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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2018 

 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» 

 
     Την 19η Απριλίου του έτους 2018, 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 Επαναληπτική Τακτική Συνεδρίαση τα τακτικά και 

αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την 

υπ’ αρ. πρωτ: 358/17.04.2018 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να 

λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης: 

 

ΘΕΜΑΤΑ 

1. Ανακοινώσεις Προέδρου  

2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018  

3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με εποπτεύον Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας για τη διενέργεια για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης συνοπτικού 

διαγωνισμού για εξάμηνη τουλάχιστον φύλαξη του Πάρκου και διάθεση της εγκριθείσας με 

την υπ’ αριθ. 161/2018 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: 18REQ002669605 2018-02-14) του ΦΔ, δαπάνης, 

ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000)ευρώ, πλέον Φ.Π.Α  

4. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και Αναπτυξιακού Συνδέσμου 

Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για τις παρακάτω ενότητες εργασιών-υπηρεσιών: Α) Αποψίλωση και 

απομάκρυνσή των αποξηραμένων χόρτων για το έτος 2018. Β) Εργασίες συντήρησης και 

επισκευών των κτιριακών υποδομών. Γ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων 

υποδομών. Δ) Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών. Έγκριση συνολικής 

δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Προϋπολογισμός δαπάνης : 149.000€, συμπ/νου 

Φ.Π.Α.)  

5. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της νέας Προγραμματικής 

Σύμβασης με ΑΣΔΑ.  

6. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια κάδων 

απορριμμάτων.  

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια παγκακίων.  

8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια τραπεζόπαγκων  

9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την ανάθεση του οικονομικού και 

διαχειριστικού ελέγχου του ΦΔ, σε Ορκωτούς Λογιστές.  

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης  
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11. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων 2018  

12. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών 2018  

13. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών για την Εκμίσθωση 

Ακινήτων.  

14. Έγκριση εκδήλωσης 44ου Φεστιβάλ ΚΚΕ-ΚΝΕ στο διάστημα 20-22/9/2018  

15. Παροχή εξουσιοδότησης : α) σε Πρόεδρο ΔΣ και β) σε Γενικό Διευθυντή για έγκριση 

ορισμένων κατηγοριών εκδηλώσεων.  

16. Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση ασύρματης κάλυψης πάρκου με δίκτυο WiFi  

17. Ορισμός πληρεξουσίου για την δικαστική εκπροσώπηση του ΦΔ, ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατά την εκδίκαση της αγωγής του Κ.Ταλαιπώρου κατά του Φορέα, 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  

18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου 

για τις ανάγκες του ΦΔ – Σύσταση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής επιλογής  

19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας στο 

ΦΔ  

20. Έγκριση παραχώρησης θεάτρου του Πάρκου στο Δήμο Ιλίου για την καλοκαιρινή περίοδο 

2018  

21. Λοιπά θέματα - Επείγοντα  

 

Το ΔΣ συνεδρίασε με παρόντα έξι (6) μέλη του με δικαίωμα ψήφου και ειδικότερα: 

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:  

1) Ιωάννης Πολύζος 

2) Ιωάννης Ελαιοτριβάρης  

3) Κωνσταντίνος Σερράος 

4) Στυλιανός Βανδώρος 

5) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος 

 

Παρόν, με δικαίωμα ψήφου, ήταν το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Μαρία Μπολτά, σε 

αναπλήρωση του Τακτικού Μέλους Θεόδωρου Κουτσοθεοδωρή, ο οποίος εκλήθη νομίμως 

όμως δεν παρέστη λόγω κωλύματος. 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, Σπυριδούλα 

Μαργαρίτη και Ευθύμιος Κοκκίνης. 

Στη συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου και η Γενική Διευθύντρια του ΦΔ  

Παρασκευή Γλένη. 

Παρευρέθη 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 ως ακολούθως: 
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Θέμα 1ο. Ανακοινώσεις Προέδρου  

Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις και αφού εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 

22.02.2018 συνεδρίασης του ΔΣ, κήρυξε την έναρξη των εργασιών. 

 

Θέμα 2ο. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018. 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του 

ΦΔ, η οποία σε συνεργασία με τον Ταμία του ΔΣ Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο και τον 

εκπρόσωπο της εταιρείας που έχει αναλάβει την τήρηση του Λογιστικού συστήματος του 

Φορέα Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2018, εισηγήθηκαν το θέμα της αναμόρφωσης 

του προϋπολογισμού του ΦΔ για το έτος 2018, δεδομένου ότι ορισμένες εγγεγραμμένες 

πιστώσεις σε Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018, δεν επαρκούν για την 

αποπληρωμή εργασιών και προμηθειών που προτίθεται να υλοποιήσει ο ΦΔ, το προσεχές 

διάστημα, όπως για παράδειγμα υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου, προμήθεια παγκακιών, 

κάδων απορριμμάτων κλπ.   

Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη:   

………………….. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση της εισήγησης και την αναμόρφωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2018, όπως αυτός προτείνεται και προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.  

(Ακολουθεί το κείμενο του προϋπολογισμού) 

………………………… 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 177 

 

Θέμα 3ο. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με εποπτεύον Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διενέργεια για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης 

συνοπτικού διαγωνισμού για εξάμηνη τουλάχιστον φύλαξη του Πάρκου και διάθεση της 

εγκριθείσας με την υπ’ αριθ. 161/2018 απόφασης ΔΣ (ΑΔΑ: 18REQ002669605 2018-02-14) 

του ΦΔ, δαπάνης, ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000)ευρώ, πλέον Φ.Π.Α  

Ο Πρόεδρος ΔΣ, αφού έλαβε το λόγο είπε τα ακόλουθα: όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 

161/2018 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 18REQ002669605 2018-02-14) του ΦΔ, εγκρίθηκε δαπάνη, 

ποσού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α για την σύναψη σύμβασης εξάμηνης 

τουλάχιστον διάρκειας για τη φύλαξη του Πάρκου. Για το λόγο αυτό με την υπ’ αριθ. 

323/12.03.2018 επιστολή μου προς το εποπτεύον Υπουργείο ΠΕΝ ζήτησα τη διάθεση 

υπαλλήλων για την συγκρότηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 

Επιτροπών, δεδομένου ότι ο ΦΔ, δεν έχει τη στελέχωση που απαιτείται ώστε να συγκροτήσει 

ο ίδιος τις επιτροπές αυτές, προκειμένου να προκηρυχθεί εκ μέρους του ΦΔ, συνοπτικός 

διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου στον οποίο θα ανατεθούν οι υπηρεσίες φύλαξης 

του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Με αφορμή την ως άνω επιστολή και 

κατόπιν προφορικής επικοινωνίας με εκπροσώπους του ΥΠΕΝ, μου γνωστοποιήθηκε η 

αδυναμία εκ μέρους του Υπουργείου να διαθέσει υπαλλήλους στο ΦΔ, αλλά εκδηλώθηκε η 

πρόθεση να αναλάβει το Υπουργείο μέσω των υπηρεσιών του να προκηρύξει απευθείας το 
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συνοπτικό διαγωνισμό για λογαριασμό του ΦΔ, να διαθέσει τον ανάδοχο στον ΦΔ και ο 

τελευταίος να αναλάβει την πληρωμή του τιμήματος της παροχής υπηρεσιών στον ανάδοχο.  

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος ΔΣ πρότεινε: α) Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του 

Φορέα Διαχείρισης με το εποπτεύον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου 

το τελευταίο μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για 

λογαριασμό του ΦΔ, για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών 

φύλαξης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», για έξι (6) μήνες τουλάχιστον και 

με δαπάνη έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, να διαθέσει τον ανάδοχο που θα προκύψει 

από το διαγωνισμό στο ΦΔ και ο ΦΔ να αναλάβει την πληρωμή του τιμήματος της παροχής 

υπηρεσιών στον ανάδοχο, σύμφωνα με τη σύμβαση που θα καταρτιστεί, β) τον ορισμό ως 

μελή στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με το 

ΥΠΕΝ, της Γενικής Διευθύντριας του ΦΔ Παρασκευής Γλένη και του Τακτικού Μέλους ΔΣ 

Μαρίνου Ρουσιά, το τρίτο μέλος θα οριστεί από το Υπουργείο, για Πρόεδρο της Κοινής 

Επιτροπής πρότεινε την Γενική Διευθύντρια του ΦΔ Παρασκευή Γλένη και γ) να 

εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος για την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.  

Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

…………………….. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

α) Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με το εποπτεύον 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου το τελευταίο μέσω των αρμοδίων 

υπηρεσιών του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για λογαριασμό του ΦΔ, για την 

ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του Μητροπολιτικού 

Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», για έξι (6) μήνες τουλάχιστον, με τη δαπάνη που θα προκύψει 

από το διαγωνισμό και δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως έχει 

αναμορφωθεί και ισχύει. Η πληρωμή του τιμήματος των παρεχόμενων υπηρεσιών φύλαξης 

στον ανάδοχο, που θα προκύψει από το διαγωνισμό και θα διατεθεί από το ΥΠΕΝ στο ΦΔ, 

θα γίνει από το ΦΔ, σύμφωνα με τη σύμβαση που θα καταρτιστεί.  

β) Τον ορισμό, εκ μέρους του ΦΔ, ως μελή στην Κοινή Επιτροπής Παρακολούθησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με το ΥΠΕΝ, της Γενικής Διευθύντριας του ΦΔ 

Παρασκευής Γλένη, με αναπληρωτή τον Στυλιανό Βανδώρο και του Τακτικού Μέλους ΔΣ 

Μαρίνου Ρουσιά με αναπληρωτή τον Ευθύμιο Κοκκίνη. Πρόεδρο της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης ορίζει την Γενική Διευθύντρια του ΦΔ Παρασκευή Γλένη.  

γ) Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο ΔΣ Ιωάννη Πολύζο για την υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με το εποπτεύον Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 178 

 

Θέμα 4ο. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και Αναπτυξιακού 

Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για τις παρακάτω ενότητες εργασιών-υπηρεσιών: Α) 

Αποψίλωση και απομάκρυνσή των αποξηραμένων χόρτων για το έτος 2018. Β) Εργασίες 

συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών. Γ) Εργασίες συντήρησης και 

επισκευών των υπαίθριων υποδομών. Δ) Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και 
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πηγαδιών. Έγκριση συνολικής δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης. (Προϋπολογισμός 

δαπάνης : 149.000€ , συμπ/νου Φ.Π.Α.)  

 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ αφού επικαλέστηκε το από 13/04/2018 εισηγητικό σημείωμα της 

Τεχνικής Επιτροπής του ΦΔ, το οποίο έχει ήδη κοινοποιηθεί στα μέλη ΔΣ, τόνισε για μια 

ακόμη φορά την αναγκαιότητα, δεδομένου ότι η στελέχωση του  ΦΔ εξακολουθεί να μην 

είναι επαρκής, της σύναψης νέας Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦΔ και του ΑΣΔΑ, 

για την υλοποίηση ενός νέου κύκλου εργασιών απολύτως αναγκαίων για το Πάρκο και 

καθοριστικών για τη βιωσιμότητά του.    

Με βάση τα παραπάνω πρότεινε:   

Α) Οι ενότητες των εργασιών να διαμορφωθούν ως ακολούθως:  

1. Η πρώτη ενότητα να περιλαμβάνει την αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και την 

απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, στο πλαίσιο της λήψης 

μέτρων για την πρόληψη εκδήλωσης πυρκαγιών και της συντήρησης πρασίνου» για το έτος 

2018. Με βάσει το κόστος της προηγούμενης αποψίλωσης, η δαπάνη για την παροχή των εν 

λόγω υπηρεσιών προϋπολογίζεται έως το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ 

συμπ/νου Φ.Π.Α..   

2. Η δεύτερη ενότητα να περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών 

υποδομών του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Ορισμένες εκ των επιμέρους εργασιών 

συνίστανται ενδεικτικά σε εργασίες συντηρήσεων και επισκευών στην Οθωνική Αυλή 

(ελαιοχρωματισμοί, επισκευή και αντικατάσταση κουφωμάτων κλπ), κάποιες επιμέρους 

συμπληρωματικές εργασίες στην Κιβωτό, πέραν αυτών που ήδη έχουν πραγματοποιηθεί και 

εργασίες σε όποιες άλλες κτιριακές υποδομές υποδείξει ο ΦΔ, που χρήζουν συντήρησης και 

επισκευών. Το κόστος της ενότητας αυτής προϋπολογίζεται έως το ποσό των τριάντα 

χιλιάδων ευρώ (30.000) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α..   

3. Η τρίτη ενότητα να περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων 

υποδομών  του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Ορισμένες εκ των επιμέρους εργασιών 

συνίστανται ενδεικτικά σε εργασίες αποκατάστασης της περιμετρικής περίφραξης του 

πάρκου, εργασίες προστασίας, συντήρησης και επισκευής των κατασκευών των εισόδων,  τη 

διαμόρφωση του χώρου του Βορείου Παρκινγκ της οδού Φυλής σε χώρο εκδηλώσεων και 

εργασίες σε όποιες άλλες υπαίθριες υποδομές υποδείξει ο ΦΔ που χρήζουν συντήρησης και 

επισκευών. Το κόστος της ενότητας αυτής προϋπολογίζεται έως το ποσό των εβδομήντα δύο 

χιλιάδων ευρώ (72.000) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.   

4. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει τον έλεγχο και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών 

εντός του Πάρκου, με σκοπό την αδειοδότηση, την πλήρη αποκατάστασή τους και 

επαναλειτουργία τους. Ορισμένες εκ των επιμέρους εργασιών ενδεικτικά συνίστανται σε  

εργασίες συντήρησης και προστασίας των γεωτρήσεων και των πηγαδιών καθώς και την 

ανακατασκευή των αντλιοστασίων τους για την πλήρη αξιοποίηση τους για την άρδευση και 

πυρόσβεση του πάρκου και όποιες άλλες σχετιζόμενες με την ενότητα εργασίες υποδείξει ο 

ΦΔ. Το κόστος της ενότητας αυτής προϋπολογίζεται έως το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων  

ευρώ (32.000) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.   

Β) Να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να διατεθεί η πίστωση, συνολικού ύψους έως εκατόν 

σαράντα εννέα χιλιάδες (149.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  
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Γ) Να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος να υπογράψει την Προγραμματική Σύμβαση με τον ΑΣΔΑ.  

Τα μέλη ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:  

……………… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και 

του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την υλοποίηση ενός νέου κύκλου 

εργασιών, διαφορετικών από αυτές τις πρώτης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΑΣΔΑ, 

απολύτως αναγκαίων για το Πάρκο και καθοριστικών για τη βιωσιμότητά του. Οι ως άνω 

εργασίες θα αποτυπωθούν σε τέσσερις επιμέρους ενότητες ως ακολούθως:  

1η ΕΝΟΤΗΤΑ) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το 

χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη 

εκδήλωσης πυρκαγιών και της συντήρησης πρασίνου για το έτος 2018. Οι εργασίες θα 

γίνουν σε όλη την έκταση που καταλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» 

και εντός των ορίων του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.  

2η ΕΝΟΤΗΤΑ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου 

«Αντώνης Τρίτσης». Ο Φορέας Διαχείρισης θα υποδείξει τις ακριβείς υπαίθριες υποδομές 

που χρήζουν συντήρησης και επισκευών και θα συμπεριληφθούν στις εκτελεστικές 

συμβάσεις που θα συνάψει ο ΑΣΔΑ.  

3η ΕΝΟΤΗΤΑ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου 

«Αντώνης Τρίτσης». Ο Φορέας Διαχείρισης θα υποδείξει τις ακριβείς κτιριακές υποδομές  

που χρήζουν συντήρησης και επισκευών και θα συμπεριληφθούν στις εκτελεστικές 

συμβάσεις που θα συνάψει ο ΑΣΔΑ  

4η ΕΝΟΤΗΤΑ) Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την 

αδειοδότησή τους, την πλήρη αποκατάστασή και επαναλειτουργία τους. Όλες οι εργασίες 

θα πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης και θα 

αποτυπωθούν πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές που θα συνταχθούν από τον ΑΣΔΑ.  

Β) Την έγκριση δαπάνης συνολικού ύψους έως εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδες (149.000) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. Η δαπάνη θα 

βαρύνει τον Κ.Α. 62.07 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Φορέα 

Διαχείρισης, όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει και θα κατανεμηθεί στις επιμέρους ενότητες 

ως ακολούθως:  

1η ΕΝΟΤΗΤΑ) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το 

χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, δαπάνη έως το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων 

(15.000,00) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α..  

2η ΕΝΟΤΗΤΑ)Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου 

«Αντώνης Τρίτσης», δαπάνη έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) ευρώ 

συμπ/νου ΦΠΑ.  

3η ΕΝΟΤΗΤΑ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου 

«Αντώνης Τρίτσης», δαπάνη έως το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000) ευρώ 

συμπ/νου ΦΠΑ  

4η Ενότητα) Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την αδειοδότησή 

τους την πλήρη αποκατάστασή και επαναλειτουργία τους, δαπάνη έως το ποσό των 

τριάντα δύο χιλιάδων ευρώ (32.000) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.  
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Η αποπληρωμή του τιμήματος για καθεμία εκ των επιμέρους εργασιών, θα λαμβάνει χώρα 

μετά την ολοκλήρωσή της κάθε εργασίας και κατόπιν Εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (που θα οριστεί), για την ολοκλήρωση του 

επιμέρους αντικειμένου της σύμβασης.  

Μετά την οριστική παραλαβή κάθε επιμέρους εργασίας θα εκδίδονται τα αντίστοιχα 

παραστατικά, τα οποία θα αποπληρώνονται άμεσα από το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα 

πιστώνει τα αντίστοιχα ποσά στο λογαριασμό του ΑΣΔΑ προκειμένου ο τελευταίος να 

εξοφλεί τους αναδόχους.  

Γ) Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο ΔΣ Ιωάννη Πολύζο για την υπογραφή της Προγραμματικής 

Σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 179 

 

Θέμα 5ο. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της νέας Προγραμματικής 

Σύμβασης με ΑΣΔΑ.  

Τα μέλη ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:  

………..  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τον ορισμό εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης, ως μέλη στην Κοινή με τον ΑΣΔΑ Επιτροπή 

Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης και των περιλαμβανομένων 

σε αυτή εργασιών, όπως τούτα εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 179/2018 απόφαση ΔΣ, της 

Γενικής Διευθύντριας του ΦΔ Παρασκευής Γλένη με αναπληρωτή τον Στυλιανό Βανδώρο και 

του Τακτικού Μέλους ΔΣ Θεόδωρου Κουτσοθεοδωρή με αναπληρωτή τον Ευθύμιο Κοκκίνη. 

Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ η Γενική 

Διευθύντρια του ΦΔ Παρασκευή Γλένη.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 180 

 

Θέμα 6ο. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια 

κάδων απορριμμάτων.  

 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη   

…………………. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση δαπάνης, τη δέσμευση και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ύψους έως 

δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια εκατόν είκοσι (120) κάδων 

απορριμμάτων, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας του Πάρκου, σύμφωνα με το  

υπ’ αριθ. πρωτ. 335/23.03.2018 Πρωτογενές αίτημα της Γενικής Δ/ντριας του ΦΔ. Η δαπάνη 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 14 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως 

έχει αναμορφωθεί και ισχύει.  

Β. Τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1) Παναγιώτη 

Τσαρμπόπουλο, 2) Στυλιανό Βανδώρο και 3) Ευθύμιο Κοκκίνη, για την σύνταξη των 
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αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να φέρουν οι κάδοι απορριμμάτων. Με 

βάση τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθεί Πρόσκληση υποβολής 

προσφορών, χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Εν συνεχεία η ίδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 

υποβληθείσες προσφορές και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του 

οποίου θα εισηγηθεί μαζί με τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές, προς έγκριση στο ΔΣ, 

ώστε το τελευταίο να αποφανθεί επ’ αυτών για να λάβει χώρα η προμήθεια.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 181 

 

Θέμα 7ο. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια παγκακίων.  

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη   

…………………….. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ύψους έως δεκαεπτά 

χιλιάδες (17.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια εκατό (100) παγκακιών, για την 

κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών του Πάρκου σε ανάπαυση και αναψυχή, σύμφωνα με 

το υπ’ αριθ. πρωτ. 333/23.03.2018 Πρωτογενές αίτημα της Γενικής Δ/ντριας του ΦΔ. Η 

δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 14 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, 

όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.  

Β. Τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1) Παναγιώτη 

Τσαρμπόπουλο, 2) Στυλιανό Βανδώρο και 3) Ευθύμιο Κοκκίνη, για την σύνταξη των 

αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να φέρουν τα παγκάκια.  Με βάση τις 

συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθεί Πρόσκληση υποβολής προσφορών, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Εν συνεχεία η ίδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 

υποβληθείσες προσφορές και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του 

οποίου θα εισηγηθεί μαζί με τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές, προς έγκριση στο ΔΣ, 

ώστε το τελευταίο να αποφανθεί επ’ αυτών για να λάβει χώρα η προμήθεια.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 182 

 

Θέμα 8ο. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια 

τραπεζόπαγκων  

 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη   

…………………… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ύψους έως έντεκα χιλιάδες 

πεντακόσια (11.500) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια πενήντα (50) τραπεζόπαγκων, για 

την κάλυψη των αναγκών των επισκεπτών του Πάρκου σε ανάπαυση και αναψυχή, σύμφωνα 

με το  υπ’ αριθ. πρωτ. 334/23.03.2018 Πρωτογενές αίτημα της Γενικής Δ/ντριας του ΦΔ. Η 

δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 14 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, 

όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.  
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Β. Τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1) Παναγιώτη 

Τσαρμπόπουλο, 2) Στυλιανό Βανδώρο και 3) Ευθύμιο Κοκκίνη, για την σύνταξη των 

αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να φέρουν οι τραπεζόπαγκοι. Με βάση 

τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθεί Πρόσκληση υποβολής προσφορών, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Εν συνεχεία η ίδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 

υποβληθείσες προσφορές και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του 

οποίου θα εισηγηθεί μαζί με τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές, προς έγκριση στο ΔΣ, 

ώστε το τελευταίο να αποφανθεί επ’ αυτών για να λάβει χώρα η προμήθεια.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 183 

 

Θέμα 9ο. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την ανάθεση του 

οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του ΦΔ, σε Ορκωτούς Λογιστές.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού έλαβε το λόγο ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ ότι ο ΦΔ, σύμφωνα με το 

άρθρο 58 του Ν. 4414/2016, υποχρεούται μετά τη λήξη κάθε διαχειριστικού έτους να ενεργεί 

Οικονομικό και Διαχειριστικό έλεγχο με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες 

διατάξεις περί Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Το διαχειριστικό έτος του ΦΔ συμπίπτει με το 

ημερολογιακό έτος. Ειδικά το πρώτο διαχειριστικό έτος, άρχισε από την ημέρα δημοσίευσης 

του Ν. 4414/2016 και έληξε την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2017.   

Τον έλεγχο ασκούν ορκωτοί λογιστές και υποβάλλουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα 

Διαχείρισης μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό 

του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στον Υπουργό 

Οικονομικών.  

Ενόψει των ανωτέρω απηύθυνα προς το σώμα το υπ’ αριθ. 336/23.03.2018 πρωτογενές 

αίτημά μου με θέμα την ανάθεση του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του ΦΔ, σε 

ορκωτούς λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4414/2016, για το πρώτο διαχειριστικό 

έτος του ΦΔ, όπως περιγράφεται ανωτέρω και αιτούμαι την έγκρισή του.  

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

………………………….. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ύψους έως τέσσερις χιλιάδες 

(4.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την ανάθεση του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του 

ΦΔ, σε ορκωτούς λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4414/2016 και σύμφωνα με το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 336/23.03.2018 Πρωτογενές αίτημα του Προέδρου ΔΣ. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως έχει 

αναμορφωθεί και ισχύει.  

Β. Τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1) Παρασκευή Γλένη, ΓΔ του 

ΦΔ, 2) Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή και 3) Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, για την σύνταξη της  

Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, η οποία θα αναρτηθεί, χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. 

Εν συνεχεία η ίδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές, θα διενεργήσει τη 

διαδικασία της συνέντευξης των υποψηφίων και θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, το 
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περιεχόμενο του οποίου θα εισηγηθεί προς έγκριση, μαζί με τις συνταχθείσες τεχνικές 

προδιαγραφές, στο ΔΣ, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί  επ’ αυτών και να λάβει χώρα η 

ανάθεση των υπηρεσιών.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 184 

 

Θέμα 10ο. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια γραφικής 

ύλης. 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

………………………… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης, ύψους τριακοσίων (300) ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ, για την προμήθεια γραφικής ύλης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 

339/27.03.2018 Πρωτογενές αίτημα της Γενικής Διευθύντριας του ΦΔ. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον Κ.Α. 64.07 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως έχει 

αναμορφωθεί και ισχύει.  Εξουσιοδοτείται η Γενική Διευθύντρια να υπογράψει την απόφαση 

απευθείας ανάθεσης.  

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 185 

 

 

Θέμα 11ο. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων 2018  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την σύσταση τριμελούς «Επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών και 

αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών» για το υπόλοιπο του έτους 2018, από τα μέλη ΔΣ 

τακτικά και αναπληρωματικά, δεδομένου ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση.  

Πρότεινε ως μέλη της επιτροπής τους: 1) Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, με αναπληρωματικό 

μέλος τον Ευθύμιο Κοκκίνη, 2) Παναγιώτη Καλαρά με αναπληρωματικό μέλος τη Σπυριδούλα 

Μαργαρίτη και 3) Μαρία Μπολτά με αναπληρωματικό μέλος το Στυλιανό Βανδώρο.  

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη .  

…………………………. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Τη σύσταση τριμελούς «Επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών και αναθέσεων υπηρεσιών 

και προμηθειών» για το υπόλοιπο του έτους 2018, από τα μέλη ΔΣ τακτικά και 

αναπληρωματικά, δεδομένου ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση. Μέλη της επιτροπής 

ορίζει τους: 1) Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον Ευθύμιο Κοκκίνη, 

2) Παναγιώτη Καλαρά με αναπληρωματικό μέλος τη Σπυριδούλα Μαργαρίτη και 3) Μαρία 

Μπολτά με αναπληρωματικό μέλος το Στυλιανό Βανδώρο. Συντονιστή της επιτροπής ορίζει 

τον Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο.  

Β. Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:  
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α) Η έρευνα αγοράς στις περιπτώσεις που προβλέπεται, για την ανάθεση των υπηρεσιών ή 

της προμήθειας.  

β) Η συλλογή και αξιολόγηση των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής των προσφερόντων ή 

υποψηφίων.  

γ) Ο έλεγχος της καταλληλότητας των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους 

στη διαδικασία.  

δ) Ο εν γένει έλεγχος και αξιολόγηση των προσφορών.  

ε) Η αιτιολογημένη εισήγηση του αποκλεισμού των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, της απόρριψης προσφορών, της κατακύρωσης αποτελεσμάτων, της ματαίωσης 

της διαδικασίας, όπου χωρούν λόγοι προς τούτο.  

στ) Η σύνταξη αιτιολογημένου πρακτικού αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών και η 

υποβολή του προς έγκριση στο ΔΣ, στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται με απόφαση ΔΣ. 

Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται υποβολή του πρακτικού προς έγκριση στο ΔΣ, με 

βάση την αξιολόγηση που αποτυπώνεται στο πρακτικό της επιτροπής, γίνεται η απευθείας 

ανάθεση.  

Η συγκρότηση της παραπάνω επιτροπής, δεν αποκλείει τη συγκρότηση αντίστοιχης 

επιτροπής, με απόφαση ΔΣ, για συγκεκριμένη/ες σύμβαση ή συμβάσεις, που συνάπτει ο 

Φορέας Διαχείρισης. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 186 

 

Θέμα 12ο. Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών 2018  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την σύσταση τριμελούς «Επιτροπής παρακολούθησης και 

παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών» για το υπόλοιπο του έτους 2018, από τα μέλη ΔΣ 

τακτικά και αναπληρωματικά, δεδομένου ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση.  

Πρότεινε ως μέλη της επιτροπής τους: 1) Γενική Διευθύντρια του ΦΔ Παρασκευή Γλένη, με 

αναπληρωματικό μέλος τον Μαρίνο Ρουσιά, 2) Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, με 

αναπληρωματικό μέλος το Στυλιανό Βανδώρο και 3) Ευθύμιο Κοκκίνη με αναπληρωματικό 

μέλος τον Κων/νο Σερράο.  

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη .  

………………………… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Τη σύσταση τριμελούς «Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και 

προμηθειών» για το υπόλοιπο του έτους 2018, από τα μέλη ΔΣ τακτικά και αναπληρωματικά, 

δεδομένου ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση.  

Μέλη της επιτροπής ορίζει τους: 1) Γενική Διευθύντρια του ΦΔ Παρασκευή Γλένη, με 

αναπληρωματικό μέλος τον Μαρίνο Ρουσιά, 2) Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, με 

αναπληρωματικό μέλος το Στυλιανό Βανδώρο και 3) Ευθύμιο Κοκκίνη με αναπληρωματικό 

μέλος τον Κων/νο Σερράο. Συντονίστρια της επιτροπής ορίζει τη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ 

Παρασκευή Γλένη.  

Β. Αρμοδιότητες της επιτροπής είναι:  

α) Η παραλαβή του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας ή της υπηρεσίας.  
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β) Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προσήκουσας εκτέλεσης της προμήθειας ή της 

υπηρεσίας.  

γ) Η σύνταξη πρωτοκόλλου παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της προμήθειας ή της 

υπηρεσίας, αφού πρώτα εξεταστεί ότι έλαβε χώρα σύμφωνα με τους τιθέμενους όρους στην 

πρόσκληση, την απόφαση απευθείας ανάθεσης κλπ.  

δ) Εφόσον πρόκειται για σύμβαση η παρακολούθηση και ο έλεγχος της προσήκουσας 

εκτέλεσης όλων των όρων της σύμβασης, της εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου 

και η εισήγηση στο ΔΣ της λήψης των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 

όρων.  

Η συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής, δεν αποκλείει τη συγκρότηση αντίστοιχης 

Επιτροπής συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων, με απόφαση ΔΣ, σε κάθε περίπτωση 

και δη σε συμβάσεις που απαιτούνται ειδικές γνώσεις 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 187 

 

Θέμα 13ο. Σύσταση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών για την 

Εκμίσθωση Ακινήτων.  

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ότι είναι απαραίτητη η σύσταση Επιτροπής Διενέργειας 

Δημοπρασιών και Διαγωνισμών για την Εκμίσθωση Ακινήτων, προκειμένου ο ΦΔ να 

προχωρήσει στις μισθώσεις των ακινήτων αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του, 

εντός του Πάρκου, που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Μέλη της εν λόγω Επιτροπής 

πρότεινε μέλη του ΔΣ τακτικά και αναπληρωματικά, δεδομένου ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει 

επαρκή στελέχωση και συγκεκριμένα τους: 1) Ιωάννη Ελαιοτριβάρη με αναπληρωματικό 

μέλος τον Παναγιώτη Καλαρά, 2) Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή με αναπληρωματικό μέλος το 

Νικόλαο Μπελαβίλα και 3) Μαρία Μπολτά με αναπληρωματικό μέλος τον Κων/νο Σερράο. 

Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής, οι οποίες περιγράφονται και στον Κανονισμό Λειτουργίας 

του Πάρκου συνίστανται: στην διεξαγωγή των διαγωνισμών και δημοπρασιών εκμίσθωσης 

ακινήτων αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του ΦΔ, η σύνταξη του τεύχους 

διακηρύξεως,  η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, η εξέταση και οριστική 

απόφαση επί των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιόν της και αφορούν τη νομιμότητα 

της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας διεξαγωγής του 

διαγωνισμού και η σύνταξη σχετικού πρακτικού  που εισάγεται προς έγκριση στο ΔΣ 

προκειμένου να γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού.  

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

……………. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών για την 

Εκμίσθωση Ακινήτων, αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του ΦΔ, εντός του Πάρκου, 

που προορίζονται για το σκοπό αυτό. Μέλη της εν λόγω Επιτροπής ορίζει μέλη του ΔΣ 

τακτικά και αναπληρωματικά, δεδομένου ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση και 
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συγκεκριμένα τους: 1) Ιωάννη Ελαιοτριβάρη με αναπληρωματικό μέλος τον Παναγιώτη 

Καλαρά, 2) Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή με αναπληρωματικό μέλος το Νικόλαο Μπελαβίλα και  

3) Μαρία Μπολτά με αναπληρωματικό μέλος τον Κων/νο Σερράο. Πρόεδρο και συντονιστή 

της Επιτροπής ορίζει τον Ιωάννη Ελαιοτριβάρη.  

Β. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:   

1. Η διεξαγωγή των διαγωνισμών και δημοπρασιών εκμίσθωσης ακινήτων αποκλειστικής 

χρήσης και εκμετάλλευσης του ΦΔ,   

2. Η σύνταξη του τεύχους διακηρύξεως της εκάστοτε μίσθωσης,   

3. Η αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών,  

4. Η εξέταση και οριστική απόφαση επί των ενστάσεων που υποβάλλονται ενώπιόν της και 

αφορούν τη νομιμότητα της διακηρύξεως, της συμμετοχής πλειοδότη ή της νομιμότητας 

διεξαγωγής του διαγωνισμού,  

5. Η σύνταξη σχετικού πρακτικού  που εισάγεται προς έγκριση στο ΔΣ προκειμένου να γίνει η 

κατακύρωση του διαγωνισμού και   

6. Κάθε ενέργεια που κρίνεται αναγκαία για την εκμίσθωση των εντός του Πάρκου ακινήτων, 

που προορίζονται για το σκοπό αυτό, μέχρι και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 188 

 

Θέμα 14ο. Έγκριση εκδήλωσης 44ου Φεστιβάλ ΚΚΕ-ΚΝΕ στο διάστημα 20-22/9/2018  

O Πρόεδρος ΔΣ αφού πήρε το λόγο είπε τα ακόλουθα, όπως γνωρίζετε με την από 

15.03.2018 αίτησή της η Κουμουνιστική Νεολαία Ελλάδος (ΚΝΕ) ζήτησε την παραχώρηση των 

χώρων του Πάρκου, για τις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2018, για την 

πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ ΚΚΕ-ΚΝΕ, ενόψει και του εορτασμού 

των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΚΚΕ και 50 χρόνων από την ίδρυση της ΚΝΕ. Δεδομένου 

ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας εύλογος χρόνος προετοιμασίας των εκδηλώσεων, ζητήθηκε να 

δοθεί η δυνατότατα εισόδου στο Πάρκο, στους διοργανωτές, 10 ημέρες πριν την έναρξη των 

εκδηλώσεων, ήτοι από τις 10.09.2018. Ενώ από την πλευρά της η Κουμουνιστική Νεολαία 

Ελλάδος (ΚΝΕ), έθεσε εαυτόν στην διάθεση του ΦΔ, ώστε να πραγματοποιήσει ορισμένες 

παρεμβάσεις συντήρησης του Πάρκου, κατόπιν υποδείξεως του ΦΔ.  

Τα μέλη ΔΣ αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ και την από 15.03.2018 

αίτηση της Κουμουνιστικής Νεολαία Ελλάδος (ΚΝΕ) και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 

Με πλειοψηφία τεσσάρων (4) έναντι δύο (2) μελών, την παραχώρηση των χώρων του 

Πάρκου, για τις ημερομηνίες 20, 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2018, στην Κουμουνιστική Νεολαία 

Ελλάδος (ΚΝΕ) για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του 44ου Φεστιβάλ ΚΚΕ-ΚΝΕ, και 

τη δυνατότατα εισόδου, στους διοργανωτές, 10 ημέρες πριν την έναρξη των εκδηλώσεων, 

ήτοι από τις 10.09.2018, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προετοιμασίες των εκδηλώσεων. 

Επίσης επισήμαναν σε εκπροσώπους της ΚΝΕ, που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση του ΔΣ, 

την ανάγκη να επιδείξουν τη δέουσα προσοχή στο χώρο τόσο κατά το χρόνο 

πραγματοποίησης των εκδηλώσεων όσο και κατά το χρόνο προετοιμασίας αυτών, να 

χρησιμοποιήσουν το χώρο σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας και να δώσουν 

προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Περαιτέρω ζητήθηκε από τους 
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εκπροσώπους να προσκομίσουν το προσεχές διάστημα ένα σχέδιο χωροθέτησης στο Πάρκο 

των προγραμματισμένων εκδηλώσεων. Τέλος ενημέρωσαν τους εκπροσώπους της ΚΝΕ, ότι 

θα τους ενημερώσουν για ορισμένες παρεμβάσεις συντήρησης που θα μπορούσαν να 

πραγματοποιήσουν στο χώρο.  

Μειοψήφησαν τα μέλη Στυλιανός Βανδώρος και Μαρία Μπολτά. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 189 

 

Θέμα 15ο. Παροχή εξουσιοδότησης : α) σε Πρόεδρο ΔΣ και β) σε Γενικό Διευθυντή για 

έγκριση ορισμένων κατηγοριών εκδηλώσεων.  

Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία είπε τα 

ακόλουθα: Στο ΦΔ φτάνουν καθημερινά αιτήματα για επισκέψεις, εκδηλώσεις και δράσεις 

στο Πάρκο, από διαφόρους Φορείς αλλά και φυσικά πρόσωπα. Δεδομένου ότι όλα αυτά τα 

αιτήματα και λόγω του όγκου τους αλλά και λόγω του ότι αφορούν δράσεις μικρής 

εμβέλειας δεν είναι πρακτικό να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του ΦΔ. Για το λόγο αυτό θα ήθελα να αιτηθώ να παρασχεθεί εκ μέρους του 

Σώματος είτε σε εμένα είτε στον Πρόεδρο του ΔΣ, η εξουσιοδότηση να μπορούμε να 

επεξεργαστούμε σε πρώτη φάση τα αιτήματα αυτά, να μπορούμε να εγκρίνουμε τα 

αιτήματα εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε κάθε περίπτωση αιτήματα για 

εκδηλώσεις μικρής εμβέλειας, ήτοι αιτήματα για δράσεις, επισκέψεις κλπ μιάς ημέρας και 

με μικρή συμμετοχή ατόμων.  

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας του ΦΔ και κατόπιν 

διαλογικής συζήτησης,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ 

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο ΔΣ και στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, από 

κοινού ή χωριστά ενεργώντας να επεξεργάζονται τα αιτήματα για επισκέψεις, εκδηλώσεις 

και δράσεις στο Πάρκο, ως ακολούθως:  

Α. Να απορρίπτουν αιτήματα για εκδηλώσεις, επισκέψεις και δράσεις στο Πάρκο, το 

περιεχόμενο των οποίων δεν συνάδει με το χαρακτήρα του Πάρκου και αντίκειται στις αρχές 

και στους Κανόνες Λειτουργίας του, και σε κάθε περίπτωση αιτήματα για διενέργεια 

εκδηλώσεων με εμπορικό χαρακτήρα.  

Β. Να μπορούν να εγκρίνουν αιτήματα για εκδηλώσεις, επισκέψεις, δράσεις κλπ 

εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, σε κάθε περίπτωση αιτήματα για εκδηλώσεις 

δράσεις, επισκέψεις κλπ μικρής εμβέλειας και με μικρή σχετικά συμμετοχή ατόμων.  

Γ. Να εισάγουν σε κάθε περίπτωση προς συζήτηση στο ΔΣ, αιτήματα για εκδηλώσεις, 

δράσεις, επισκέψεις κλπ που: 1) είναι μεγαλύτερης εμβέλειας και με εκτίμηση μεγάλης 

προσέλευσης επισκεπτών/συμμετεχόντων, 2) έχουν πολιτικό χαρακτήρα, 3) διοργανώνονται 

από φορείς που έχουν απήχηση σε μεγάλο αριθμό ατόμων, 4) διοργανώνονται από Δήμους 

κλπ ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και φορείς του Δημοσίου και 5) σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως μικρής εμβέλειας με βάση όλα τα ανωτέρω κριτήρια. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 190 
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Θέμα 16ο. Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση ασύρματης κάλυψης πάρκου με δίκτυο WiFi  

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση. 

 

Θέμα 17ο. Ορισμός πληρεξουσίου για την δικαστική εκπροσώπηση του ΦΔ, ενώπιον του 

Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατά την εκδίκαση της αγωγής του Κ.Ταλαιπώρου κατά του Φορέα, 

έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  

Ο Πρόεδρος ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ για την από 28.03.2018 (ΓΑΚ:1043/2018), αγωγή των 

Κ. Ταλαιπώρου κλπ κατά του Φορέα Διαχείρισης με θέμα την καταβολή αποζημίωσης ποσού 

4.950,49€ πλέον τόκων, η οποία φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, 

κατά τη δικάσιμο της 29ης Μαΐου 2018. Ενόψει των ανωτέρω τόνισε την άμεση ανάγκη 

ορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου, που θα εκπροσωπήσει το Φορέα Διαχείρισης κατά την 

ανωτέρω δικάσιμο, για την αντίκρουση του περιεχομένου της εν λόγω αγωγής. Δεδομένου 

ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν διαθέτει Νομική Υπηρεσία, πρότεινε: α) Την ανάθεση της 

εκπροσώπησης του Φορέα Διαχείρισης ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατά τη δικάσιμο 

της 29ης Μαΐου 2018, για την αντίκρουση της από 28.03.2018 (ΓΑΚ:1043/2018), αγωγής των 

Κ. Ταλαιπώρου κλπ κατά του Φορέα Διαχείρισης με θέμα την καταβολή αποζημίωσης ποσού 

4.950,49€ πλέον τόκων, στον Χαράλαμπο Ξενίδη, δικηγόρο Αθηνών και β) την έγκριση 

δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης έως το ποσό των διακοσίων τριάντα δύο (232) 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, για την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου.  

Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

…………………… 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Την ανάθεση της δικαστικής εκπροσώπησης του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού 

Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και ανάπτυξης Κοινωνικής 

Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», ενώπιον του Ειρηνοδικείου Ιλίου, κατά τη δικάσιμο της 29ης 

Μαΐου 2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, για την αντίκρουση της από 

28.03.2018 και με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) 1043/2018, αγωγής των Κ. Ταλαιπώρου 

κλπ, που στρέφεται κατά του Φορέα Διαχείρισης, για την καταβολή αποζημίωσης ποσού 

4.950,49€ πλέον τόκων, στον Χαράλαμπο Ξενίδη, δικηγόρο Αθηνών ΑΜ ΔΣΑ 15127, κάτοικο 

Αθηνών (Θεμιστοκλέους 38), με ΑΦΜ 043972790, Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών.  

Β) Την έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού διακοσίων τριάντα δύο (232) 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, για την αμοιβή του πληρεξουσίου δικηγόρου σύμφωνα και με το υπ’ 

αριθ. πρωτ. 355/16.04.2018 Πρωτογενές αίτημα του Προέδρου ΔΣ. Η δαπάνη θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως έχει αναμορφωθεί 

και ισχύει. Η καταβολή της αμοιβής θα λάβει χώρα μετά την προσκόμιση εκ μέρους του 

δικηγόρου των νομίμων παραστατικών (τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, γραμμάτιο 

προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, πίνακα ωρών για καταβολή αμοιβής πέραν της 

ελαχίστης προβλεπόμενης από τον Κώδικα Δικηγόρων, φορολογική και ασφαλιστική 

ενημερότητα εφόσον απαιτείται) και την έκδοση του αντίστοιχου χρηματικού εντάλματος 

από το ΦΔ. 
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Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 191 

 

Θέμα 18ο. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες υποστήριξης 

γραφείου για τις ανάγκες του ΦΔ – Σύσταση τριμελούς εισηγητικής επιτροπής επιλογής  

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία έθεσε υπ’ όψη των 

μελών ΔΣ, τα ακόλουθα: όπως γνωρίζετε, ο Φορέας Διαχείρισης, δεν διαθέτει 

συγκροτημένες υπηρεσίες, που να μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργία του, γεγονός 

που δυσχεραίνει το έργο του και δημιουργεί ιδιαίτερες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των 

αποφάσεων που λαμβάνονται από το ΔΣ. Για το λόγο αυτό απηύθυνα στο ΔΣ το υπ’ αριθ. 

πρωτ. 356/16.04.2018, αίτημα μου για την έγκριση σχετικής δαπάνης, ώστε να μπορέσει ο 

ΦΔ, να προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου, με 

εταιρεία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης, που θα 

αφορά την απασχόληση δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα:  

1.Ενός (1) ατόμου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κατεύθυνσης Διοικητικής, 

που θα απασχοληθεί στο Φορέα Διαχείρισης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης έως 31.12.2018, με πενθήμερη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή, οκτώ (8) 

ώρες ημερησίως και με αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα δημόσιας 

διοίκησης.  

2. Ενός (1) ατόμου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), που θα απασχοληθεί στη 

Γραμματεία του Φορέα Διαχείρισης για το διάστημα από 15.07.2018 έως 31.12.2018, πέντε 

ημέρες την εβδομάδα Δευτέρα έως Παρασκευή, οκτώ (8)ώρες ημερησίως . Αναλυτικά οι 

αρμοδιότητες των δύο ατόμων θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί 

μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του αναδόχου.  

Τέλος η Γενική Διευθύντρια πρότεινε τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από 

την ίδια και τα μέλη ΔΣ Μαρίνο Ρουσιά και Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή, η οποία (Επιτροπή) 

θα επιμεληθεί την σύνταξη της αναλυτικής τεχνικής περιγραφής των παρεχόμενων 

εργασιών, βάσει της οποίας θα συνταχθεί και αναρτηθεί Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, 

χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Εν συνεχεία η ίδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τις 

υποβληθείσες προσφορές, θα διενεργήσει συνέντευξη στους υποψηφίους και θα συντάξει 

Πρακτικό Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του οποίου θα εισηγηθεί μαζί με την συνταχθείσα 

τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων εργασιών, προς έγκριση στο ΔΣ, ώστε το τελευταίο να 

αποφανθεί επ’ αυτών για να επακολουθήσει η ανάθεση των υπηρεσιών και η υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης.  

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

…………………. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ύψους έως δεκαεννέα 

χιλιάδες (19.000) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, για την σύναψη σύμβασης παροχής 

υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου, με εταιρεία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών για τις 

ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης, που θα αφορά την απασχόληση δύο (2) ατόμων και 

συγκεκριμένα:  
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1.Ενός (1) ατόμου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κατεύθυνσης Διοικητικής, 

που θα απασχοληθεί στο Φορέα Διαχείρισης από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής 

σύμβασης έως 31.12.2018, με πενθήμερη απασχόληση, Δευτέρα έως Παρασκευή, οκτώ (8) 

ώρες ημερησίως και με αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα δημόσιας 

διοίκησης.  

2. Ενός (1) ατόμου κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), που θα απασχοληθεί στη 

Γραμματεία του Φορέα Διαχείρισης για το διάστημα από 15.07.2018 έως 31.12.2018, πέντε 

ημέρες την εβδομάδα Δευτέρα έως Παρασκευή, οκτώ (8)ώρες ημερησίως. Αναλυτικά οι 

αρμοδιότητες των δύο ατόμων θα περιγράφονται στη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί 

μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης και του αναδόχου.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του 

ΦΔ, όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει.  

Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 116, 

118 και 328 του ν. 4412/2016 και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν φάκελο, σύμφωνα με 

την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί σε ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Η αμοιβή θα καταβάλλεται κάθε μήνα με την έκδοση του 

σχετικού παραστατικού, του σχετικού χρηματικού εντάλματος και την προσκόμιση εκ μέρους 

του αναδόχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Β. Τη σύσταση Τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1) Γενική Διευθύντρια του 

ΦΔ, Παρασκευή Γλένη, 2) Μαρίνο Ρουσιά, Τακτικό Μέλος ΔΣ και 3) Θεόδωρο 

Κουτσοθεοδωρή, Τακτικό Μέλος ΔΣ, η οποία (Επιτροπή) θα επιμεληθεί την σύνταξη της 

αναλυτικής τεχνικής περιγραφής των παρεχόμενων εργασιών. Με βάση την τεχνική 

περιγραφή η επιτροπή θα συντάξει και αναρτήσει Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, χωρίς 

προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Εν συνεχεία η ίδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες 

προσφορές, θα διενεργήσει συνέντευξη στους υποψηφίους και θα συντάξει Πρακτικό 

Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του οποίου θα εισηγηθεί μαζί με την τεχνική περιγραφή των 

εργασιών, προς έγκριση στο ΔΣ, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί επ’ αυτών για να 

επακολουθήσει η ανάθεση των υπηρεσιών και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 192 

 

Θέμα 19ο. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες τεχνικού 

ασφαλείας στο ΦΔ  

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ, 

για την υποχρέωση που έχει από το νόμο ο Φορέας Διαχείρισης να χρησιμοποιεί τις 

υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας διότι απασχολεί εργαζόμενους. Τούτο όπως είπε αναφέρεται 

ρητά στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.3850/2010. Στον ίδιο νόμο, καθορίζονται επίσης τα προσόντα 

και οι αρμοδιότητες του τεχνικού ασφαλείας. Ενόψει των ανωτέρω η ΓΔ, απηύθυνε και το 

υπ’ αριθ. πρωτ. 357/16.04.2018 Πρωτογενές αίτημα της προς το σώμα και ζήτησε την 

έγκριση της σχετικής δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών του τεχνικού ασφαλείας.  

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη:  

……………………. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, ύψους έως τριακόσια (300) 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 357/16.04.2018 Πρωτογενές αίτημα της ΓΔ του ΦΔ. Η 

σύμβαση θα διαρκέσει από το χρόνο υπογραφής της έως την 31.12.2018 και οι ώρες 

απασχόλησης θα ανέρχονται τουλάχιστον στις είκοσι πέντε (25). Η δαπάνη θα βαρύνει τον 

Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως έχει αναμορφωθεί 

και ισχύει. Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις των 

άρθρων 116, 118 και 328 του ν. 4412/2016. Η αμοιβή θα καταβάλλεται σύμφωνα με τα 

συμφωνηθέντα στη σχετική σύμβαση, με την έκδοση του σχετικού παραστατικού από τον 

ανάδοχο, του σχετικού χρηματικού εντάλματος από το ΦΔ και την προσκόμιση εκ μέρους 

του αναδόχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.  

Β. Την παροχή εξουσιοδότησης στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ για την υπογραφή της 

απόφασης απευθείας ανάθεσης και της σχετικής σύμβασης. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 193 

 

Θέμα 20ο. Έγκριση παραχώρησης θεάτρου του Πάρκου στο Δήμο Ιλίου για την 

καλοκαιρινή περίοδο 2018  

Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση.  

 

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                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

                         

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ                                                                                        ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ 

 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ  

 

 

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ 

 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΤΑ 


