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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 7η Ιουνίου του έτους 2018, 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:
432/05.06.2018 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου.
3. Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου
του πρώτου διαχειριστικού έτους του ΦΔ σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
4. Ενημέρωση για ενέργειες του Δ. Ιλίου σχετικά με διαμορφώσεις στην έκταση που
βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του Πάρκου από τη Λ. Δημοκρατίας – Επικύρωση ενεργειών
ΦΔ – Παροχή εξουσιοδότησης για συνέχισή τους.
5. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του ΦΔ στο Πρόγραμμα LIFE – EARNEST "Enriching the
wαter cycle of urban green spaces through nature-based solutions", LIFE 2018 Subprogramme for Environment: LIFE Environment and Resource Efficiency .
6. Λοιπά θέματα – Επείγοντα
Το ΔΣ συνεδρίασε με παρόντα πέντε (5) μέλη του με δικαίωμα ψήφου και ειδικότερα:
Παρόντα ήταν τα Τακτικά Μέλη του ΔΣ:
1)
2)
3)
4)

Ιωάννης Πολύζος
Κωνσταντίνος Σερράος
Στυλιανός Βανδώρος
Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος

Παρόν, με δικαίωμα ψήφου, ήταν το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Παναγιώτης Καλαράς,
σε αναπλήρωση του Τακτικού Μέλους Ιωάννη Ελαιοτριβάρη, ο οποίος εκλήθη νομίμως όμως
δεν παρέστη λόγω κωλύματος.
Στη συνεδρίαση παρέστη χωρίς δικαίωμα ψήφου και η Γενική Διευθύντρια του ΦΔ
Παρασκευή Γλένη. Παρευρέθη 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
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ένσταση ή αντίρρηση στην πρόοδο της διαδικασίας, το ΔΣ εισήλθε στην συζήτηση επί των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:
Θέμα 1o. Ανακοινώσεις Προέδρου
Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις και αφού εγκρίθηκαν τα πρακτικά της
από 17.05.2018 συνεδρίασης του ΔΣ, κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ.
433/05.06.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης (σχετ. 1) της συσταθείσας με την υπ’ αριθ. 192/2018
απόφαση Δ.Σ., Τριμελούς Επιτροπή αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών για την
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου στο ΦΔ, που έχει ήδη κοινοποιηθεί στα μέλη ΔΣ
και πρότεινε προς τα μέλη ΔΣ, σύμφωνα με το περιεχόμενο του ως άνω Πρακτικού:
Α. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ. 383/09.05.2018 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΦΔ (ΑΔΑ Ψ26Φ465ΧΞΚ-ΠΟΗ) και των λοιπών συνοδευτικών
αυτής εγγράφων.
Β. Την έγκριση του Περιεχομένου του υπ’ αριθ. πρωτ. 433/05.06.2018 Πρακτικού
Αξιολόγησης και την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου στην
εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Γ. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον ίδιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» λαμβάνοντας υπ’ όψη:
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ. 433/05.06.2018
Πρακτικού Αξιολόγησης (σχετ. 1) της συσταθείσας με την υπ’ αριθ. 192/2018 απόφαση Δ.Σ.,
Τριμελούς Επιτροπή αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών για την παροχή
υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου στο ΦΔ, που έχει ήδη κοινοποιηθεί στα μέλη ΔΣ και
πρότεινε προς τα μέλη ΔΣ, σύμφωνα με το περιεχόμενο του ως άνω Πρακτικού:
Α. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ. 383/09.05.2018 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΦΔ (ΑΔΑ Ψ26Φ465ΧΞΚ-ΠΟΗ) και των λοιπών συνοδευτικών
αυτής εγγράφων.
Β. Την έγκριση του Περιεχομένου του υπ’ αριθ. πρωτ. 433/05.06.2018 Πρακτικού
Αξιολόγησης και την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου στην
εταιρεία ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
Γ. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον ίδιο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης» λαμβάνοντας υπ’ όψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ. 48112 ΚΥΑ
Οικονομικών-ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3)Την υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577
ΚΥΑ Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018), 4)Την υπ’ αρ. 9451/24-3-2017
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΨ4Φ465ΥΘ7- ΦΒ2), 5) Την υπ’ αρ.
962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ
6ΑΨΠ4653Π8-Ρ0Ν), 6) Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ465ΧΞΚ-ΑΡΞ), 7) Τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016, 8) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 356/16.04.2018 Πρωτογενές αίτημα της ΓΔ
του ΦΔ (ΑΔΑΜ: 18REQ002955493), 9) Την υπ’ αριθ. 192/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία
εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες υποστήριξης
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γραφείου για τις ανάγκες του ΦΔ και συστάθηκε τριμελής εισηγητική επιτροπή επιλογής
(ΑΔΑΜ: 18REQ003015495 2018-04-29, ΑΔΑ: Ρ02Κ465ΧΞΚ-ΓΗΕ), 10) Το περιεχόμενο της υπ’
αριθ. πρωτ. 383/09.05.2018 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής
προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου του Φορέα Διαχείρισης
(ΑΔΑ:Ψ26Φ465ΧΗΚ-Π0Η, ΑΔΑΜ:18PROC003068956 2018-05-09) και όλα τα σχετικά αυτής
έγγραφα 11) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 260/18.05.2018, εισερχομένων του ΦΔ, προσφορά της
εταιρείας «Ν.Ν.Τ. Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία» και
δ.τ. «Ν.Ν.Τ. Α.Ε.», 12) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 433/05.06.2018 Πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής
αξιολόγησης προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου στο ΦΔ, 13) Την
υπ’ αριθ. 187/2018 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 7ΘΜΤ465ΧΞΚ-ΧΩΙ) με την οποία συστάθηκε τριμελής
«Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών» 14)Το γεγονός ότι
ο Φορέας Διαχείρισης δεν διαθέτει συγκροτημένες διοικητικές υπηρεσίες, που να μπορούν
να υποστηρίξουν τη λειτουργία του,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ. 383/09.05.2018 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΦΔ (ΑΔΑ Ψ26Φ465ΧΞΚ-ΠΟΗ) και των λοιπών συνοδευτικών
αυτής εγγράφων.
Β. Την έγκριση του Περιεχομένου του υπ’ αριθ. πρωτ. 433/05.06.2018 Πρακτικού
αξιολόγησης και την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών υποστήριξης γραφείου σύμφωνα
με τις εγκριθείσες τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα τη πρόσκλησης, στην
εταιρεία «Ν.Ν.Τ. Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία» και
δ.τ. «Ν.Ν.Τ. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ερμού, αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 099939689, Δ.Ο.Υ.
ΦΑΕ Αθηνών, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα
(18.450) ευρώ, (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), πλέον ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του ΦΔ.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΔΣ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τις περαιτέρω
νόμιμες ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 203
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση του οικονομικού και διαχειριστικού
ελέγχου του πρώτου διαχειριστικού έτους του ΦΔ σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ. 434/05.06.2018
Πρακτικού Αξιολόγησης (σχετ. 1) της συσταθείσας με την υπ’ αριθ. 184/2018 απόφαση ΔΣ
(ΑΔΑ: ΨΕΔΓ465ΧΞΚ-ΠΟΒ), Τριμελούς Επιτροπή αξιολόγησης των υποβληθεισών προσφορών
για την ανάθεση του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του πρώτου διαχειριστικού
έτους του ΦΔ, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4414/2016,
που έχει ήδη κοινοποιηθεί στα μέλη ΔΣ και πρότεινε προς τα μέλη ΔΣ, σύμφωνα με το
περιεχόμενο του ως άνω Πρακτικού:
Α. Την έγκριση των Τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ. 396/18.05.2018 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβολής οικονομικών προσφορών του ΦΔ (ΑΔΑ:
601Δ465ΧΞΚ-0ΞΝ) και των λοιπών συνοδευτικών αυτής εγγράφων.
Β. Την έγκριση του περιεχομένου του υπ’ αριθ. πρωτ. 434/05.06.2018 Πρακτικού
Αξιολόγησης και την απευθείας ανάθεση της διενέργειας του οικονομικού και διαχειριστικού
ελέγχου, του πρώτου διαχειριστικού έτους του ΦΔ, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.
4414/2016, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και
δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο.Ε.Λ.»,
3
Φορέας Διαχείρισης: Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13
122 - Πάρκο Τρίτση, tel.: 210 2323163 -181, fax: 210
2323453

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Γ. Τον ορισμό Τριμελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της
σύμβασης, αποτελούμενης από τους: 1. Ιωάννη Πολύζο, με αναπληρωματικό μέλος το
Νικόλαο Μπελαβίβλα, 2. Παρασκευή Γλένη με αναπληρωματικό μέλος το Μαρίνο Ρουσιά και
3. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο με αναπληρωματικό μέλος τη Μαρία Μπολτά.
Δ. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον ίδιο τον Πρόεδρο ΔΣ, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης» λαμβάνοντας υπ’ όψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 και ειδικότερα το άρθρο 58 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-82016), 2) Την υπ’ αρ. 48112 ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3)Την
υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018),
4)Την υπ’ αρ. 9451/24-3-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΨ4Φ465ΥΘ7ΦΒ2), 5) Την υπ’ αρ. 962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018» (ΑΔΑ 6ΑΨΠ4653Π8-Ρ0Ν), 6) Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία
αναμορφώθηκε ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ:
Ψ0ΙΝ465ΧΞΚ-ΑΡΞ), 7) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 8) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 336/23.03.2018
Πρωτογενές αίτημα του Προέδρου ΔΣ με θέμα την ανάθεση του οικονομικού και
διαχειριστικού ελέγχου του ΦΔ, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 58
του Ν. 4414/2016. (ΑΔΑΜ: 18REQ002862098 2018-03-27), 9) Την υπ’ αριθ. 184/2018
απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης και
συστάθηκε τριμελής επιτροπή επιλογής (ΑΔΑ: ΨΕΔΓ465ΧΞΚ-ΠΟΒ, ΑΔΑΜ: 18REQ003010474),
10) την υπ’ αρ. πρωτ. 396/18.05.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβολής
οικονομικών προσφορών του ΦΔ (ΑΔΑ: 601Δ465ΧΞΚ-0ΞΝ) και των λοιπών συνοδευτικών
αυτής εγγράφων, 11) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 263/25.05.2018 εισερχομένων του ΦΔ, προσφορά
της εταιρείας «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» , 12) το υπ’ αριθ.
πρωτ. 434/05.06.2018 Πρακτικό Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπή αξιολόγησης των
υποβληθεισών προσφορών για την ανάθεση του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου του
πρώτου διαχειριστικού έτους του ΦΔ, σε ορκωτούς ελεγκτές λογιστές σύμφωνα με το άρθρο
58 του Ν. 4414/2016, 13) Το Ν. 4449/2017 (ΦΕΚ 7 Α’), 14) Το ΠΔ 226/1992, 15)Την ανάγκη
άσκησης τακτικού ελέγχου από Ορκωτούς ελεγκτές λογιστές για το πρώτο διαχειριστικό έτος
του Φορέα Διαχείρισης, όπως τούτο προσδιορίζεται στο άρθρο 58 του Ν. 4414/2016 και την
υποβολή της συνταχθείσας Έκθεσης Ελέγχου στους αρμοδίους Υπουργούς.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ’ αρ. πρωτ. 396/18.05.2018 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και υποβολής οικονομικών προσφορών του ΦΔ (ΑΔΑ:
601Δ465ΧΞΚ-0ΞΝ) και των λοιπών συνοδευτικών αυτής εγγράφων.
Β. Την έγκριση του Περιεχομένου του υπ’ αριθ. πρωτ. 434/05.06.2018 Πρακτικού
αξιολόγησης της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής και την απευθείας ανάθεση της
διενέργειας του οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, του πρώτου διαχειριστικού έτους
του ΦΔ, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 4414/2016, στην εταιρεία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ» και δ.τ. «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. Ο.Ε.Λ.», που
εδρεύει στην Αθήνα, Πατησίων 81 και Χέυδεν 8, με Α.Φ.Μ. 094397000, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
έναντι συνολικής αμοιβής ποσού δύο χιλιάδων επτακοσίων (2.700) ευρώ,
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων), πλέον ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη, η οποία θα καταβληθεί εφάπαξ θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018 του ΦΔ.
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Γ. Ορίζει Τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του αντικειμένου της
σύμβασης, αποτελούμενης από τους :1. Ιωάννη Πολύζο, με αναπληρωματικό μέλος το
Νικόλαο Μπελαβίβλα, 2. Παρασκευή Γλένη με αναπληρωματικό Μέλος το Μαρίνο Ρουσιά
και 3. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο με αναπληρωματικό μέλος τη Μαρία Μπολτά.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΔΣ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τις περαιτέρω
νόμιμες ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 204
Θέμα 4ο: Ενημέρωση για ενέργειες του Δ. Ιλίου σχετικά με διαμορφώσεις στην έκταση που
βρίσκεται στην ανατολική είσοδο του Πάρκου από τη Λ. Δημοκρατίας – Επικύρωση
Ενεργειών ΦΔ – Παροχή εξουσιοδότησης για συνέχισή τους.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ, για την έκδοση της υπ’ αριθ. 160/2018 απόφασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου, με την οποία αποφασίστηκε η δωρεάν
παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου πρασίνου κατά την κείμενη νομοθεσία, στη θέση Πύργος
Βασιλίσσης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ. Δημοκρατίας και Σπύρου
Μουστακλή, σε διάφορους πολιτιστικούς συλλόγους, για τη διεξαγωγή των ετήσιων
εκδηλώσεων τους, που θα λάβουν χώρα στο χρονικό διάστημα από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο
του έτους 2018.
Χαρακτηριστικό των εκδηλώσεων αυτών, που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα εντός του καλοκαιριού και οι οποίες παλαιότερα διεξάγονταν εντός του
Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, πλην όμως απαγορεύτηκαν λόγω του ότι δεν ήταν
συνυφασμένες με το χαρακτήρα του Πάρκου, είναι η μεγάλη συγκέντρωση ατόμων (άνω των
2.000 ατόμων), η κατανάλωση φαγητού και ποτού, η δυνατή μουσική που συνοδεύεται από
«χορό και γλέντι» μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Προκειμένου μάλιστα, ο παραχωρηθέν χώρος να καταστεί κατάλληλος για το σκοπό για τον
οποίο παραχωρήθηκε και να αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή χωρητικότητα, ώστε να μπορέσει
να φιλοξενήσει όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, ο Δήμος Ιλίου προέβη σε εκτεταμένες
εκσκαφές που αλλοιώνουν το ανάγλυφο του χώρου, χρησιμοποιώντας βαρέα οχήματα.
Συγκεκριμένα προέβη σε διαμορφώσεις του εδάφους, διάνοιξη ορύγματος για την
εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στο χώρο και τοποθέτηση
μεταλλικών στύλων. Οι επεμβάσεις μάλιστα του Δήμου Ιλίου στο χώρο έχουν φτάσει στο
σημείο να προβεί ο Δήμος σε μερική καταστροφή της ανατολικής εισόδου από τη Λ.
Δημοκρατίας του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» που βρίσκεται στο σημείο
αυτό και που είχε παλαιότερα κατασκευαστεί εκεί με τη συναίνεση του Δήμου.
Επί της ως άνω αποφάσεως ο Φορέας Διαχείρισης μαζί με φυσικά πρόσωπα κατέθεσε
ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης την από 05.06.2018 Προσφυγή και έχει
γίνει και σχετική αναφορά ενώπιον του κατά τόπον αρμοδίου Δασαρχείου Αιγάλεω. Για όλες
αυτές τις ενέργειες καθώς και για άλλες που θα λάβουν χώρα και αφορούν το συγκεκριμένο
ζήτημα ζητώ να μου χορηγηθεί από το Σώμα εξουσιοδότηση, προκειμένου να εκπροσωπώ το
Φορέα Διαχείρισης με την υπογραφή μου.
Τα μέλη ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο ΔΣ, προκειμένου να εκπροσωπεί το ΦΔ και να
υπογράφει, όλα τα σχετικά έγγραφα προς πάσα αρμόδια αρχή και αφορούν στην
παραχώρηση και εν γένει χρήση του κοινοχρήστου χώρου πρασίνου κατά την κείμενη
νομοθεσία, στη θέση Πύργος Βασιλίσσης που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λεωφ.
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Δημοκρατίας και Σπύρου Μουστακλή, εκεί όπου βρίσκεται η Ανατολική είσοδος του Πάρκου
επί της Λ. Δημοκρατίας.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 205
5. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του ΦΔ, ως εταίρος στο Πρόγραμμα LIFE – EARNEST,
με τίτλο "Εμπλουτίζοντας τον κύκλο του νερού των αστικών πράσινων χώρων, μέσω
λύσεων που βασίζονται στη φύση” , Πρόσκληση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, Υποπρόγραμμα για το Περιβάλλον: LIFE Περιβάλλον και Αποτελεσματική χρήση των Πόρων.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρθηκε στην πρόταση συμμετοχής του ΦΔ και υλοποίησης
του Προγράμματος LIFE - EARNEST στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» (σχετ. 1).
Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα.
Αποτελεί ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο για έργα που σχετίζονται με τη διατήρηση
της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ο δε ιδρυτικός Ν. 4414/2016 του ΦΔ, προβλέπει τη συμμετοχή του ΦΔ σε τέτοιου είδους
Προγράμματα για την επίτευξη των στόχων του.
Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρότασης, το πρόγραμμα στοχεύει στην
ενδυνάμωση της αυτονομίας του υδατικού συστήματος, χρησιμοποιώντας ήπιες και
καινοτόμες τεχνολογίες με βάση τη φύση, καθώς και στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών για τον Υδρό-ευαίσθητο Αστικό Σχεδιασμό και τα
Αειφόρα Συστήματα Αστικής αποστράγγισης. Οι υπόλοιποι εταίροι, πέραν του ΦΔ σύμφωνα
με την πρόταση, είναι το ΕΜΠ, η ΕΥΔΑΠ, το BIOPOLUS και η MEDSos.
Ειδικότερα, το Πρόγραμμα LIFE-EARNEST στοχεύει στον εμπλουτισμό του υπόγειου
υδροφόρου ορίζοντα μέσω της χρήσης Αειφόρων Συστημάτων Αστικής αποστράγγισης για
χρήση της απορροής από τις αστικές γειτνιάζουσες περιοχές και στην παράλληλη
απομάκρυνση ρυπογόνων φορτίων, καθώς και στη βέλτιστη χωροθέτηση των συστημάτων
και στη λειτουργία και την παρακολούθηση της απόδοσης τους. Αφορά επιπλέον στην
επεξεργασία του υπόγειου νερού με χρήση καινοτόμων λύσεων με βάση τη φύση, καθώς
και στη διερεύνηση της χρήσης υπαρχόντων πηγαδιών και γεωτρήσεων εντός του Πάρκου
για την αύξηση της παροχής νερού κατά την ξηρή περίοδο. Μέσω του προγράμματος θα
επιτευχθεί η χωροθέτηση, εγκατάσταση, λειτουργία και παρακολούθηση ενός συστήματος
επεξεργασίας του νερού απόληψης με χρήση καινοτόμων λύσεων με βάση τη φύση, η οποία
θα βελτιώσει τον κύκλο του νερού του Πάρκου μέσω λύσεων βασισμένων στη φύση.
Αποσκοπεί ακόμη στην ενίσχυση των υπαρχόντων τεχνητών λιμνών με τη χρήση του
νερού από τις παραπάνω τεχνολογίες, την εξέταση των μετατροπών στις τεχνητές λίμνες και
στο κανάλι διασύνδεσης για την περαιτέρω απομάκρυνση ρυπογόνων φορτίων και την
αύξηση της αποτελεσματικότητας τους, καθώς και στον προσδιορισμό της χρήσης των
τεχνητών λιμνών για την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας των υγροβιότοπων του
Πάρκου .
Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω, το Ν. 4414/2016 και την σχετική πρόταση
για συμμετοχή του ΦΔ στο πρόγραμμα LIFE – EARNEST.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την καταρχήν έγκριση της συμμετοχής του ΦΔ στο Πρόγραμμα LIFE – EARNEST με τίτλο
"Εμπλουτίζοντας τον κύκλο του νερού των αστικών πράσινων χώρων, μέσω λύσεων που
βασίζονται στη φύση” , Πρόσκληση για το Πρόγραμμα LIFE 2018, Υπο-πρόγραμμα για το
Περιβάλλον: LIFE Περιβάλλον και Αποτελεσματική χρήση των Πόρων.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 206
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 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ:

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΑΣ
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