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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 6η Σεπτεμβρίου 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: 744/04.09.2018 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και
να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώσεις Προέδρου.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΦΔ οικ. έτους 2018.
3. Ανατροπή υπ’ αριθ. 161/30.01.2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003130606), αποφάσεως ΔΣ, έγκρισης
δαπάνης και δέσμευσης σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο, μέσω
Προγραμματικής Σύμβασης.
4. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης, για υπηρεσίες φύλαξης στο
Πάρκο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης σχετικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
5. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ – Ορισμός μελών
εκ μέρους του ΦΔ, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Έγκριση ή μη υπ’ αριθ. πρωτ.714/.16.08.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών.
7. Έγκριση ή μη υπ’ αριθ. πρωτ.715/.16.08.2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών.
8. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για εργασίες στο Πάρκο,
σύμφωνα με το σχετικό πρωτογενές αίτημα και το υπ’ αρ. πρωτ. 5308/4.7.18 έγγραφο της
Πολεοδομίας Αιγάλεω.
9. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για εργασίες βαψίματος των
κεντρικών εισόδων του Πάρκου, σύμφωνα με το σχετικό πρωτογενές αίτημα.
10. Τροποποίηση υπ΄ αρ.216/28.06.2018 απόφασης ΔΣ του ΦΔ (ΑΔΑ:Ω799465ΧΞΚ-ΜΡ2)
Παρόντα ήταν τα Τακτικά Μέλη του ΔΣ:
1)
2)
3)
4)

Ιωάννης Πολύζος
Ιωάννης Ελαιοτριβάρης
Κωνσταντίνος Σερράος
Μαρία Παπαφωτίου
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5) Στυλιανός Βανδώρος
Παρόν, ήταν το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Ευθύμιος Κοκκίνης
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
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 19.07.2018 συνεδρίασης του ΔΣ, κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΦΔ οικ. έτους 2018.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης έδωσε το λόγο
στη Γενική Διευθύντρια του Φορέα, η οποία σε συνεργασία με τον εκπρόσωπο της
εταιρείας που έχει αναλάβει την τήρηση του Λογιστικού συστήματος του Φορέα
Διαχείρισης για το οικονομικό έτος 2018, εισηγήθηκαν την τροποποίηση (πρώτη για το
2018) του προϋπολογισμού του ΦΔ για το οικονομικό έτος 2018 (σχετ. 1), προκειμένου να
εγκριθεί από το ΔΣ του ΦΔ, και εν συνεχεία να αποσταλεί προς έγκριση στον Υπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ώστε να τεθεί σε ισχύ.
Περαιτέρω η Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, έθεσε υπ’ όψη των μελών ΔΣ τους λόγους
για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΦΔ για το οικ.
έτος 2018 και συγκεκριμένα, τους ενημέρωσε και προφορικά ότι με την υπ’ αρ. πρωτ.
34539/10-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 7ΖΗΘ465ΧΘ7- ΩΑΨ),
εγκρίθηκε η καταβολή της ετήσιας επιχορήγησης στο ΦΔ, για το έτος 2018. Η καταβολή στο
ΦΔ, θα πραγματοποιηθεί σε πέντε ισόποσες δόσεις, ενώ έχει ήδη καταβληθεί η πρώτη εκ
των πέντε δόσεων. Δεδομένου ότι ο Φορέας Διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1
του Ν. 4414/2016, υποχρεούται να καλύψει τις οφειλές μισθών, εισφορών, κλπ
υποχρεώσεων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό, του οποίου
οι εργασιακές σχέσεις μεταβιβάστηκαν σε αυτόν, και οι οποίες (οφειλές) βρίσκονται σε
διαδικασία υπολογισμού, θα πρέπει όταν οριστικοποιηθούν τα ποσά να έχει τα
απαιτούμενα χρήματα στους αντίστοιχους Κ.Α. του προϋπολογισμού του ώστε να μπορεί να
προβεί στην εξόφληση των ποσών αυτών. Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να λάβει χώρα
η τροποποίηση του Προϋπολογισμού του ΦΔ για το οικ. έτος 2018, με την εγγραφή της
πρώτης δόσης της επιχορήγησης, στους σχετικούς κωδικούς ΚΑ που θα προβλεφθούν για
πρώτη φορά και για το σκοπό αυτό, ώστε να μπορεί ο ΦΔ να προβεί στην εφαρμογή του
άρθρου 60 παρ.1 του Ν. 4414/2016.
Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη:
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1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ. 48112/07.10.2016
ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3) Την υπ’ αριθ. 50469/31.07.2018 ΚΥΑ
Οικονομικών – ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 451/08-08-2018), 4)Την υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ
Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018), 5) Την υπ’ αριθμ. 5711/21-2-2017 (ΦΕΚ
767/Β’/10.03.2017)) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας
απόδοσης προσόδου στον «Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”». 6)Την
υπ’ αρ. 9451/24-3-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΨ4Φ465ΥΘ7- ΦΒ2), 7)Την υπ’
αρ. πρωτ. 34539/10-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 7ΖΗΘ465ΧΘ7- ΩΑΨ), 8) Την
υπ’ αρ. 962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ
6ΑΨΠ4653Π8-Ρ0Ν), 9) Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ465ΧΞΚ-ΑΡΞ), 10) Την υπ’
αριθ. 211/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε για δεύτερη φορά ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: ΩΞΝΔ465ΧΞΚ-Ζ15), 11) Την εισήγηση της
Γενικής Διευθύντριας του Φορέα Διαχείρισης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της σχετικής εισήγησης για την τροποποίηση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ, όπως αυτός προτείνεται και
προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Ακολουθεί το κείμενο του προϋπολογισμού:
………………………….
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Θέμα 3ο. Ανατροπή υπ’ αριθ. 161/30.01.2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003130606), αποφάσεως ΔΣ,
έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο,
μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης έθεσε υπ’ όψιν
των μελών του ΔΣ τα ακόλουθα: όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 161/30.01.2018
(ΑΔΑΜ:18REQ003130606), απόφαση ΔΣ, εγκρίθηκε δαπάνη 60.000€ πλέον ΦΠΑ, για
υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο διάρκειας έξι μηνών, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.
Μη έχοντας την απαιτούμενη στελέχωση ο ΦΔ αρχικά απευθύνθηκε στο ΥΠΕΝ, για
την σύναψη Προγραμματικής ώστε το Υπουργείο να πραγματοποιήσει συνοπτικό
διαγωνισμό για υπηρεσίες φύλαξης, για λογαριασμό του ΦΔ. Μετά την δήλωση αδυναμίας
εκ μέρους του Υπουργείου, για την υλοποίηση του διαγωνισμού ο ΦΔ, απευθύνθηκε με το
ίδιο αίτημα στον ΑΣΔΑ, ο οποίος το έκανε αποδεκτό και ακολούθησε η έγκριση των όρων
της Προγραμματικής Σύμβασης από το ΦΔ. Επειδή όμως ήδη έχει υπάρχει μια μεγάλη
καθυστέρηση στην πραγματοποίηση του διαγωνισμού από τον ΑΣΔΑ, λόγω και της
τροποποίησης της νομοθεσίας Ν. 4555/2018, σε διαδικαστικά ζητήματα εσωτερικής
λειτουργίας του, προτείνω την ανατροπή της υπ’ αριθ. 161/30.01.2018
(ΑΔΑΜ:18REQ003130606), αποφάσεως ΔΣ, έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης σχετικής
πίστωσης για υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, ώστε ο
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ΦΔ, να προβεί στην ανάθεση της φύλαξης με ιδία μέσα, σύμφωνα πάντοτε με τις κείμενες
διατάξεις.
Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ. 48112/07.10.2016
ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3) Την υπ’ αριθ. 50469/31.07.2018 ΚΥΑ
Οικονομικών – ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 451/08-08-2018), 4)Την υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ
Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018), 5) Την υπ’ αριθμ. 5711/21-2-2017 (ΦΕΚ
767/Β’/10.03.2017)) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας
απόδοσης προσόδου στον «Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”». 6)Την
υπ’ αρ. 9451/24-3-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΨ4Φ465ΥΘ7- ΦΒ2), 7) Την υπ’
αρ. 962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ
6ΑΨΠ4653Π8-Ρ0Ν), 8) Την υπ’ αριθ. 161/30.01.2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003130606), απόφαση ΔΣ,
έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο, μέσω
Προγραμματικής Σύμβασης, 9) Την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την ανατροπή της υπ’ αριθ. 161/30.01.2018 (ΑΔΑΜ:18REQ003130606), αποφάσεως ΔΣ,
έγκρισης δαπάνης και δέσμευσης σχετικής πίστωσης για υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο,
μέσω Προγραμματικής Σύμβασης.
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Θέμα 4ο. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης, για υπηρεσίες
φύλαξης στο Πάρκο με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν δημοσίευσης
σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Ο Πρόεδρος ΔΣ έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία ενημέρωσε και
προφορικά τα μέλη ΔΣ, για το υπ΄ αριθ. πρωτ. 745/04-09-2018(ΑΔΑΜ: 18REQ003668780),
αίτημα της που αφορά στην έγκριση δαπάνης, στη δέσμευση και διάθεση σχετικής
πίστωσης έως το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ,
ώστε να μπορέσει ο ΦΔ, να προβεί στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών φύλαξης
του Πάρκου, με εταιρεία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών για τις ανάγκες του Φορέα
Διαχείρισης, που θα αφορά την απασχόληση φυλάκων για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι
από 01.10.2018 έως 31.12.2018 ως ακολούθως:
ΒΑΡΔΙΕΣ
1.ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 14:00μμ – 22:00μμ - ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ
Β.ΒΡΑΔΥΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 22:00μμ-6:00πμ – ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ
2. ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
Α.ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 6:00πμ – 14:00μμ - ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ
Β.ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 14:00μμ – 22:00μμ - ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ
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Γ.ΒΡΑΔΥΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 22:00μμ-6:00πμ – ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ
Ακολούθως η Γενική Διευθύντρια πρότεινε την σύνταξη και ανάρτηση σχετικής Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφορών, με αναλυτικές τεχνικές
προδιαγραφές χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Εν συνεχεία οι υποβληθείσες προσφορές,
θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων υπηρεσιών
και προμηθειών του ΦΔ, η οποία θα συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του
οποίου θα εισηγηθεί μαζί με την συνταχθείσα τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων
υπηρεσιών, προς έγκριση στο ΔΣ, ώστε το τελευταίο να αποφανθεί επ’ αυτών για να
επακολουθήσει η ανάθεση των υπηρεσιών και η υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ. 48112/07.10.2016
ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3) Την υπ’ αριθ. 50469/31.07.2018 ΚΥΑ
Οικονομικών – ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 451/08-08-2018), 4)Την υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ
Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018), 5) Την υπ’ αριθμ. 5711/21-2-2017 (ΦΕΚ
767/Β’/10.03.2017)) Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός ύψους και διαδικασίας
απόδοσης προσόδου στον «Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας “Αντώνης Τρίτσης”». 6)Την
υπ’ αρ. 9451/24-3-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ ΩΨ4Φ465ΥΘ7- ΦΒ2), 7)Την υπ’
αρ. πρωτ. 34539/10-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ 7ΖΗΘ465ΧΘ7- ΩΑΨ), 8) Την
υπ’ αρ. 962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018» (ΑΔΑ
6ΑΨΠ4653Π8-Ρ0Ν), 9) Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε ο
εγκεκριμένος προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ465ΧΞΚ-ΑΡΞ), 10) Την υπ’
αριθ. 211/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε για δεύτερη φορά ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: ΩΞΝΔ465ΧΞΚ-Ζ15), 11) Τις διατάξεις του
ν. 4412/2016, 12) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 745/04- 09-2018 Πρωτογενές αίτημα της ΓΔ του ΦΔ (ΑΔΑΜ:
18REQ003668780),13) Το γεγονός ότι από την ανάθεση των υπηρεσιών, θα προκληθεί δαπάνη σε
βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως έχει αναμορφωθεί και
ισχύει, συνολικού ύψους έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.,14) Το
γεγονός ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον αντίστοιχο κωδικό Κ.Α. του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού, 15) Την εισήγηση της ΓΔ του Φορέα, 16) Τις επείγουσες ανάγκες φύλαξης του
Πάρκου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση δαπάνης, τη δέσμευση και διάθεση της σχετικής πίστωσης έως το ποσό των
είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τη σύναψη σύμβασης
παροχής υπηρεσιών φύλαξης του Πάρκου, με εταιρεία παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών για
τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης, σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 745/04-092018(ΑΔΑΜ: 18REQ003668780), αίτημα της Γενικής Δ/ντριας του ΦΔ. Η σύμβαση θα αφορά
την απασχόληση φυλάκων για διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι από 01.10.2018 έως
31.12.2018 ως ακολούθως:
ΒΑΡΔΙΕΣ
1.ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 14:00μμ – 22:00μμ - ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ
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Β.ΒΡΑΔΥΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 22:00μμ-6:00πμ – ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ
2. ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ
Α.ΠΡΩΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ: 6:00πμ – 14:00μμ - ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ
Β.ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 14:00μμ – 22:00μμ - ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ
Γ.ΒΡΑΔΥΝΗ ΒΑΡΔΙΑ 22:00μμ-6:00πμ – ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΟΧΗΜΑ
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού έτους 2018 του Φορέα Διαχείρισης.
Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 116,
118 και 328 του ν. 4412/2016 και οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν φάκελο, σύμφωνα με
την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα αναρτηθεί σε ΚΗΜΔΗΣ, ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης. Οι υποβληθείσες προσφορές, θα αξιολογηθούν
από την Επιτροπή Διαγωνισμών και Αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών του ΦΔ και θα
συνταχθεί Πρακτικό Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του οποίου η Επιτροπή θα εισηγηθεί μαζί
με την τεχνική περιγραφή των εργασιών, προς έγκριση στο ΔΣ, ώστε το τελευταίο να
αποφανθεί επ’ αυτών για να επακολουθήσει η ανάθεση των υπηρεσιών και η υπογραφή
της σχετικής σύμβασης.
Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται κάθε μήνα με την έκδοση του σχετικού
παραστατικού, του σχετικού χρηματικού εντάλματος και την προσκόμιση εκ μέρους του
αναδόχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 235
Θέμα 5ο. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και ΕΥΔΑΠ ΑΕ –
Ορισμός μελών εκ μέρους του ΦΔ, στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της
Προγραμματικής Σύμβασης.
Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση.
Θέμα 6ο. Έγκριση ή μη υπ’ αριθ. πρωτ.714/.16.08.2018 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ενημέρωσε και προφορικά τα μέλη ΔΣ, ότι εισάγεται προς
έγκριση ή μη το υπ’ αριθ. πρωτ.714/16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών, για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του ΚΥΕ 47 εντός του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» (σχετ. 1).
Η διενέργεια του διαγωνισμού έλαβε χώρα την 14η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 12.00, με την αποσφράγιση των φακέλων από τη συσταθείσα με την υπ’ αριθ.
188/19.04.2018 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ24Ω465ΧΞΚ-ΔΦΜ) Τριμελή Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2018 και με αρ. πρωτ.
565/12.07.2018 (ΩΩ8Ψ465ΧΞΚ-ΝΙΞ) Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, του ΦΔ, οι όροι της οποίας (διακήρυξης)
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 214/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΘΚ465ΧΞΚ-Ν4Ν), απόφαση ΔΣ του ΦΔ.
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Πλειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
πρωτ.714/16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών,
ο κ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 4, με
ΑΦΜ:128221135, ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων και συνολικό τίμημα οικονομικής προσφοράς το
ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00) ευρώ μηνιαίως.
Ενόψει των ανωτέρω καλείται το ΔΣ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού του
Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.
Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ.
48112/07.10.2016 ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3) Την υπ’ αριθ.
50469/31.07.2018 ΚΥΑ Οικονομικών – ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 451/08-08-2018), 4)Την
υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018),5) Τις
διατάξεις του Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενέργειας των υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεων εργασιών», 6) Το Π.Δ. 11/12-11-1929
(ΦΕΚ Α΄ 399) : «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», 7) Τον Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ Α΄ 488) : «Περί
Προστασίας των δημοσίων κτημάτων», 8) Την υπ’ αριθ. 115/2017 απόφαση ΔΣ, με την οποία
αποφασίστηκε η διάθεση προς εκμίσθωση του ΚΥΕ 47, 9) Την υπ’ αριθ. 188/2018 απόφαση ΔΣ, με
την οποία συστάθηκε Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών για την
Εκμίσθωση Ακινήτων, αποκλειστικής εκμετάλλευσης του ΦΔ (ΑΔΑ: Ψ24Ω465ΧΞΚ – ΔΦΜ), 10) Την υπ’
αριθ. 214/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΘΚ465ΧΞΚ-Ν4Ν) απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, 11) Την υπ’ αρ. 2/2018 και με αρ. πρωτ.
565/12.07.2018 (ΩΩ8Ψ465ΧΞΚ-ΝΙΞ) Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, 12)
Την με αρ. πρωτ.. 326/08.08.2018 εισερχομένων του ΦΔ, προσφορά του κ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΠΕΤΡΟΥ, 13)
Το υπ’ αριθ. πρωτ.714/.16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και
Διαγωνισμών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ.714/.16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών, που συντάχθηκε για το διενεργηθέντα την 14η Αυγούστου
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με
ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση του ΚΥΕ 47 εντός του Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και ανακηρύσσει πλειοδότη τον κ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΠΕΤΡΟ, κάτοικο
Καματερού Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 4, με ΑΦΜ:059476402, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων,
που προσέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων διακόσιων πενήντα (2.250,00) ευρώ μηνιαίως,
κρίνοντας την προσφορά αυτή συμφέρουσα για το ΦΔ.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΔΣ του ΦΔ, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
μίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί με ιδιωτικό έγγραφο και θα υπογραφεί εντός δέκα πέντε
(15) ημερών από την γνωστοποίηση (επί αποδείξει) στον προκριθέντα πλειοδότη, της υπέρ
αυτού κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 236
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Θέμα 7ο. Έγκριση ή μη υπ’ αριθ. πρωτ.715/.16.08.2018 Πρακτικού της Επιτροπής
Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ενημέρωσε και προφορικά τα μέλη ΔΣ, ότι εισάγεται προς
έγκριση ή μη το υπ’ αριθ. πρωτ. 715/16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών, για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του κτιρίου 33 εντός
του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» (σχετ. 1).
Η διενέργεια του διαγωνισμού έλαβε χώρα την 14η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 12.15, με την αποσφράγιση των φακέλων από τη συσταθείσα με την υπ’ αριθ.
188/19.04.2018 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ24Ω465ΧΞΚ-ΔΦΜ) Τριμελή Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με υπ’ αρ. 4/2018 και με αρ. πρωτ.
603/20.07.2018 (7ΔΜΠ465ΧΞΚ-ΧΘΜ) Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, του ΦΔ, οι όροι της οποίας (διακήρυξης)
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 220/2018 (ΑΔΑ:ΩΣΒΗ465ΧΞΚ-ΚΞΖ), απόφαση ΔΣ του ΦΔ.
Πλειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
πρωτ.715/16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών,
η κα ΦΙΛΗ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, κάτοικος Ιλίου Αττικής, οδός Γράμμου, αρ.45, με
ΑΦΜ:128221135, ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων και συνολικό τίμημα οικονομικής προσφοράς το
ποσό των χιλίων επτακοσίων δέκα (1.710,00) ευρώ μηνιαίως.
Ενόψει των ανωτέρω καλείται το ΔΣ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού του
Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.
Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ.
48112/07.10.2016 ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3) Την υπ’ αριθ.
50469/31.07.2018 ΚΥΑ Οικονομικών – ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 451/08-08-2018), 4)Την
υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018),5) Τις
διατάξεις του Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενέργειας των υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεων εργασιών», 6) Το Π.Δ. 11/12-11-1929
(ΦΕΚ Α΄ 399) : «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», 7) Τον Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ Α΄ 488) : «Περί
Προστασίας των δημοσίων κτημάτων», 8) Την υπ’ αριθ. 188/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία
συστάθηκε Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών για την Εκμίσθωση
Ακινήτων, αποκλειστικής εκμετάλλευσης του ΦΔ (ΑΔΑ: Ψ24Ω465ΧΞΚ – ΔΦΜ), 9) Την υπ’ αριθ.
220/2018 (ΑΔΑ:ΩΣΒΗ465ΧΞΚ-ΚΞΖ) απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης
Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, 10) Την υπ’ αρ. 4/2018 και με αρ. πρωτ.
603/20.07.2018 (7ΔΜΠ465ΧΞΚ-ΧΘΜ) Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, 11)
Την με αρ. πρωτ.. 327/13.08.2018 εισερχομένων του ΦΔ, προσφορά της κας ΦΙΛΗ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ,
12) Το υπ’ αριθ. πρωτ.715/.16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και
Διαγωνισμών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ.715/.16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών, που συντάχθηκε για το διενεργηθέντα την 14η Αυγούστου
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.15, Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με
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ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση του κτιρίου 33 εντός του Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και ανακηρύσσει πλειοδότη την κα ΦΙΛΗ Ν. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,
κάτοικο Ιλίου Αττικής, οδός Γράμμου, αρ.45, με ΑΦΜ:128221135, ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων
που προσέφερε το ποσό των χιλίων επτακοσίων δέκα (1.710,00) ευρώ μηνιαίως, κρίνοντας
την προσφορά αυτή συμφέρουσα για το ΦΔ.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΔΣ του ΦΔ, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
μίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί με ιδιωτικό έγγραφο και θα υπογραφεί εντός δέκα πέντε
(15) ημερών από την γνωστοποίηση (επί αποδείξει) στον προκριθέντα πλειοδότη, της υπέρ
αυτού κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 237
Θέμα 8ο. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για εργασίες στο
Πάρκο, σύμφωνα με το σχετικό πρωτογενές αίτημα και το υπ’ αρ. πρωτ. 5308/4.7.18
έγγραφο της Πολεοδομίας Αιγάλεω.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ενημέρωσε και προφορικά τα μέλη ΔΣ, ότι εισάγεται προς
έγκριση ή μη το υπ’ αριθ. πρωτ.714/16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών, για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του ΚΥΕ 47 εντός του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» (σχετ. 1).
Η διενέργεια του διαγωνισμού έλαβε χώρα την 14η Αυγούστου 2018, ημέρα Τρίτη
και ώρα 12.00, με την αποσφράγιση των φακέλων από τη συσταθείσα με την υπ’ αριθ.
188/19.04.2018 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: Ψ24Ω465ΧΞΚ-ΔΦΜ) Τριμελή Επιτροπή.
Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2018 και με αρ. πρωτ.
565/12.07.2018 (ΩΩ8Ψ465ΧΞΚ-ΝΙΞ) Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού
Διαγωνισμού με ενσφράγιστες προσφορές, του ΦΔ, οι όροι της οποίας (διακήρυξης)
εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθ. 214/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΘΚ465ΧΞΚ-Ν4Ν), απόφαση ΔΣ του ΦΔ.
Πλειοδότης του διαγωνισμού αναδείχθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθ.
πρωτ.714/16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών,
ο κ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, κάτοικος Καματερού Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 4, με
ΑΦΜ:128221135, ΔΟΥ: Αγίων Αναργύρων και συνολικό τίμημα οικονομικής προσφοράς το
ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων πενήντα (2.250,00) ευρώ μηνιαίως.
Ενόψει των ανωτέρω καλείται το ΔΣ για την έγκριση ή μη του Πρακτικού του
Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού.
Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αρ.
48112/07.10.2016 ΚΥΑ Οικονομικών - ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 538/11-10-2016), 3) Την υπ’ αριθ.
50469/31.07.2018 ΚΥΑ Οικονομικών – ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 451/08-08-2018), 4)Την
υπ’αριθ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/14164/2577 ΚΥΑ Οικονομικών –ΠΕΝ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 149/15.03.2018),5) Τις
διατάξεις του Π.Δ. 715/79 «Περί τρόπου ενέργειας των υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων
ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεων εργασιών», 6) Το Π.Δ. 11/12-11-1929
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(ΦΕΚ Α΄ 399) : «Περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων», 7) Τον Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ Α΄ 488) : «Περί
Προστασίας των δημοσίων κτημάτων», 8) Την υπ’ αριθ. 115/2017 απόφαση ΔΣ, με την οποία
αποφασίστηκε η διάθεση προς εκμίσθωση του ΚΥΕ 47, 9) Την υπ’ αριθ. 188/2018 απόφαση ΔΣ, με
την οποία συστάθηκε Τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών και Διαγωνισμών για την
Εκμίσθωση Ακινήτων, αποκλειστικής εκμετάλλευσης του ΦΔ (ΑΔΑ: Ψ24Ω465ΧΞΚ – ΔΦΜ), 10) Την υπ’
αριθ. 214/2018 (ΑΔΑ:Ψ4ΘΚ465ΧΞΚ-Ν4Ν) απόφαση ΔΣ, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της
Διακήρυξης Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, 11) Την υπ’ αρ. 2/2018 και με αρ. πρωτ.
565/12.07.2018 (ΩΩ8Ψ465ΧΞΚ-ΝΙΞ) Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, 12)
Την με αρ. πρωτ.. 326/08.08.2018 εισερχομένων του ΦΔ, προσφορά του κ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΠΕΤΡΟΥ, 13)
Το υπ’ αριθ. πρωτ.714/.16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών και
Διαγωνισμών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Α. Εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ.714/.16.08.2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας
Δημοπρασιών και Διαγωνισμών, που συντάχθηκε για το διενεργηθέντα την 14η Αυγούστου
2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00, Δημόσιο Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με
ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση του ΚΥΕ 47 εντός του Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και ανακηρύσσει πλειοδότη τον κ. ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΠΕΤΡΟ, κάτοικο
Καματερού Αττικής, οδός Μακρυγιάννη, αρ. 4, με ΑΦΜ:059476402, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων,
που προσέφερε το ποσό των δύο χιλιάδων διακόσιων πενήντα (2.250,00) ευρώ μηνιαίως,
κρίνοντας την προσφορά αυτή συμφέρουσα για το ΦΔ.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΔΣ του ΦΔ, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
μίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί με ιδιωτικό έγγραφο και θα υπογραφεί εντός δέκα πέντε
(15) ημερών από την γνωστοποίηση (επί αποδείξει) στον προκριθέντα πλειοδότη, της υπέρ
αυτού κατακυρώσεως του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
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Θέμα 9ο. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για εργασίες
βαψίματος των κεντρικών εισόδων του Πάρκου, σύμφωνα με το σχετικό πρωτογενές
αίτημα.
Η συζήτηση του θέματος αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση.
Θέμα 10ο. Τροποποίηση υπ΄ αρ.216/28.06.2018 απόφασης ΔΣ του ΦΔ (ΑΔΑ:Ω799465ΧΞΚΜΡ2)
Ο Πρόεδρος ΔΣ έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης, η
οποία ανέφερε τα κατωτέρω:
Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 216/2018 απόφαση ΔΣ, έγινε αποδεκτό το αίτημα
της WWF για την εγκατάσταση εκ μέρους της ξύλινης κινητής έκθεσης και την υλοποίηση
του εκπαιδευτικού της προγράμματος «Υγιή παιδιά, υγιής , πλανήτης» στο χώρο του
Πάρκου, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος και παραχωρήθηκε η Αίθουσα Εκθέσεων, που
βρίσκεται στην Οθωνική Αυλή, στην WWF για το σκοπό αυτό, για το διάστημα από τον
Οκτώβριο του έτους 2018 και για δύο περίπου μήνες. Επειδή η WWF με νεότερη αίτησή της
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ενημέρωσε το ΦΔ, ότι τελικά η Έκθεση θα μπορεί να πραγματοποιηθεί τους μήνες Μάρτιο
και Απρίλιο του έτους 2019, η ως άνω απόφαση θα πρέπει να τροποποιηθεί κατά το μέρος
αυτό.
Το ΔΣ, λαμβάνοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις 51 έως 60 νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), 2) Την υπ’ αριθ. 160/2018
απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ ΨΟΝΥ465ΧΞΚ-2ΚΣ), με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του
Πάρκου, 3) Το σχετικό αίτημα της WWF, 4) Την υπ΄ αρ.216/28.06.2018 απόφαση ΔΣ του ΦΔ
(ΑΔΑ:Ω799465ΧΞΚ- ΜΡ2), 5) Την εισήγηση της ΓΔ και 6) την ανάγκη υλοποίησης προγραμμάτων
εκπαιδευτικού χαρακτήρα στο Πάρκο, για την επίτευξη των σκοπών του, την προβολή του και την
προσέγγιση επισκεπτών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της υπ΄ αρ.216/28.06.2018 απόφασης ΔΣ του ΦΔ (ΑΔΑ:Ω799465ΧΞΚΜΡ2), κατά το μέρος που αφορά στο χρονικό διάστημα της παραχώρησης της Αίθουσας
Εκθέσεων στη WWF για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων και τη
διαμόρφωσή της (απόφασης) ως ακολούθως.
Α. ………..
Β. Την παραχώρηση της Αίθουσας Εκθέσεων, που βρίσκεται στην Οθωνική Αυλή, στην
WWF για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του έτους 2019, για την υλοποίηση της έκθεσης
της.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄ αρ.216/28.06.2018 απόφαση ΔΣ του ΦΔ (ΑΔΑ:Ω799465ΧΞΚΜΡ2).
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 239

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 ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ
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