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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/2016 

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

 

Την 22
η
 Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκ-
παιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκε-
ται 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 τακτική συνεδρίαση τα τακτικά και 
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ: 
5/22.11.2016 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των 
ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

1. Ανακοινώσεις Προέδρου. 

2. Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2017 (εξ αναβολής) 

3. Έγκριση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων των 
υπαίθριων ξύλινων υποδομών καθώς και των περιφράξεων/ εισόδων του Πάρκου»  με την δι-
αδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού, (με ΦΠΑ) 24.800- ευρώ σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής) 

4. Έγκριση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστάσεων των 
κτιρίων και του υπαίθριου χώρου των υποστατικών της οθωνικής περιόδου, Κέντρο Περιβάλ-
λοντος και Επιστημών» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με 
ΦΠΑ) 24.800- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016  (εξ αναβολής) 

5. Έγκριση ανάθεσης του έργου «Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για το έτος 2016» με την διαδι-
κασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.100- ευρώ σε βάρος του εγκεκ-
ριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

6. Έγκριση ανάθεσης του έργου «Κατασκευής ιστοσελίδας του Πάρκου» με τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ, με επαγγελματική δαπάνη) 1.300€ σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2016 (εξ αναβολής). 

7. Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού αιθουσών εκδηλώσεων (μικροφωνικές εγκατάστασεις, προτ-
ζέκτορες, οθόνες, ηχεία, ενισχυτής, κονσόλα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, στόρια συσκότισης 
κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 6.000- ευρώ, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

8. Έγκριση προμήθειας γεωργικών εργαλείων χειρός (πριόνια, φτυάρια, κλαδευτήρια, ψαλίδια 
κλαδέματος, χτένια κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με 
ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

9. Έγκριση προμήθειας επισκευαστικών εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, γρασαδόροι, σιδεροπρί-
ονα, ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια, πένσες, κόφτες, τανάλιες κ.α.) με την διαδικα-
σία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμέ-
νου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

10. Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών ρουχισμού (με λογότυπο) και ασφαλείας των εργα-
ζομένων του ΦΔ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- 
ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. (εξ αναβολής) 

11. Έγκριση της απογραφής του κινητού εξοπλισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου 
που περιέρχεται κατά κυριότητα στον ΦΔ (άρθρο 53 παρ. 2 ν. 4414/2016) και σύνταξη περιο-
υσιολογίου 

12. Έγκριση του έργου «Επισκευή τρακτέρ Lamborghini R1-50 του ΦΔ» με την διαδικασία της α-
πευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2016. 
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13. Έγκριση προμήθειας φρέζας συμβατής με το τρακτέρ του ΦΔ με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολο-
γισμού έτους 2016. 

14. Έγκριση προμήθειας κλαδοτεμαχιστή συμβατού με το τρακτέρ του ΦΔ με την διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 4.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2016. 

15. Έγκριση προμήθειας βενζινοκίνητων κονταροπρίονων με την διαδικασία της απευθείας ανά-
θεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
έτους 2016. 

16. Έγκριση προμήθειας δύο κλιματιστικών (ντουλάπες) με την εγκατάστασή τους για τις κτιριακές 
εγκαταστάσεις του Πάρκου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με 
ΦΠΑ) 3.500- ευρώ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

17.  Έγκριση προμήθειας ενός φωτοτυπικού μηχανήματος και πολυμηχανήματος scaner με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 450- ευρώ, σε βάρος του εγ-
κεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

18. Έγκριση προμήθειας 60 καθισμάτων, 20 σπαστών τραπεζιών και βοηθητικού εξοπλισμού για 
τις αίθουσες εκδηλώσεων του Πάρκου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολο-
γισμού (με ΦΠΑ) 3.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

19. Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών καυσίμων (πετρέλαιο, βενζίνη, λάδι κ.α.) και λιπαντι-
κών (γράσο κ.α.) για την κίνηση των μηχανημάτων και εργαλείων του Πάρκου, με την διαδικα-
σία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκρι-
μένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

20. Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών καθαριότητας (σακούλες, χαρτιά, κ.α.)  του Πάρκου, 
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

21. Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών για τα γεωργικά εργαλεία του Πάρκου (μισινέζες 
κ.α.), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 300- ευρώ σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

22. Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών για επισκευαστικές εργασίες και εργασίες συντήρη-
σης του εξοπλισμού του Πάρκου (δίσκοι τροχού, ηλεκτρόδια, λάμες, σιλικόνες, ταινίες σήμαν-
σης, ηλεκτροκολλητή, ρόδες καροτσιών κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προ-
ϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

23. Έγκριση του τελικού κειμένου του πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΦΔ με την Ελληνική Βοτανι-
κή Εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την υπογραφή του. 

24. Λοιπά θέματα - Επείγοντα 

 

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:  

1) Ιωάννης Πολύζος. 

2) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης. 

3) Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής. 

4) Στυλιανός Γ. Βανδώρος,  

6) Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,  

7) Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος,  

8) Κων/νος Σερράος 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, Νίκος Μπελαβίλας, Μαρία Δ. 
Μπολτά, Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης, Μαργαρίτη Σπυριδούλα και Παναγιώτης Καλαράς  
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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 άρ-
θρου 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 

 

Θέμα 2ο: Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2017 (εξ αναβολής) 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ έδωσε το λόγο στον Ταμία του Δ.Σ. Παναγιώτη Τσαρ-
μπόπουλο ο οποίος εισηγήθηκε προφορικά το θέμα. Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων μεταξύ των μελών του ΔΣ, το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του προυπολογισμού Εσόδων 
– Εξόδων 2017 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7  Έσοδα-Έξοδα ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και Ειδικών Λογαριασμών που εφαρμόζουν το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο  

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΝΠΙΔ 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗ-
ΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙ-
ΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙ-
ΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ ''ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ'' 

            

ΑΦΜ 997.229.746,00             

ΗΛΕΚ/ΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ               

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2.102.323.453,00             

ΕΠΟΠΤΕΥΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΕΝ             

                

       ποσά σε ευρώ (χωρίς 
δεκαδικά)  

ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 
EΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΣΧΕ-

ΤΙΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙ-
ΑΣΜΟΥΣ ΕΓΛΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2015 

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
2016 (αρχικός 

Π/Υ + 
τροπ/σεις,  

μόνο εφόσον 
υπάρχει 

εγκεκριμμένη 
αναθεώρηση 
με KYA /ΥΑ) 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ                      
Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓ-
ΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 2016  
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017  

Ι.ΕΣΟΔΑ (=1+2+3+4+5+6+7)   0 100.000 0 0 0 1.050.000 

1. Πωλήσεις (=α+β)   0 0 0 0 0 50.000 

α) Πωλήσεις εμπορευμάτων 
Προϊόντων, λοιπών αποθεμά-
των και άχρηστου υλικού  

70+71+72             

β) Πωλήσεις υπηρεσιών 73           50.000 

2. Επιχορηγήσεις (=γ+δ+ε+στ) 74 0 100.000 0 0 0 1.000.000 
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γ) Τακτικού Προϋπολογισμού 74.96             

δ) Εγκεκριμένοι Πόροι ΠΔΕ 
(βάσει ήδη υπογεγραμμένων 
ΣΑΕ) 

41.10 ή 43.00*             

ε) Ε.Ε. 43.04 ή 74.08             

στ) Λοιπές 

ΛΟΙΠΑ 74 ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠO ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑ-
ΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ ΤΟΚΟΧ-
ΡΕΟΛΥΣΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΑΝΑ-
ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧ-
ΡΕΩΣΕΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΑΜΕΙ-
ΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, 
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΙ-
ΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
ΠΔΕ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟΥ 
Π/Υ 

          1.000.000 

3. Έσοδα παρεπόμενων ασχο-
λιών 

75             

4. Έσοδα Κεφαλαίων  (Τόκοι 
Πιστωτικοί) 

76 ΠΛΗΝ 76.04             

5. Ιδιοπαραγωγή παγίων 78 ΠΛΗΝ 78.05             

6. Λοιπά Έσοδα 

82.01 ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ 
ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 
ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΕΣ 

            

7. Έκτακτα και Ανόργανα 
Έσοδα 

81.01 (ΠΛΗΝ 
81.01.04 ΚΑΙ 
81.01.05) 

            

ΙΙ.ΕΞΟΔΑ 
(=8+9+10+11+12+13+14+15+16) 

  0 100.000 0 0 0 1.050.000 

8. Αμοιβές και Έξοδα Προσω-
πικού (=ζ+η+θ) 

60 ΠΛΗΝ 60.05 0 12.300 0 0 0 170.000 

ζ) Αμοιβές έμμισθου και ημε-
ρομίσθιου προσωπικού 

60.00 ΕΩΣ 60.01   9.700       130.000 

η) Εργοδοτικές εισφορές και 
επιβαρύνσεις έμμισθου και 
ημερομίσθιου προσωπικού 

60.03 ΕΩΣ 60.04   2.000       35.000 
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θ) Παρεπόμενες παροχές και 
έξοδα προσωπικού  

60.02           5.000 

9. Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 61   3.000       50.000 

10. Παροχές Τρίτων 62   56.000       520.000 

Εκ των οποίων Ηλεκτικό Ρεύμα -
φωταέριο -Ύδρευση-
Τηλεπικοινωνίες 

62.00 ΕΩΣ 62.03    4.000       100.000 

 Εκ των οποίων Ενοίκια  62.04             

Εκ των οποίων  Ασφάλιστρα 62.05             

Εκ των οποίων Επισκευές και 
Συντηρήσεις 

62.07   1.500       350.000 

11. Φόροι (συμπεριλαμβανο-
μένου και φόρου εισοδήματος 
χρήσης) 

63 + 54.08 (ή 
88.08)+88.09 

          100.000 

Εκ των οποίων Φόρος Εισοδή-
ματος Χρήσης 

54.08 (ή 
88.08)+88.09 

            

12. Διάφορα Έξοδα  

60.05+[64 ΠΛΗΝ 
64.11 ΚΑΙ 
64.12]+82.00+88.06+ 
53.01 
+ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΒ-
ΛΕΨΕΩΝ [44 χρέωση 
(ΠΛΗΝ 44.14 ΚΑΙ 
44.15) ΜΕΙΟΝ 84 
έσοδο ΜΕΙΟΝ 78.05] 
KAI 67 και λοιπά 
έξοδα που δεν έχουν 
ταξινομηθεί σε 
άλλες κατηγορίες 

  5.000       100.000 

Εκ των οποίων Μεταβιβάσεις 
Εισοδημάτων σε Τρίτους 
(δωρεές, επιχορηγήσεις) 

64.06 (ή 67**)             

13. Τόκοι και συναφή έξοδα  65 ΚΑΙ 16.18   100       2.000 

Εκ των οποίων δαπάνες προμη-
θειών πληρωτέες στο κράτος 
επί των δανείων που έχουν 
ληφθεί με την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου 

              

14. Έκτακτα και Ανόργανα 
Έξοδα 

81.00 ΠΛΗΝ 
81.00.03 ΚΑΙ 
81.00.04 

  655       8.000 

15. Καθαρή Κτήση Παγίων 
(ομάδα 1). Η διαφορά μεταξύ 
αγορών και πωληθέντων 
παγίων κατά τη χρήση. 

[10-16] (ΑΓΟΡΕΣ-
ΠΩΛΗΣΕΙΣ) ΠΛΗΝ 
16.18 

  22.945       100.000 

Εκ των οποίων έπιπλα και 
λοιπός εξοπλισμός 

[14]    2.000       30.000 
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16. Αγορές χρήσης (ομάδα 2). 
Η ομάδα 2 εξοδοποιείται με 
βάση τις αγορές και όχι την 
αρχή συσχέτισης εσόδου-
εξόδου ή της ανάλωσης των 
αποθεμάτων. 

[20-28]             

ΙΣΟΖΥΓΙΟ (=Ι-ΙΙ)   0 0 0 0 0 0 

 

 

 

Θέμα 3ο: Έγκριση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστά-
σεων των υπαίθριων ξύλινων υποδομών καθώς και των περιφράξεων/ εισόδων του Πάρκου»  
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού, (με ΦΠΑ) 24.800- ευρώ σε βάρος 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής) 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών 
και αποκαταστάσεων των υπαίθριων ξύλινων υποδομών καθώς και των περιφράξεων/ εισόδων του 
Πάρκου»  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού, (με ΦΠΑ) 24.800- ευρώ σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016.  

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του έργου 

 

Θέμα 4
ο
: Έγκριση κατασκευής του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκαταστά-

σεων των κτιρίων και του υπαίθριου χώρου των υποστατικών της οθωνικής περιόδου, Κέντρο 
Περιβάλλοντος και Επιστημών» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 
(με ΦΠΑ) 24.800- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016  (εξ αναβολής) 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση του έργου «Επείγουσες εργασίες επισκευών και αποκα-
ταστάσεων των κτιρίων και του υπαίθριου χώρου των υποστατικών της οθωνικής περιόδου, Κέντρο 
Περιβάλλοντος και Επιστημών» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με 
ΦΠΑ) 24.800- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016.   

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του έργου 

 

Θέμα 5
ο
: Έγκριση ανάθεσης του έργου «Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για το έτος 2016» με την 

διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.100- ευρώ σε βάρος του εγ-
κεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

Ο Ταμέιας του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση ανάθεσης του έργου «Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για το 
έτος 2016» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.100- ευρώ σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016    

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του έργου 

 

Θέμα 6
ο
: Έγκριση ανάθεσης του έργου «Κατασκευής ιστοσελίδας του Πάρκου» με τη διαδικα-

σία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ, με επαγγελματική δαπάνη) 1.300€ 
σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2016 (εξ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση του έργου «Κατασκευής ιστοσελίδας του Πάρκου» με τη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (χωρίς ΦΠΑ, με επαγγελματική δαπάνη) 
1.300€ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2016   

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του έργου 

Θέμα 7
ο
: Έγκριση προμήθειας εξοπλισμού αιθουσών εκδηλώσεων (μικροφωνικές εγκατάστα-

σεις, προτζέκτορες, οθόνες, ηχεία, ενισχυτής, κονσόλα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, στόρια 
συσκότισης κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 6.000- 
ευρώ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 
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Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας εξοπλισμού αιθουσών εκδηλώσεων (μικρο-
φωνικές εγκατάστασεις, προτζέκτορες, οθόνες, ηχεία, ενισχυτής, κονσόλα, ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
στόρια συσκότισης κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 
6.000- ευρώ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016  

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

 Θέμα 8
ο
: Έγκριση προμήθειας γεωργικών εργαλείων χειρός (πριόνια, φτυάρια, κλαδευτήρια, 

ψαλίδια κλαδέματος, χτένια κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού 
(με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας γεωργικών εργαλείων χειρός (πριόνια, φτυ-
άρια, κλαδευτήρια, ψαλίδια κλαδέματος, χτένια κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προ-
ϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016   

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 9
ο
: Έγκριση προμήθειας επισκευαστικών εργαλείων χειρός (κατσαβίδια, γρασαδόροι, 

σιδεροπρίονα, ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια, πένσες, κόφτες, τανάλιες κ.α.) με την 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγ-
κεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας επισκευαστικών εργαλείων χειρός (κατσαβί-
δια, γρασαδόροι, σιδεροπρίονα, ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενα κατσαβίδια, πένσες, κόφτες, τανάλιες 
κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 10
ο
: Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών ρουχισμού (με λογότυπο) και ασφαλείας 

των εργαζομένων του ΦΔ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με 
ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. (εξ αναβολής) 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών ρουχισμού (με λογότυ-
πο) και ασφαλείας των εργαζομένων του ΦΔ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολο-
γισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθεια 

 

Θέμα 11
ο
 : Έγκριση της απογραφής του κινητού εξοπλισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων 

του Πάρκου που περιέρχεται κατά κυριότητα στον ΦΔ (άρθρο 53 παρ. 2 ν. 4414/2016) και σύν-
ταξη περιουσιολογίου 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση απογραφής του κινητού εξοπλισμού των κτιριακών εγκα-
ταστάσεων του Πάρκου που περιέρχεται κατά κυριότητα στον ΦΔ (άρθρο 53 παρ. 2 ν. 4414/2016) και 
σύνταξη περιουσιολογίου 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της απογραφής 

 

Θέμα 12
ο
 : Έγκριση του έργου «Επισκευή τρακτέρ Lamborghini R1-50 του ΦΔ» με την διαδικα-

σία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμέ-
νου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση του έργου «Επισκευή τρακτέρ Lamborghini R1-50 του 
ΦΔ» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.500- ευρώ σε βάρος 
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του έργου 
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Θέμα 13
ο
 : Έγκριση προμήθειας φρέζας συμβατής με το τρακτέρ του ΦΔ με την διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προ-
ϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας φρέζας συμβατής με το τρακτέρ του ΦΔ με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκ-
ριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας. 

 

Θέμα 14
ο
 : Έγκριση προμήθειας κλαδοτεμαχιστή συμβατού με το τρακτέρ του ΦΔ με την διαδι-

κασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 4.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκρι-
μένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας κλαδοτεμαχιστή συμβατού με το τρακτέρ του 
ΦΔ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 4.000- ευρώ σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας. 

 

Θέμα 15
ο
 : Έγκριση προμήθειας βενζινοκίνητων κονταροπρίονων με την διαδικασία της απευ-

θείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπο-
λογισμού έτους 2016 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας βενζινοκίνητων κονταροπρίονων με την δια-
δικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2016 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας. 

 

Θέμα 16
ο
 : Έγκριση προμήθειας δύο κλιματιστικών (ντουλάπες) με την εγκατάστασή τους για 

τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πάρκου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπο-
λογισμού (με ΦΠΑ) 3.500- ευρώ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας δύο κλιματιστικών (ντουλάπες) με την εγκα-
τάστασή τους για τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Πάρκου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.500- ευρώ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας. 

 

Θέμα 17
ο
 : Έγκριση προμήθειας ενός φωτοτυπικού μηχανήματος και πολυμηχανήματος 

scaner με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 450- ευρώ, σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας ενός φωτοτυπικού μηχανήματος και πολυ-
μηχανήματος scaner με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 450- ευ-
ρώ, σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 18
ο
: Έγκριση προμήθειας 60 καθισμάτων, 20 σπαστών τραπεζιών και βοηθητικού εξοπ-

λισμού για τις αίθουσες εκδηλώσεων του Πάρκου με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 
2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας 60 καθισμάτων, 20 σπαστών τραπεζιών και 
βοηθητικού εξοπλισμού για τις αίθουσες εκδηλώσεων του Πάρκου με την διαδικασία της απευθείας 
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ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 3.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτο-
υς 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 19
ο
: Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών καυσίμων (πετρέλαιο, βενζίνη, λάδι κ.α.) 

και λιπαντικών (γράσο κ.α.) για την κίνηση των μηχανημάτων και εργαλείων του Πάρκου, με 
την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.000- ευρώ σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών καυσίμων (πετρέλαιο, 
βενζίνη, λάδι κ.α.) και λιπαντικών (γράσο κ.α.) για την κίνηση των μηχανημάτων και εργαλείων του 
Πάρκου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 1.000- ευρώ σε βά-
ρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 20
ο
: Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών καθαριότητας (σακούλες, χαρτιά, κ.α.)  του 

Πάρκου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε 
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών καθαριότητας (σακούλες, 
χαρτιά, κ.α.)  του Πάρκου, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 
500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 21
ο
: Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών για τα γεωργικά εργαλεία του Πάρκου (μι-

σινέζες κ.α.), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 300- ευρώ 
σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών για τα γεωργικά εργαλεία 
του Πάρκου (μισινέζες κ.α.), με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 
300- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 22
ο
: Έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών για επισκευαστικές εργασίες και εργασίες 

συντήρησης του εξοπλισμού του Πάρκου (δίσκοι τροχού, ηλεκτρόδια, λάμες, σιλικόνες, ταινίες 
σήμανσης, ηλεκτροκολλητή, ρόδες καροτσιών κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, 
προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 
2016. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων ειδών για επισκευαστικές ερ-
γασίες και εργασίες συντήρησης του εξοπλισμού του Πάρκου (δίσκοι τροχού, ηλεκτρόδια, λάμες, σιλι-
κόνες, ταινίες σήμανσης, ηλεκτροκολλητή, ρόδες καροτσιών κ.α.) με την διαδικασία της απευθείας α-
νάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 500- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 
2016. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της προμήθειας 

 

Θέμα 23
ο
: Έγκριση του τελικού κειμένου του πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΦΔ με την Ελλη-

νική Βοτανική Εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την υπογραφή του. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την του τελικού κειμένου του πρωτοκόλλου συνεργασίας του ΦΔ με 
την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την υπογραφή του. 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου συνεργασίας 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ι) Του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπ-

τυξης Κοινωνικής Οικονομίας ‘’Αντώνης Τρίτσης”», που εδρεύει στο Πάρκο Τρίτση, επί της οδού Σπύρου Μουστακλή αριθμός 23 (Ιλιον) και 

εκπροσωπείται νόμιμα.   

  
ΙΙ) Της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Ε.Β.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Βιολογίας) και εκπροσωπείται νόμιμα. 

 
 
Στο Πάρκο Τρίτση (οδός Σπύρου Μουστακλή αριθμός 23 – Ιλιον) την …………….... 
οι : α) Ιωάννης Πολύζος, ομότιμος καθηγητής του Ε.Μ.Π. ο οποίος ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση και β) Παναγιώτης Δημόπουλος, καθηγητής βοτανικής και οικολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ο ο-
ποίος ενεργεί υπό την ιδιότητά του ως Πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις και εξουσιοδο-
τήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων τους, εκφράζουν αμοιβαία την βούλησή τους να συντονίσουν τις δράσεις τους σε ζητή-
ματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των πράσινων χώρων του Λεκανοπεδίου των Αθηνών και της βιοποικιλότητας της Αττικής, 
συνεργαζόμενοι στους θεματικούς άξονες που ακολουθούν σε επιστημονική - ερευνητική συνεργασία  με τα ΑΕΙ που εκπροσωπούνται 
στο Φορέα Διαχείρισης (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ). 
 
Ειδικότερα συμφωνούν να προωθήσουν από κοινού τα πιό κάτω: 
 

 Χλωριδική καταγραφή, χαρτογράφηση και αξιολόγηση φυτικής ποικιλότητας στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. 

 Χαρτογραφική αποτύπωση και αξιολόγηση φυσικών, ημι-φυσικών και τεχνητών οικοτόπων και οικοσυστημάτων και των παρε-

χόμενων υπηρεσιών (ecosystem services). 

 Καταγραφή, Παρακολούθηση της παρουσίας και της  πληθυσμιακής κατανομής των ενδημικών και προστατευόμενων ειδών 

εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου. 

 Καταγραφή, δυναμική πληθυσμών και πρότυπα κατανομής των ξενικών (alien) και εισβλητικών (invasive) ειδών εντός του 

Μητροπολιτικού Πάρκου Τρίτση. 

 Δημιουργία βάσης δεδομένων για την ποικιλότητα φυτικών ειδών και τους τύπους οικοτόπων στους ορεινούς όγκους της Αττι-

κής ως εργαλείο παρακολούθησης και διαχείρισης. 

 Σχεδιασμός και εφαρμογή παρακολούθησης της κλιματικής αλλαγής με φυτικά είδη-δείκτες στους ορεινούς όγκους της Αττι-

κής. 

 Συμβολή σε εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προστασία και διαχείριση του φυσικού 

περιβάλλοντος της Αττικής. 

 Συμβολή στην εγκατάσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίου Φύσης και Κλιματικής Αλλαγής εντός του Μητροπολιτικού Πάρ-

κου Τρίτση σε θέματα βιοποικιλότητας ειδών και οικοσυστημάτων. 

 ΣΣυμβολή στην ανάπτυξη βοτανικού κήπου και φυτωρίου ex-situ διατήρησης ειδών της αυτοφυούς Αττικής χλωρίδας στο 

Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση. 

 Συνδιοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων σχετικών με τους σκοπούς των δύο Φορέων και τους άξο-

νες συνεργασίας τους. 

 Συνέργεια για την επιμέλεια και έκδοση περιοδικού και εντύπων ή και ηλεκτρονικών δημοσιεύσεων, ανακοινώσεων, μελετών, 

αρθογραφίας επιστημονικού περιεχομένου για θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, βιοποικιλότητας, αστικού πρασίνου και 

συναφών γνωστικών αντικειμένων. 
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 Συνέργεια για την ενοποίηση, επικαιροποίηση, ενημέρωση, καταγραφή και παρακολούθηση των καταλόγων των προστατευ-

τέων ειδών της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας. 

 Συνέργεια για την δημιουργία και διαχείριση βάσης δεδομένων, καταγραφής και παρακολούθησης του περιβαλλοντικού εγ-

κλήματος στην Αττική.  

 Κάθε άλλη συνέργεια που εξυπηρετεί την πραγμάτωση των στόχων των δύο Φορέων. 

 

Για την υλοποίηση της συνεργασίας τους οι Φορείς αναλαμβάνουν: 

Να παράσχουν αμοιβαία κάθε αναγκαία πληροφόρηση, γνώση και στοιχείο, όπως και κάθε αναγκαία διευκόλυνση, τεχνικό ή άλλο 

μέσο διαθέτουν. 

Να συγκροτούν από κοινού επιτροπές ή ομάδες εργασίας και να συμμετέχουν αμοιβαία σε αυτές. 

Να καταρτίζουν, υπογράφουν και υλοποιούν κάθε είδους σύμβαση ειδικού σκοπού και περιεχομένου μεταξύ τους ή και με τρίτους. 

Τόπος υλοποίησης της συνεργασίας θα είναι το Πάρκο Τρίτση. 

Η χρονική διάρκεια της συμφωνούμενης συνεργασίας είναι αόριστη. Η κάθε πλευρά δικαιούται πάντως να υπαναχωρήσει από το 

παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας, αζημίως, με μονομερή δήλωση που θα απευθύνει στην άλλη.  

Η υλοποίηση της συνεργασίας θα γίνει χωρίς εκατέρωθεν οικονομικά ανταλλάγματα και οφέλη. Οι πάσης φύσεως αναγκαίες δαπά-

νες για την υλοποίηση στόχου/ων συνεργασίας, θα επιδιώκεται να καλύπτονται από χρηματοδοτικά προγράμματα, επιχορηγήσεις, 

χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή χρηματοδότησης. 

Το νομικό πλαίσιο της συνεργασίας θα διέπεται από το νόμο 4414/2016, την κείμενη περιβαλλοντική, δασική, χωροταξική νομοθε-

σία και τις διατάξεις που διέπουν την λειτουργία των φορέων γενικής κυβέρνησης.  

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

  
Ο Πρόεδρος του Φ.Δ. Μητροπολιτκού Πάρκου «Αντώνης 

Τρίτσης» 
 

 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας 

 
 
 
 
 

Ιωάννης Ν. Πολύζος 
Ομότιμος Καθηγητής 

 
 
 
 
 

Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος 
Καθηγητής 

 
 

 

Θέμα 24
ο
: Λοιπά θέματα – Επείγοντα 

Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων για λήψη απόφασης, ο Αντιπρόεδρος 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 

 

 

 

 Ιωάννης Πολύζος  Κωνσταντίνος Σερράος  



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥ-

ΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
 
 

[12] 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης. 

 

 

 

 

 

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής.  

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος,  

 

 

 

 

 

Στυλιανός Γ. Βανδώρος,  

 

 

 

 

 

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,  

 

 

 

 


