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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/2017 

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

 
Την 26η Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00μ.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: 35/23.01.2017 
πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των 
ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  

 
1. Ανακοινώσεις Προέδρου. 
2. Ορισμός εκπροσώπου ΔΣ ως εκκαθαριστή για την αποστολή αναλυτικών στοιχείων 

μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών που απαιτούνται για όλες τις πληρωμές των πάσης 
φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού μέσω Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμών (ΕΑΠ)  

3. Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών: «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 2017 
(επαναδιατύπωση) 

4. Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών: «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 2017  (επαναδιατύπωση) 

5. Έγκριση ανάθεσης του έργου «Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για το έτος 2016-2017» 
με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 20.000- ευρώ 
σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017  

6. 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 2017. (επαναδιατύπωση) 

7. Αιτήματα μικροπωλητών για χορήγηση αδειών σε επιλεγμένες θέσεις. 
8. Αίτημα περιβαλλοντικών οργανώσεων για σύνταξη Ειδικής Έκθεσης και Σχεδίου 

Προεδρικού Διατάγματος για προστασία Ποικίλου Όρους.  
9. Οργάνωση ανθοκομικής έκθεσης 
10. Λοιπά θέματα – Επείγοντα 

 
 
Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:  

1) Ιωάννης Πολύζος. 

2) Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής. 

3) Στυλιανός Γ. Βανδώρος,  

4) Μαρίνος Ι. Ρουσιάς,  

5) Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος,  

6) Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης. 

7) Κων/νος Σερράος 



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
 

 
 

Φορέας Διαχείρισης: Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 - Πάρκο Τρίτση, tel.: 210 2323163 -181,fax: 210 2323453, 
email: contact@parkotritsis,gr    www.parkotritsis.gr 

 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ , Μαρία Δ. Μπολτά, 
Ευθύμιος Γ. Κοκκίνης, Μανώλης Πούλιος, Σπυριδούλα Μαργαρίτη, Δημήτρης Μανωλάκος και 
Παναγιώτης Καλαράς  

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. 
 
Θέμα 2ο: Ορισμός εκπροσώπου ΔΣ ως εκκαθαριστή για την αποστολή αναλυτικών 
στοιχείων μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών που απαιτούνται για όλες τις πληρωμές 
των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού μέσω 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)  
 
Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε τον ορισμό του Ταμία του ΦΔ Παναγιώτη Τσαρμπόπουλου 
ως «εκκαθαριστή για την αποστολή αναλυτικών στοιχείων μισθοδοσίας και λοιπών αμοιβών 
που απαιτούνται για όλες τις πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων 
αμοιβών του προσωπικού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ)».  

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του ορισμού, σύμφωνα με την εισήγηση. 
 
Θέμα 3ο:Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών: «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 2017 
(επαναδιατύπωση) 
 
Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών: «Επείγουσες εργασίες 
επισκευών και αποκαταστάσεων των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου»  με την διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης προϋπολογισμού, (με ΦΠΑ) 24.800- ευρώ σε βάρος του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017, σύμφωνα με τη συνημμένη στην εισήγηση 
τεχνική περιγραφή.  
 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης. 
 
Θέμα 4ο:Έγκριση εκτέλεσης των εργασιών: «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 2017  (επαναδιατύπωση) 
 
Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε την έγκριση εκτέλεσης των εργασιών: «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 2017, σύμφωνα με τη συνημμένη στην εισήγηση τεχνική περιγραφή.  
 
 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης. 
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Θέμα 5ο:Έγκριση ανάθεσης του έργου «Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για το έτος 
2016-2017» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 
20.000- ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017  
 
Ο Πρόεδρος του ΦΔ έδωσε το λόγο στον Ταμία του Δ.Σ. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο ο οποίος 
εισηγήθηκε την έγκριση της ανάθεσης του έργου «Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για το έτος 
2016-2017» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού (με ΦΠΑ) 20.000- 
ευρώ σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2017 
 
Το ΔΣ ομόφωνα εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και τον Ταμία να προβούν στις απαιτούμενες 
περαιτέρω ενέργειες που αφορούν την άμεση κάλυψη της λογιστικής υποστήριξης του ΦΔ.  
 
Θέμα 6ο: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 2017. (επαναδιατύπωση) 
 
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 2017, σύμφωνα με την συνημμένη 
στην εισήγηση τεχνική περιγραφή. 
 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της εισήγησης 
 
Θέμα 7ο: Αιτήματα μικροπωλητών για χορήγηση αδειών σε επιλεγμένες θέσεις. 
 
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ έδωσε το λόγο στον Ταμία του Δ.Σ. 
Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο ο οποίος εισηγήθηκε την έγκριση των δύο αιτήσεων που έχουν 
κατατεθεί.  
 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση των αιτούμενων αδειών εισόδου, προσωρινά για 
χρονική διάρκεια 12 μηνών σε θέσεις που θα τους υποδειχθούν, έως ότου ολοκληρωθεί η 
μελέτη χωροθέτησης των χρήσεων στο Πάρκο. Η αποζημίωση χρήσης ορίζεται σε 150- 
ευρώ/μήνα για την χειμερινή περίοδο (1/10 – 31/3) και σε 250- ευρώ/μήνα για την θερινή (1/4 – 
30/9). Επιπλέον ορίζεται προσωρινά ως ανώτατο όριο αδειών εισόδου μικροπωλητών οι 
τέσσερεις άδειες. Εξουσιοδοτείται ο πρόεδρος να καταρτίσει τους λοιπούς όρους των αδειών. 
 
Θέμα 8ο: Αίτημα περιβαλλοντικών οργανώσεων για σύνταξη Ειδικής Έκθεσης και 
Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για προστασία Ποικίλου Όρους.  
 
Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε το θέμα. Ακολούθησε αναλυτική συζήτηση κατά την οποία τα 
μέλη του ΔΣ ομόφωνα αποφάσισαν την αναβολή του θέματος. Συνηγόρησαν ότι πρέπει 
άμεσα να κατατεθεί θετική εισήγηση του Φορέα, προς το ΥΠΕΝ και την Περιφέρεια, για την 
αποτελεσματικότερη Περιβαλλοντική προστασία του Ποικίλου Όρους – Αιγάλεω. 
 
Θέμα 9ο: Οργάνωση ανθοκομικής έκθεσης 
 
Ο Πρόεδρος του ΦΔ έδωσε το λόγο στον Αντιπρόεδρο του ΔΣ Ιωάννη Ελαιοτριβάρη, ο οποίος 
εισηγήθηκε  το θέμα.  
 
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την κατ αρχήν έγκρισή του. Θα επανέλθει όταν διατυπωθεί 
συγκεκριμένο και αναλυτικό αίτημα.   
 
Θέμα 10ο: Λοιπά θέματα  
 
10.1: Αίτηση Κοιν.Σ.Επ «Αλλάζω» για οργάνωση δράσεων «χωρίς μεσάζοντες» στο 
χώρο στάθμευσης της βόρειας πύλης του Πάρκου επί της Λεωφ. Φυλής.  
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Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση της αίτησης 
 
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 

 

 

 

 Ιωάννης Πολύζος  Κωνσταντίνος Σερράος  

 

ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής 

 

 

 

Στυλιανός Γ. Βανδώρος 

 

 

 

Μαρίνος Ι. Ρουσιάς 

 

 

 

Παναγιώτης Σπ. Τσαρμπόπουλος 

 

 

 

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης 

 

 

 

Δημήτρης Μανωλάκος 

 


