : Λοιπά θέματα - Επείγοντα 
 
Α. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με γραπτό αίτημα του Αντιδημάρχου Ιλίου για 
παραχώρηση χώρου του ΦΔ για τη διοργάνωση εκδηλώσεων. 
 
Ο λόγος δόθηκε στον παριστάμενο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού δήμου Ιλίου κ. Δημήτριο 
Βασιλόπουλο. Ο Αντιδήμαρχος αιτήθηκε και προφορικά την παραχώρηση χώρου του Φ.Δ., 
πλησίον του γηπέδου Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, για την διοργάνωση εκδηλώσεων στις κάτωθι 
ημερομηνίες: Α. Την 02.09.2017 για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Αρκάδων, Β. Τις 15 και 16.09.2017 για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Κρητών και Γ. Την 23.09.2017 για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού 
Συλλόγου Ηπειρωτών. 
 
Επιπλέον αιτήθηκε τον ορισμό εναλλακτικών ημερομηνιών πραγματοποίησης καθεμίας εκ των 
παραπάνω εκδηλώσεων χωριστά, σε περίπτωση μη πραγματοποίησής κάποιας εξ αυτών 
λόγο εκτάκτων καιρικών συνθηκών.    
 
Μετά τον γενόμενο διάλογο, το Δ.Σ. εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου μπροστά από το 
γήπεδο ακαδημιών ποδοσφαίρου, στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με του όρους που περιγράφονται 
στην υπ’ αριθ. 119/20.07.2017 απόφαση ΔΣ, για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στις  
ακόλουθες ημερομηνίες: 
 
Α. Την 02.09.2017 για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρκάδων και  
Β. Τις 15 και 16.09.2017 για τη διοργάνωση εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών  
Γ. Την 23.09.2017 για τη διοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ηπειρωτών. 
 
 
Ο ορισμός εναλλακτικών ημερομηνιών πραγματοποίησης καθεμίας εκ των παραπάνω 
εκδηλώσεων  χωριστά, σε περίπτωση μη πραγματοποίησής κάποιας εξ αυτών λόγο εκτάκτων 
καιρικών συνθηκών, θα γίνει εφόσον προκύψει τέτοιο θέμα κατόπιν επικοινωνίας του Δήμου 
Ιλίου με το ΦΔ και ύστερα από απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης.    
 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 121 
 
 
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων για λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ κήρυξε την λήξη 
των εργασιών της συνεδρίασης. 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί. 
 
 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                  

 

 Ιωάννης Ν. Πολύζος    
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ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

 

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής. 
 
 
Ιωάννης Θ. Μαυοειδάκος 
 
 
 
Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης. 
 
 
 
Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος 
 
 
 
 
Στυλιανός Γ. Βανδώρος, 
 
 


