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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2017 

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

 
Την 27η Απριλίου 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 συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ: 58/24.04.2017 πρόσκληση του 
Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων 
της ημερήσιας διάταξης:  

1. Ανακοινώσεις Προέδρου. 
2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων, από κοινού ή κατά περίπτωση, μεταξύ: 

ΦΔ, Περιφέρειας Αττικής,  Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), και Δήμου 
Καματερού/ Αγίων Αναργύρων, για τα παρακάτω θέματα προτεραιότητας του Πάρκου:  

Α) Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταικών σωμάτων φωτισμού  
Β) Αποψίλωση αποξηραμένων χόρτων 
Γ) Έλεγχου και συντήρησης γεωτρήσεων και πηγαδιών   
Δ) Εξασφάλιση υδροδότησης από πηγάδι επί της οδού Παπαφλέσσα Δήμου Αγ. 
Αναργύρων/Καματερού  
Ε) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου 
ΣΤ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου 

3.   Επικαιροποίηση απόφασης ΔΣ Νο 28/22-12-2016 με τίτλο «Έγκριση ανάθεσης του έργου                                                                                             
Κατασκευή ιστοσελίδας του Πάρκου» 

4.  Επικαιροποίηση απόφασης ΔΣ Ν49α/26-1-2017 με τίτλο «Έγκριση Ανάθεσης του έργου 
Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για τα έτη 2016-2017» 

5. Λήψη απόφασης για την προκήρυξη του έργου «Πρόσληψη Ορκωτού Λογιστή» 
6. Έγκριση συμμετοχής σε Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στην δράση 

«Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» 
7. Ανάθεση σε δικηγόρο της αποβολής της αυθαίρετης χρήστριας Κ. Ασλανίδου από το 

κυλικείο της λίμνης και έγερση των αξιώσεων του Φ.Δ.  
8. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας για την 

σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης. 
9. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδηλώσεων την 9-10-11/6 για την παγκόσμια 

ημέρα περιβάλλοντος   
10. Τροποποίηση/συμπλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμών και Αναθέσεων 
11. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαπιστωμένη καταστροφή της γεώτρησης που 

χωροθετείται δυτικά της τέταρτης λίμνης. Εκτίμηση κόστους επισκευής.  
12. Λοιπά θέματα 

 
 
Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:  

1) Ιωάννης Πολύζος. 

2) Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής. 

3) Στυλιανός Βανδώρος,  

4) Ιωάννης Μαυροειδάκος,  

5) Ιωάννης  Ελαιοτριβάρης. 

6) Μαρίνος Ρουσιάς 
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7) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος  

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Νίκος Μπελαβίλας, 
Μαρία Μπολτά, Ευθύμιος Κοκκίνης και Σπυριδούλα Μαργαρίτη.  

Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Αναστάσιος Λύτρας, Γενικός Διευθυντής του Φ.Δ. 

Παραβρέθηκε επίσης η Κατερίνα Χριστοφοράκη, εκτελούσα κατ εντολή του Προέδρου χρέη 
γραμματείας της παρούσας συνεδρίασης του ΔΣ. 

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το ΔΣ βρίσκεται σε νόμιμη απαρτία σύμφωνα με την διάταξη 
του άρθρου 54 παράγραφος 7 του νόμου 4414/2016 και δεν προβλήθηκε καμία ένσταση ή 
αντίρρηση στην πρόοδο της διαδικασίας, το ΔΣ εισήλθε στην συζήτηση επί των θεμάτων της 
ημερήσιας διάταξης: 

 

Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου. 
 
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 16/3 Συνεδρίασης του ΔΣ 
 
Θέμα 2ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικών Συμβάσεων, από κοινού ή κατά 
περίπτωση, μεταξύ: ΦΔ, Περιφέρειας Αττικής,  Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής 
Αθήνας (ΑΣΔΑ), και Δήμου Καματερού/ Αγίων Αναργύρων, για τα παρακάτω θέματα 
προτεραιότητας του Πάρκου:  

Α) Εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταικών σωμάτων φωτισμού  
Β) Αποψίλωση αποξηραμένων χόρτων 
Γ) Έλεγχου και συντήρησης γεωτρήσεων και πηγαδιών   
Δ) Εξασφάλιση υδροδότησης από πηγάδι επί της οδού Παπαφλέσσα Δήμου Αγ. 
Αναργύρων/Καματερού  
Ε) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου 
ΣΤ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Δ.Σ., ότι, εξ αιτίας της έλλειψης διαχειριστικής και τεχνικής 
επάρκειας του Φορέα Διαχείρισης, ζητά από το Σώμα να εγκρίνει την σύναψη των 
προγραμματικών συμβάσεων, με τους Φορείς που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη, 
προκειμένου να προχωρήσει η εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, προμηθειών και έργων στο 
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Πρότεινε να εξουσιοδοτηθεί ο Γενικός Διευθυντής για την 
κατάρτιση των όρων και την υπογραφή των προγραμματικών συμβάσεων. Οι σχετικές 
δαπάνες θα βαρύνουν τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης έτους 2017, 
πλην της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών που θα προέλθουν από την εγκεκριμένη πίστωση του 
τεχνικού προγράμματος της Περιφέρειας, για το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Κάλεσε το Σώμα 
να αποφασίσει σχετικά: 
 
Μετά τον γενόμενο διάλογο, το Δ.Σ. ομόφωνα ψηφίζει: 
 
Α. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης: α) Με τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για την μελέτη και β) Με τον Αναπτυξιακό 
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και την Περιφέρεια Αττικής, για την προμήθεια και 
εγκατάσταση έως εκατό (100) αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού στο Πάρκο 
«Αντώνης Τρίτσης», σε θέσεις που θα υποδείξει ο Φ.Δ.. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για το 
κόστος της προμήθειας και εγκατάστασης, που ανέρχεται σε ποσό έως τα εκατόν ογδόντα 
χιλιάδες (180.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, θα προέλθει από το εγκεκριμένο τεχνικό πρόγραμμα της 
Περιφέρειας Αττικής έτους 2017. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής για την κατάρτιση και 
υπογραφή των όρων των προγραμματικών συμβάσεων και γενικά για να πράξει ότι απαιτείται 
για την ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης. 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 70. 
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Β. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την εκτέλεση των εργασιών αποψίλωσης 
των αποξηραμένων χόρτων στο Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης». Οι εργασίες θα γίνουν σε όλη την 
έκταση που καταλαμβάνει το Πάρκο και εντός των ορίων του, πλην αυτών που θα εκτελεσθούν 
από το προσωπικό του Φορέα, σύμφωνα με τις υποδείξεις του. Η δαπάνη για το κόστος των 
εργασιών, που προϋπολογίζεται να ανέλθει σε ποσό έως τα δέκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φ.Δ. έτους 
2017. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής για την κατάρτιση και υπογραφή των όρων της 
προγραμματικής σύμβασης και γενικά για να πράξει ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση 
εκτέλεσης των εργασιών. 
 
 Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 71. 
 
Γ. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την εκτέλεση των εργασιών ελέγχου, 
συντήρησης και επισκευών στις γεωτρήσεις και στα πηγάδια του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». 
Η δαπάνη για το κόστος των εργασιών, που προϋπολογίζεται να ανέλθει σε ποσό έως τα 
δέκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού του Φ.Δ. έτους 2017. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής για την 
κατάρτιση και υπογραφή των όρων της προγραμματικής σύμβασης και γενικά για να πράξει ότι 
απαιτείται για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών. 
 
 Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 72. 
 
Δ. Εγκρίνει την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με τον Δήμο Αγ. Αναργύρων-
Καματερού, για την συνέχιση της υδροδότησης των υγροβιότοπων του Πάρκου από το πηγάδι 
και το αντλιτικό σύστημα του δήμου που βρίσκονται επί της οδού Παπαφλέσσα, πλησίον του 
ρέματος της Εσχατιάς. Από την σύμβαση αυτή δεν προβλέπεται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισμού. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής για την κατάρτιση και υπογραφή των 
όρων της προγραμματικής σύμβασης και τις λοιπές ενέργειες για την ολοκλήρωση της 
εκτέλεσής της. 
 
 Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 73. 
 
Ε. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και 
επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Η δαπάνη για το 
κόστος των εργασιών, που προϋπολογίζεται να ανέλθει σε ποσό έως τα είκοσι χιλιάδες 
(20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
Φ.Δ. έτους 2017. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής για την κατάρτιση και υπογραφή των 
τεχνικών περιγραφών και των όρων της προγραμματικής σύμβασης και γενικά για να πράξει 
ότι απαιτείται για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών. 
 
 Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 74. 
  
ΣΤ. Εγκρίνει την σύναψη προγραμματικής σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον 
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης και 
επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης». Η δαπάνη για το κόστος 
των εργασιών, που προϋπολογίζεται να ανέλθει σε ποσό έως τα είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62.07 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Φ.Δ. έτους 
2017. Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής για την κατάρτιση και υπογραφή των τεχνικών 
περιγραφών και των όρων της προγραμματικής σύμβασης και γενικά για να πράξει ότι 
απαιτείται για την ολοκλήρωση εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 75. 
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Θέμα 3
ο
: Επικαιροποίηση απόφασης ΔΣ Νο 28/22-12-2016 με τίτλο «Έγκριση ανάθεσης 

του έργου Κατασκευή ιστοσελίδας του Πάρκου». 
 
Ο Πρόεδρος του ΦΔ έδωσε το λόγο στο μέλος του ΔΣ κ. Μ. Ρουσιά ο οποίος εισηγήθηκε α) να 
υποβληθούν τα παραδοτέα στην επιτροπή παραλαβής β) ακολούθως αυτή να εισηγηθεί την 
ολοκλήρωση και παραλαβή του έργου.  
 
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση και ενέταξε το έργο στον προϋπολογισμό του έτους 
2017 με δαπάνη ύψους καθαρού πληρωτέου 1.300€ (1.701,57€ συνολικό ποσό) με απόδειξη 
«Επαγγελματικής Δαπάνης». Η δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 
2017, ΚΑ 61.  
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 76. 
 
Θέμα 4

ο
:   Επικαιροποίηση απόφασης ΔΣ Ν49α/26-1-2017 με τίτλο «Έγκριση Ανάθεσης 

του έργου Λογιστική υποστήριξη του ΦΔ για τα έτη 2016-2017». 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στον Ταμία κ. Π. Τσαρμπόπουλο ο οποίος εισηγήθηκε την 
ένταξη της δαπάνης του έργου στον προυπολογισμό του έτους 2017. 
 
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση και αποφάσισε για το ύψος της δαπάνης η οποία 
ορίζεται σε 16.000€+ΦΠΑ  Η δαπάνη θα βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2017, 
ΚΑ 61.  
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 77. 
 
Θέμα 5

ο
: Λήψη απόφασης για την προκήρυξη του έργου «Πρόσληψη Ορκωτού 

Λογιστή». 
  
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε τη δημοσίευση προκήρυξης του Έργου του ΦΔ. Εάν το 
θεσμικό πλαίσιο δε το επιτρέπει, θα αναζητηθεί σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με 
κατάλληλο Φορέα. Η ακριβής περιγραφή του αντικειμένου θα παρουσιαστεί σε επόμενο ΔΣ 
 
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση 
 
Θέμα 6

ο
: Έγκριση συμμετοχής σε Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στην 

δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ». 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στο αναπληρωματικό μέλος κ. Ν. Μπελαβίλα ο οποίος 
εισηγήθηκε τη συμμετοχή του ΦΔ σε Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 στην 
δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» σε συνεργασία με δύο εργαστήρια του ΕΜΠ, το 
Πανεπιστήμιο Πατρών και την Ελληνική Βοτανική Εταιρεία.  
 
Μετά από συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε α) Να του υποβληθεί το προσχέδιο της 
συμμετοχής στο Πρόγραμμα και β) Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την υπογραφή της 
συμμετοχής σε αυτό. 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 78. 
 
Θέμα 7

ο
: Ανάθεση σε δικηγόρο της αποβολής της αυθαίρετης χρήστριας Κ. Ασλανίδου 

από το κυλικείο της λίμνης και έγερση των αξιώσεων του Φ.Δ. 
 
Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Γενικό Διευθυντή κ. Τ. Λύτρα, ο οποίος αναφέρθηκε στο με 
αριθμό πρωτ. 29/30-12-2016 εξώδικο του Φ.Δ. προς την Κ. Ασλανίδου για την απόδοση της 
χρήσης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον χώρο του υπαίθριου θεάτρου της 
λίμνης, το οποίο εξακολουθεί να εκμεταλλεύεται αυθαίρετα, όπως και στην άρνησή της σε 
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απόδοση. Ζήτησε να ανατεθεί η υπόθεση σε δικηγόρο προκειμένου να ενεργήσει για την 
αποβολή της και την έγερση των οικονομικών αξιώσεων του Φ.Δ. 
 
Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την ανάθεση της υπόθεσης στον δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο 
Παπάρα. Η αμοιβή του προϋπολογίζεται να ανέλθει έως το ποσό των 1.500€ +Φ.Π.Α. και 
εξόδων, σύμφωνα με τον Κώδικα Περί Δικηγόρων. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του 
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2017.   
  
Εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής για την κατάρτιση και υπογραφή της πράξης ανάθεσης, 
την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων, και λοιπές ενέργειες για την διεκπεραίωση της 
υπόθεσης. 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 79. 
 
 
Θέμα 8

ο
: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας 

για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης. 
 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, λόγω του επείγοντος του θέματος, εισηγήθηκε την άμεση προκήρυξη του 
έργου « Προγραμματικής Σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης». 
 
Μετά από συζήτηση το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε να προκηρυχτεί το έργο ακολουθώντας τις 
προβλεπόμενες προδιαγραφές. Εξουσιοδότησε το μέλος του ΔΣ Π. Τσαρμπόπουλο να 
ετοιμάσει την προκήρυξη. Ορίστηκε η χρονική διάρκεια υποβολής προτάσεων σε 10 
ημερολογιακές ημέρες. Η πρόσκληση θα λάβει δημοσιότητα μέσω της ιστοσελίδας του 
Πάρκου, τον τοπικό τύπο και λοιπούς διαδικτυακούς τόπους. 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 81. 
 
 
Θέμα 9

ο
: Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση εκδηλώσεων την 9-10-11/6 για την 

παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. 
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ σε συνεργασία με τις κ.κ. Μ. Μπολτά και Σ. Μαργαρίτη θα καταρτίσει το 
Πρόγραμμα εκδηλώσεων του τριημέρου. Το συνολικό κόστος των εκδηλώσεων που αφορά 
τους απαραίτητους εξοπλισμούς, αμοιβές καλλιτεχνών, εκτυπώσεις, εργασίες 
συντήρησης/καθαρισμού καθώς και τεχνικής υποστήριξης θα ανέλθει κατά μέγιστο σε 
10.000€+ΦΠΑ 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 82. 
 
 
Θέμα 10

ο
:  Τροποποίηση/συμπλήρωση Επιτροπής Διαγωνισμών και Αναθέσεων. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την τροποποίηση της τριμελούς «Επιτροπής Διαγωνισμών και 
Αναθέσεων» που συγκροτήθηκε στο ΔΣ3/2016, Θέμα 2

ο
, σε «Επιτροπής διενεργείας 

Διαγωνισμών, Αναθέσεων, Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών» με εξουσιοδότηση να 
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και δαπάνες έως το ποσό των 1.000€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.  
 
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση. Αποφασίστηκε επιπλέον η αντικατάσταση από την 
επιτροπή του μέλους Θ. Κουτσοθεοδωρή από τον Σ. Βανδώρο.  
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 83. 
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Θέμα 11
ο
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαπιστωμένη καταστροφή της 

γεώτρησης που χωροθετείται δυτικά της τέταρτης λίμνης. Εκτίμηση κόστους επισκευής.  
 
Ο Πρόεδρος του ΔΣ χαρακτήρισε το συμβάν ως ιδιαίτερα σημαντικό και έδωσε το λόγο στον 
Γενικό Διευθυντή κ. Τ. Λύτρα όπως ενημερώσει αναλυτικά το Σώμα. Ο τελευταίος παρουσίασε 
την εισήγησή του η οποία συζητήθηκε αναλυτικά. 
  
Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε τα εξής α) Στηρίζει τις κινήσεις του Γενικού Διευθυντή β) Εγκρίνει 
την ανάθεση των πρώτων εργασιών αποκατάστασης Γ) Θεωρεί δεδομένη την άμεση επαφή με 
το Δήμο Ιλίου προκειμένου να προβεί στην αποκατάσταση της ζημιάς που προκλήθηκε 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 84. 
 
 
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  
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ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

 

 

 

Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής. 

 

 

 

 

Στυλιανός Γ. Βανδώρος,  

 

 

 

 

Ιωάννης Μαυροειδάκος,  

 

 

 

 

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης. 

 

 

 

 

Ρουσιάς Μαρίνος  

 

 

 

 

Τσαρμπόπουλος Παναγιώτης  

 

 

 

 


