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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2017 

 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”» 

 

Την 28η Σεπτεμβρίου του έτους 2017, 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 Τακτική Συνεδρίαση τα τακτικά και 

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

υπ’ αρ. πρωτ: 178/25.09.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και 

να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:  

 

1. Ανακοινώσεις Προέδρου 

2. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων: α) για την προμήθεια σκαπτικής φρέζας συμβατής με 

το τρακτέρ Lamborghini R1-50 και β) για εργασίες αποτυπώσεων και σχεδίασης στα 

πλαίσια καταγραφών του Περιουσιολογίου. 

3.  Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης της δικηγόρου Δήμητρας Χριστιά έως 31/12/2017 

με αντικείμενο: α) Την ολοκλήρωση επεξεργασίας των σχεδίων Κανονισμών, β) Την 

υποστήριξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί των σχεδίων και την τελική τους 

διατύπωση έως και μετά την έγκρισή τους.  

4. Λήψη απόφασης επί της καταγραφής των γεωτρήσεων και πηγαδιών του Πάρκου. 

Έναρξη διαδικασίας αδειοδότησης της λειτουργίας τους από την Περιφέρεια Αττικής. 

5. Αξιολόγηση αιτήσεων απόσπασης υπαλλήλων στον Φορέα Διαχείρισης, σύσταση 

Επιτροπής-διενέργεια συνέντευξης. 

6. Λήψη απόφασης για την διαχείριση της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης μετά την 

παραλαβή της. 

7. Μηνιαία καταγραφή των εσόδων-εξόδων και ενημέρωση μελών ΔΣ. 
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8. Εξέλιξη εργολαβιών μεταξύ Φορέα Διαχείρισης και ΑΣΔΑ, μεταφορά υπολοίπου 

πιστώσεων.  

9. Αποδοχή χορηγίας INTERAMERICAN για την «Κιβωτό των Σπόρων». 

10. Κατάθεση φακέλου για τον χαρακτηρισμό του Ι.Ν. Απ. Παύλου ως διατηρητέου 

μνημείου.  

11. Παραλαβή ηλεκτρονικού αρχείου -αποδελτίωση υλικού από ΟΡΣΑ. Καθηγητής: Δ. 

Μέλισσας. 

12. Λοιπά θέματα - Επείγοντα 

 

 

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:  

1) Ιωάννης Πολύζος. 

2) Θοδωρής Κουτσοθεοδωρής 

3) Στυλιανός Βανδώρος 

4) Ιωάννης Μαυροειδάκος 

5) Ιωάννης  Ελαιοτριβάρης. 

6) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος  

7) Κωνσταντίνος Σερράος 

 

Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Μαρία 

Μπολτά, Κοκκίνης Ευθύμιος και Παναγιώτης Καλαράς.  

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. 

 

Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 

27.07.2017 συνεδρίασης του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών. 
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Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων: α) για την προμήθεια σκαπτικής φρέζας 

συμβατής με το τρακτέρ Lamborghini R1-50 και β) για εργασίες αποτυπώσεων και 

σχεδίασης στα πλαίσια καταγραφών του Περιουσιολογίου 

 

α) Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 164/12.09.2017 

(ΑΔΑΜ: 17REQ001953536 2017-09-12), για την προμήθεια σκαπτικής φρέζας συμβατής με 

το τρακτέρ Lamborghini R1-50, και τη σχετική δαπάνη. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, 

εκτιμώμενος έως το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ πλέον ΦΠΑ, 

θα βαρύνει τον Κ.Α. 10-16 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017. Η διαδικασία θα είναι 

αυτή της απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον 

Γενικό Διευθυντή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 122 

 

β) Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 136/24.07.2017 

(ΑΔΑΜ: 17REQ001744440 2017-07-24) για την ανάθεση των εργασιών αποτυπώσεων και 

σχεδιασμού για τις ανάγκες εκπόνησης του ειδικού χωρικού σχεδίου του Πάρκου. Ο 

προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) πλέον 

των νομίμων κρατήσεων, θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017. 

Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις του ν. 4412/2016. 

Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Γενικό Διευθυντή για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 123 

 

Θέμα 3ο:Έγκριση ανανέωσης της σύμβασης της δικηγόρου Δήμητρας Χριστιά έως 

31/12/2017 με αντικείμενο: α) Την ολοκλήρωση επεξεργασίας των σχεδίων Κανονισμών, 

β) Την υποστήριξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί των σχεδίων και την τελική τους 

διατύπωση έως και μετά την έγκρισή τους.  

 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ έδωσε το λόγο στο ΓΔ, ο οποίος εισηγήθηκε την ανανέωση της 

σύμβασης της δικηγόρου κας Δήμητρας Χριστιά έως 31/12/2017 με αντικείμενο: α) την 

ολοκλήρωση της επεξεργασίας των ήδη υποβληθέντων σχεδίων Κανονισμών του Φορέα 
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Διαχείρισης, οι οποίοι έχουν μεν επεξεργαστεί σε ικανοποιητικό βαθμό, πλην όμως ο 

χρόνος που είχε στη διάθεσή της κρίνεται εκ των υστέρων μη επαρκής για να αποκτήσουν 

τα σχέδια Κανονισμών τη νομοτεχνική αρτιότητα και πληρότητα ως προς τα θέματα που 

ρυθμίζουν και β) την υποστήριξη της διαδικασίας διαβούλευσης επί των σχεδίων και την 

τελική τους διατύπωση έως και μετά την έγκρισή τους.  

 

Το ΔΣ κατόπιν συζητήσεως των μελών του, εγκρίνει την εισήγηση του ΓΔ για την 

ανανέωση της σύμβασης της δικηγόρου Αθηνών κας Δήμητρας Χριστιά, στην οποία 

αναθέτει τις παραπάνω νομικές ενέργειες. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, το ύψος της 

οποία ανέρχεται στις τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600€ - συμπεριλαμβανομένων των 

νομίμων κρατήσεων) πλέον Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού έτους 2017. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του για τις περαιτέρω 

νόμιμες ενέργειες. 

  

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 124 

 
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης επί της καταγραφής των γεωτρήσεων και πηγαδιών του 

Πάρκου. Έναρξη διαδικασίας αδειοδότησης της λειτουργίας τους από την Περιφέρεια 

Αττικής. 

 

O Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ σχετικά με έγγραφο που εστάλη στο ΦΔ 

από την Περιφέρεια και στο οποίο αναγράφεται ότι δεν υπάρχει σχετική αδειοδότηση των 

γεωτρήσεων και πηγαδιών που βρίσκονται εντός του Πάρκου. Ενόψει των ανωτέρω, τόνισε 

την ανάγκη της έναρξης της διαδικασίας αδειοδότησής των γεωτρήσεων και πηγαδιών 

εντός του Πάρκου από την Περιφέρεια Αττικής, προκειμένου να μπορούν να αξιοποιηθούν 

σύμφωνα με τις ανάγκες του Πάρκου.  

Τα μέλη του ΔΣ, αποφάσισαν ότι πρέπει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες 

για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων και πηγαδιών εντός του Πάρκου και ενέκριναν εκ 

των προτέρων κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

  Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό  125 
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Θέμα 5ο: Αξιολόγηση αιτήσεων απόσπασης υπαλλήλων στον Φορέα Διαχείρισης, 

σύσταση Επιτροπής-διενέργεια συνέντευξης. 

 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ έδωσε το λόγο στο ΓΔ, ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι 

η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλου για τη θέση ΠΕ 

Διοικητικού – Οικονομικού απέβη άκαρπη και πρότεινε την εκ νέου εκκίνηση της 

διαδικασίας για την απόσπαση υπαλλήλου στη θέση αυτή. 

Επιπλέον ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι για τη θέση ΠΕ Γεωτεχνικού με Πτυχίο 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, υπάρχουν δύο υποψηφιότητες και πρότεινε τη 

σύσταση τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια προφορικής συνέντευξης των 

υποψηφίων, την εν γένει αξιολόγηση τους και τη διατύπωση σχετικής πρότασης, που θα 

εισαχθεί για  έγκριση στο ΔΣ.  

Τα μέλη του ΔΣ, μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα ενέκριναν την εισήγηση 

του ΓΔ και όρισαν μέλη της τριμελούς επιτροπής 1) τον κ. Ιωάν. Πολύζο - Πρόεδρο του ΦΔ ,  

2) τον κ. Μ. Ρουσιά - τακτικό Μέλος του ΔΣ και 3) τον κ. Αν. Λύτρα - Γενικό Διευθυντή του 

ΦΔ. Αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής ορίστηκε ο κ. Ι. Ελαιοτριβάρης  - τακτικό μέλος 

του ΔΣ. Η ως άνω Επιτροπή θα προβεί στην διενέργεια προφορικής συνέντευξης των  

υποψηφίων και στην εν γένει αξιολόγηση τους. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας  

αξιολόγησης, η Επιτροπή θα συντάξει πρακτικό αξιολόγησης με αιτιολογημένη πρόταση, 

που θα εισαχθεί προς έγκριση στο ΔΣ. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 126 

 

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την διαχείριση της ιστοσελίδας του Φορέα Διαχείρισης 

μετά την παραλαβή της. 

 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ πρότεινε στα μέλη του ΔΣ να αναλάβει ο ίδιος τη διαχείριση 

της ιστοσελίδας του Πάρκου.  

Τα μέλη του ΔΣ, αποδέχτηκαν την πρόταση του Προέδρου του ΦΔ και του 

ανέθεσαν τη διαχείριση της ιστοσελίδας του Πάρκου. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 127 
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Θέμα 7ο: Μηνιαία καταγραφή των εσόδων-εξόδων και ενημέρωση μελών ΔΣ. 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στον Ταμία κ. Π. Τσαρμπόπουλο, ο οποίος  

ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την κίνηση εσόδων - εξόδων του ΦΔ για το μήνα Αύγουστο 

2017. Επιπλέον ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι από τον ίδιο σε συνεργασία με το λογιστή 

του ΦΔ θα τους αποστέλλεται κάθε μήνα και πριν την τακτική συνεδρίαση του ΔΣ, μηνιαία 

καταγραφή εσόδων – εξόδων του ΦΔ, για τον προηγούμενο μήνα.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 128 

 

 

Θέμα 8ο: Εξέλιξη εργολαβιών μεταξύ Φορέα Διαχείρισης και ΑΣΔΑ, μεταφορά υπολοίπου 

πιστώσεων. 

 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την εξέλιξη των εργασιών που 

προβλέπονται στην υπ’ αριθ.  πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του 

ΦΔ και του ΑΣΔΑ. Συγκεκριμένα εκ των τεσσάρων επιμέρους ενοτήτων εργασιών που 

προβλέπονται στην ως άνω Προγραμματική Σύμβαση, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη που 

αφορά την αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και την απομάκρυνσή τους από το 

Πάρκο, χωρίς να δαπανηθεί εξ ολοκλήρου το αρχικώς προβλεπόμενο ποσό και μερικώς η 

δεύτερη που αφορά στον έλεγχο και τη συντήρηση των πηγαδιών και γεωτρήσεων του 

Πάρκου, κατά τα λοιπά η υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης βρίσκεται σε εξέλιξη, 

όπως διαβεβαίωσε και το τακτικό μέλος του ΔΣ και μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης κ. Θ. Κουτσοθεοδωρής. Αναλυτική δε 

ενημέρωση επί της υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με τον ΑΣΔΑ, 

λαμβάνει χώρα κάθε Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ, στα γραφεία του ΦΔ, από τον 

επικεφαλής της τεχνικής υπηρεσίας του ΑΣΔΑ. Στις προγραμματισμένες αυτές συναντήσεις 

μπορεί να προσέρχεται όποιο εκ των μελών του ΔΣ επιθυμεί, χωρίς προηγούμενη 

πρόσκληση.  

 Εν συνεχεία ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε στα μέλη του ΔΣ τη δυνατότητα μεταφοράς 

υπολοίπου πιστώσεων από μία επιμέρους ενότητα εργασιών της Προγραμματικής 

Σύμβασης σε άλλη επιμέρους ενότητα της ίδιας Προγραμματικής Σύμβασης. Ειδικότερα 

εισηγήθηκε τη μεταφορά υπολοίπου πιστώσεως από την πρώτη επιμέρους ενότητα 
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εργασιών που έχει ολοκληρωθεί στη δεύτερη επιμέρους ενότητα εργασιών, έτσι ώστε να 

καλυφθεί μεταξύ άλλων εργασιών και το κόστος που απαιτείται για την αδειοδότηση των  

γεωτρήσεων και πηγαδιών του Πάρκου, από την Περιφέρεια Αττικής, δεδομένης της 

άμεσης ανάγκης αδειοδότησής τους, κατόπιν και της έγγραφης ενημέρωσης της 

Περιφέρειας Αττικής. 

Επιπλέον εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να λάβει χώρα περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση 

των υπολειπόμενων επιμέρους ενοτήτων εργασιών και υπόδειξης τους στην τεχνική 

υπηρεσία του ΑΣΔΑ, ώστε η τελευταία να προχωρήσει στην υλοποίησή τους,  όπως τούτο 

προβλέπεται στην υπ’ αριθ.  πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του 

ΦΔ και του ΑΣΔΑ. 

 Τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποδέχτηκαν την εισήγηση του 

προέδρου και αποφάσισαν: 

Α.  Τη δυνατότητα μεταφοράς υπολοίπου πιστώσεων από την πρώτη επιμέρους 

ενότητα εργασιών της Προγραμματικής Σύμβασης που έχει ολοκληρωθεί στη δεύτερη 

επιμέρους ενότητα εργασιών, έτσι ώστε να καλυφθεί μεταξύ άλλων εργασιών και το 

κόστος που απαιτείται για την αδειοδότηση των γεωτρήσεων και πηγαδιών του Πάρκου, 

από την Περιφέρεια Αττικής, δεδομένης της άμεσης ανάγκης αδειοδότησής τους, κατόπιν 

και της έγγραφης ενημέρωσης της Περιφέρειας Αττικής και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο 

του ΔΣ για κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια και 

Β) Την περαιτέρω συγκεκριμενοποίηση των υπολειπόμενων επιμέρους ενοτήτων 

εργασιών της υπ’ αριθ.  πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΔ 

και του ΑΣΔΑ (έλεγχος και συντήρηση των πηγαδιών και γεωτρήσεων του Πάρκου, εργασίες 

συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου και εργασίες 

συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου) και υπόδειξης τους στην 

τεχνική υπηρεσία του ΑΣΔΑ, ώστε η τελευταία να προχωρήσει στην υλοποίησή τους, όπως 

τούτο ρητώς προβλέπεται στην Προγραμματική Σύμβαση και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρό 

του ΔΣ για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 129 

 

 

Θέμα 9ο: Αποδοχή χορηγίας INTERAMERICAN για την «Κιβωτό των Σπόρων». 
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Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε το ΔΣ για την επιθυμία χορήγησης ποσού 7.000€ 

από την INTERAMERICAN στο ΦΔ, με σκοπό να συμβάλει μερικώς στην αναβάθμιση του 

κτιρίου  της «Κιβωτού των Σπόρων» καθώς και στη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού 

με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που θα προβάλλεται και θα αναρτηθεί στην 

αντίστοιχη θεματική ενότητα της ιστοσελίδας του Πάρκου. Περαιτέρω η ως άνω εταιρεία 

εξέφρασε την επιθυμία να γίνει σχετική μνεία της χορηγίας της. 

Τα μέλη του ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης, αποδέχονται κατά πλειοψηφία την 

ανωτέρω χορηγία και εξουσιοδοτούν το Πρόεδρο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 

Περαιτέρω εξουσιοδοτούν το αναπλ. μέλος του ΔΣ Μαρία Μπολτά να οργανώσει τον τρόπο 

προβολής των χορηγιών. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 130 

 

 

Θέμα 10ο: Κατάθεση φακέλου για τον χαρακτηρισμό του Ι.Ν. Απ. Παύλου ως 

διατηρητέου μνημείου.  

 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε στο ΔΣ τη σύνταξη και κατάθεση φακέλου 

προκειμένου να χαρακτηριστεί ως διατηρητέο μνημείο ο Ι.Ν. Αποστόλου Παύλου. Ο 

φάκελος θα συνταχθεί με την εθελοντική συμβολή του Αρχ. Μηχανικού κ.Πέτρου Φωκαϊδη. 

Τα έξοδα φακέλου, τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των πεντακοσίων (300) ευρώ θα 

βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΦΔ.    

Τα μέλη του ΔΣ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης ενέκριναν  την εισήγηση και 

εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες μεταξύ των οποίων και 

την έγκριση των εξόδων για τη σύνταξη του φακέλου, τα οποία δεν θα ξεπερνούν τα 

πεντακόσια (300) ευρώ και θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΦΔ.  

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 131 

 

Θέμα 11ο: Παραλαβή ηλεκτρονικού αρχείου -αποδελτίωση υλικού από ΟΡΣΑ. Καθηγητής: 

Δ. Μέλισσας. 

Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι ο Καθηγητής ΕΜΠ κ. Δημήτρης 

Μέλισσας, επιθυμεί να χορηγήσει στο Πάρκο το ηλεκτρονικό αρχείο που συγκέντρωσε από 
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τη Δ/νση Μητροπολιτικού Σχεδιασμού (πρών ΟΡΣΑ) και αφορά στο Πάρκο. Το αρχείο αυτό 

που αποτελείται από δεκαέξι (16) φακέλους, θα αποτελέσει  μεταξύ άλλων χρήσιμο υλικό  

της εκπόνησης του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.  

 

Το ΔΣ ομόφωνα αποφάσισε την αποδοχή του αρχείου, την πρωτοκόλληση της 

παραλαβής του και την ανάρτηση του στην ιστοσελίδα του Πάρκου. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 132 

 

Θέμα 12ο  : Λοιπά θέματα - Επείγοντα 

Α. Εκδηλώσεις στους ναούς εντός του Πάρκου με χρήση μικροφωνικής 

 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στο μέλος του ΔΣ κ. Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή, 

ο οποίος εισηγήθηκε τη διευθέτηση των όρων χρήσης μικροφωνικής κατά τη διάρκεια 

τέλεσης μυστηρίων στους ναούς του Πάρκου.  

 

Το ΔΣ ενέκρινε την εισήγηση και όρισε τριμελή επιτροπή που αποτελείται από τους 

κυρίους 1) Ευθ. Κοκκίνη, 2) Ιωάν. Ελαιοτριβάρη και 3) τον ΓΔ Αν. Λύτρα, προκειμένου να 

προβούν σε προφορικές συστάσεις προς τους ιερείς. 

 

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 133 

 

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 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 Ιωάννης Πολύζος                                                                 Κων/νος Σερράος 
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ΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

 

 

Θοδωρής Κουτσοθεοδωρής 

 

 

 

Στυλιανός Βανδώρος 

 

 

 

Ιωάννης Μαυροειδάκος 

 

 

 

Ιωάννης  Ελαιοτριβάρης. 

 

 

 

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 


