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ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        ΙΛΙΟΝ,19.12.2016 

                                                                                                   Α.Π.:12 
 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» -  
 
Σας καλούμε να προσέλθετε στην 5η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και 
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας  «Αντώνης 
Τρίτσης» που θα γίνει την Πέμπτη 22.12.2016 και ώρα 14.00 στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Φορέα Διαχείρισης, οδός Σ. Μουστακλή 23, Ίλιον, με τα 
παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 
ΘΕΜΑΤΑ 

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 διαδικασία 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 Περιβάλλοντος 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 διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με 
ΦΠΑ) 3.100- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου 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, 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). 

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). 
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9. 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 εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2016 (εξ αναβολής). 

10. 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) 

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 περιουσιολογίου 

12. 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. 

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

19. 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. 

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, 
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προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 300- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού έτους 2016. 

22. 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. 

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

24. Λοιπά θέματα - Επείγοντα 

 
 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 
Ιωάννης Πολύζος 

Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ 
 

 


