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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 27η 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: 808/24.09.2018 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και
να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ΦΔ.
3. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης (ελαιοχρωμτισμού) τεσσάρων εκ των κεντρικών εισόδων
του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του
Πάρκου, καθ’ υπόδειξη του ΦΔ.
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου «Στεγάνωση
Λιμνοδεξαμενής πέντε (5) Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης
Τρίτσης».
5. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια και
τοποθέτηση παγκακιών στο Πάρκο σύμφωνα με το σχετικό πρωτογενές αίτημα.
6. Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμών και Αναθέσεων Υπηρεσιών και
Προμηθειών και Τεχνικών Προδιαγραφών Πρόσκλησης, για τις υπηρεσίες φύλαξης
στο Πάρκο – Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης στο
Πάρκο.
7. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την καταβολήεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ): α) του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9203536708 και ΑΦΜ
999951125 και β) του «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9313770514 και
ΑΦΜ:997980137, όπως αυτές αναγράφονται στους
Σχετικούς Πίνακες
Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη (Σχετ. 1 και Σχετ.2) και τις οποίες (ασφαλιστικές
εισφορές) υποχρεούται να εξοφλήσει ο ΦΔ, δυνάμει του αρ. 60 παρ.1 του
ν.4414/2016.
8. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ΚΥΕ –κτιρίου: α) εντός της
Οθωνικής Αυλής και β) έκτης λίμνης.
Το ΔΣ συνεδρίασε με παρόντα έξι (6) μέλη του με δικαίωμα ψήφου και ειδικότερα:
Παρόντα ήταν τα Τακτικά Μέλη του ΔΣ:
1) Ιωάννης Πολύζος
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2) Ιωάννης Ελαιοτριβάρης
3) Κωνσταντίνος Σερράος
4) Παναγιώτης Τσαρμόπουλος
5) Στυλιανός Βανδώρος
Παρούσα, με δικαίωμα ψήφου, ήταν το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Μαρία Μπολτά, σε
αναπλήρωση του Τακτικού Μέλους Θεόδωρου Κουτσοθεοδωρή, ο οποίος εκλήθη νομίμως
όμως δεν παρέστη λόγω κωλύματος.
Παρόντα ήταν τα Αναπληρωματικά Μέλη ΔΣ Σπυριδούλα Μαργαρίτη και Παναγιώτης
Καλαράς.
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 06.09.2018 συνεδρίασης του ΔΣ, κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 ΦΔ.
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, εισηγήθηκε την αναμόρφωση (τρίτη για το 2018)
του προϋπολογισμού του ΦΔ για το οικονομικό έτος 2018 (σχετ. 1), προκειμένου να
εγκριθεί από το ΔΣ του ΦΔ.
Περαιτέρω η Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, έθεσε υπ’ όψη των μελών ΔΣ τους λόγους
για τους οποίους κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΔ για το
οικ. έτος 2018 και συγκεκριμένα, τους ενημέρωσε και προφορικά ότι έχει ολοκληρωθεί ο
υπολογισμός των υποχρεώσεων προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν το
προσωπικό, του οποίου οι εργασιακές σχέσεις μεταβιβάστηκαν στο ΦΔ, και τις οποίες ο
Φορέας Διαχείρισης υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να εξοφλήσει σύμφωνα με το άρθρο 60
παρ. 1 του Ν. 4414/2016. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λάβει χώρα η αναμόρφωση του
Προϋπολογισμού του ΦΔ για το οικ. έτος 2018, με την ακριβή μεταφορά των απαιτούμενων
ποσών στους αντίστοιχους κωδικούς ΚΑ, ώστε να μπορεί ο ΦΔ να προβεί στην εφαρμογή
του άρθρου 60 παρ.1 του Ν. 4414/2016 κατά το μέρος που αφορά τις υποχρεώσεις προς
φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
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
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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 υπ’ αρ. 233/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 (ΑΔΑ: 6Υ89465ΧΞΚ-7Κ5),
12) Την εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας του Φορέα Διαχείρισης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της σχετικής εισήγησης για την αναμόρφωση του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (τρίτη για το έτος 2018), όπως αυτός
προτείνεται και προσαρτάται στο παρόν πρακτικό και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Ακολουθεί το κείμενο του προϋπολογισμού:
………………………….
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 240
Θέμα 3ο. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την παροχή
υπηρεσιών συντήρησης (ελαιοχρωμτισμού) τεσσάρων εκ των κεντρικών εισόδων του
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» καθώς και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου,
καθ’ υπόδειξη του ΦΔ.
Ο Πρόεδρος ΔΣ έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία ενημέρωσε και
προφορικά τα μέλη ΔΣ και ζήτησε:
Την έγκριση του υπ΄ αριθ. πρωτ. 806/24.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003751499), πρωτογενούς
αιτήματος 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,
για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (ελαιοχρωματισμού):
Α. των τεσσάρων εκ των κεντρικών εισόδων του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και
συγκεκριμένα:
1. Είσοδος οδού Σπύρου Μουστακλή,
2. Είσοδος οδού Μπίμπιζα,
3. Βόρεια είσοδος Λ. Φυλής,
4. Νότια είσοδο Λ. Φυλής
και Β. λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,
καθ’ υπόδειξη του ΦΔ.
Ακολούθως η Γενική Διευθύντρια πρότεινε την σύνταξη και ανάρτηση σχετικής
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Προσφορών, με αναλυτική τεχνική
περιγραφή των εργασιών και τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, 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
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»

συντάξει Πρακτικό Αξιολόγησης, το περιεχόμενο του οποίου θα εισηγηθεί μαζί με την
συνταχθείσα αναλυτική τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις σχετικές
τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, 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) Την υπ’ αρ. 233/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Υ89465ΧΞΚ7Κ5), 12) Την υπ’ αρ. 240/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία αναμορφώθηκε για τρίτη
φορά ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Ο0Ε465ΧΞΚ-7ΡΚ), 13)
Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 806/24.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003751499), πρωτογενές αίτημά της, 14)
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.,15)
Τις διατάξεις του 4412/2016, 16)Το γεγονός ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον αντίστοιχο
κωδικό Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, 17) Την εισήγηση της ΓΔ του Φορέα, 18)
Την ανάγκη παροχής υπηρεσιών συντήρησης των κεντρικών εισόδων του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης» καθώς και λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Πάρκου, καθ’ υπόδειξη του ΦΔ.

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 την παροχή υπηρεσιών
συντήρησης (ελαιοχρωματισμού):
Α. Και των πέντε (5) κεντρικών εισόδων του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»
αντί για τις τέσσερις που αναγράφονται στο υπ’ αριθ. πρωτ. 806/24.09.2018 (ΑΔΑΜ:
18REQ003751499), πρωτογενές αίτημα της Γενικής Δ/ντριας του ΦΔ και συγκεκριμένα:
1. Είσοδος οδού Σπύρου Μουστακλή,
2. Είσοδος οδού Μπίμπιζα,
3. Βόρεια είσοδος Λ. Φυλής,
4. Νότια είσοδο Λ. Φυλής,
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5..Είσοδος Λ. Δημοκρατίας.
και Β. λοιπών κτιριακών εγκαταστάσεων του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,
καθ’ υπόδειξη του ΦΔ.
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 αναλυτική τεχνική περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις σχετικές τεχνικές
προδιαγραφές των υλικών, 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 παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 241
Θέμα 4ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υλοποίηση του έργου «Στεγάνωση
Λιμνοδεξαμενής πέντε (5) Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης
Τρίτσης».
Ο Πρόεδρος ΔΣ ανέφερε στα μέλη ΔΣ τα ακόλουθα: Όπως γνωρίζετε η διαχείριση και
προστασία των θεσμοθετημένων υγροτόπων του Πάρκου, των οποίων θα πρέπει να
διασφαλίζεται η συνεχής τροφοδότηση, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους σκοπούς
του Φορέα Διαχείρισης. Στα πλαίσια επίτευξης των ανωτέρω σκοπών εντοπίστηκε υπαρκτό
πρόβλημα στην Λιμνοδεξαμενή 5, καθώς παρουσιάζει σημαντικές απώλειες υδραυλικού
φορτίου (διαρροές), οι οποίες σε συνδυασμό με την αδυναμία επαρκούς υδροδότησης του
Πάρκου, μετά τον εγκιβωτισμό του ρέματος της Εσχατιάς, καθιστούν αδύνατη τη διατήρηση
της λίμνης και της κυκλοφορίας του νερού την ξηρή περίοδο, με αποτέλεσμα να
διαταράσσεται το Οικοσύστημα που έχει δημιουργηθεί. Για το λόγο αυτό η Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, και ειδικότερα το Τμήμα Μελετών,
ανέλαβε την εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση του έργου «Στεγάνωση Λιμνοδεξαμενής
πέντε (5) Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης», το τεύχος της
οποίας παραδόθηκε στο Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», ώστε να υπάρξει άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. Επειδή όμως ο
Φορέας Διαχείρισης, δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση πολλώ δε μάλλον τεχνική
υπηρεσία, που να διαθέτει τεχνική επάρκεια, προτείνεται με βάση το άρθρο 44 του Ν.
4412/2016, η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ), προκειμένου ο τελευταίος μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας να αναλάβει τη
διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη της σχετικής δημόσιας
σύμβασης.
Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την καταρχήν έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), δυνάμει του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016,
προκειμένου ο τελευταίος μέσω της τεχνικής του υπηρεσίας να αναλάβει τη διεξαγωγή της
διαδικασίας σύναψης, την εποπτεία και την επίβλεψη δημόσιας σύμβασης για την
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υλοποίηση του έργου «Στεγάνωση Λιμνοδεξαμενής πέντε (5) Πάρκου Περιβαλλοντικής
Ευαισθητοποίησης Αντώνης Τρίτσης».
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 242
Θέμα 5ο. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια
και τοποθέτηση παγκακιών στο Πάρκο σύμφωνα με το σχετικό πρωτογενές αίτημα.
Ο Πρόεδρος ΔΣ έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία ενημέρωσε και
προφορικά τα μέλη ΔΣ και ζήτησε:
Α. Την έγκριση του υπ΄ αριθ. πρωτ. 807/24.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003748681),
πρωτογενούς αιτήματος της που αφορά στην έγκριση δαπάνης, στη δέσμευση και διάθεση
σχετικής πίστωσης έως το ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (7.660) ευρώ, πλέον
του αναλογούντος ΦΠΑ, για την προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων παγκακιών με
μεταλλικό σκελετό στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης».
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, θα βαρύνει τον Κ.Α. 14 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού έτους 2018 του Φορέα Διαχείρισης.
Β. Την παροχή εξουσιοδότησης προς το πρόσωπό της προκειμένου να υπογράψει την
απόφαση απευθείας ανάθεσης και τη σχετική σύμβαση.
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) Την υπ’ αρ. 233/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Υ89465ΧΞΚ7Κ5), 12) Την υπ’ αρ. 240/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία αναμορφώθηκε για τρίτη
φορά ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Ο0Ε465ΧΞΚ-7ΡΚ), 13)
Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 807/24.09.2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ003748681), πρωτογενές αίτημά της ΓΔ
του ΦΔ, 14) Το γεγονός ότι από την προμήθεια, θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει,
συνολικού ύψους έως το ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (7.660) ευρώ, πλέον
του αναλογούντος Φ.Π.Α.,15) Το γεγονός ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον αντίστοιχο
κωδικό Κ.Α. του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, 16) Την εισήγηση της ΓΔ του ΦΔ, 17) Τις
διατάξεις του ν. 4412/2016, 18) Την ανάγκη προμήθειας ξύλινων παγκακιών με μεταλλικό
σκελετό για τις ανάγκες του Πάρκου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Α. Την έγκριση δαπάνης, τη δέσμευση και διάθεση της σχετικής πίστωσης, έως το ποσό των
επτά χιλιάδων εξακοσίων εξήντα (7.660) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την
προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων παγκακιών με μεταλλικό σκελετό στο Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 807/24.09.2018 (ΑΔΑΜ:
18REQ003748681), πρωτογενές αίτημα της Γενικής Διευθύντριας του ΦΔ.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, θα βαρύνει τον Κ.Α. 14 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Φορέα Διαχείρισης.
Η διαδικασία θα είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.
4412/2016.
Β. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τη Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης
προκειμένου να υπογράψει την απόφαση απευθείας ανάθεσης και τη σχετική σύμβαση.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 243
Θέμα 6ο. Έγκριση ή μη Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμών και Αναθέσεων Υπηρεσιών
και Προμηθειών και Τεχνικών Προδιαγραφών Πρόσκλησης, για τις υπηρεσίες φύλαξης
στο Πάρκο – Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης στο
Πάρκο.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αναφέρθηκε στο περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ.
809/26.09.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης (σχετ. 1) - που έχει ήδη κοινοποιηθεί στα μέλη ΔΣ της συσταθείσας με την υπ’ αριθ. 186/2018 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 7339465ΧΞΚ – ΝΤΡ),
Τριμελούς Επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών και αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών
2018, του ΦΔ, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», και πρότεινε προς τα μέλη ΔΣ, σύμφωνα με
το περιεχόμενο του ως άνω Πρακτικού:
Α. Την έγκριση του περιεχομένου της υπ’ αρ. πρωτ. 763/12.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΦ7465ΧΞΚΕΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των λοιπών συνοδευτικών αυτής
εγγράφων.
Β. Την έγκριση του περιεχομένου του υπ’ αριθ. πρωτ. 809/26.09.2018 Πρακτικού
Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών και αναθέσεων υπηρεσιών
και προμηθειών 2018, του ΦΔ και την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών
φύλαξης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με τους όρους της υπ’
αρ. πρωτ. 763/12.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΦ7465ΧΞΚ-ΕΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, στην εταιρεία με την επωνυμία ««ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.Ι.Ε.Π.Υ.Α.», με δ.τ.
«WORLD SECURITY», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας 101), με ΑΦΜ:998415693,
ΔΟΥ: ΙΓ΄ Αθηνών, έναντι τιμήματος ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (18.824,28) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
κρατήσεων), πλέον ΦΠΑ 24%.
Γ. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο ΔΣ, για την 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
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
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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 υπ’ αρ. 233/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Υ89465ΧΞΚ7Κ5), 12) Την υπ’ αρ. 240/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία αναμορφώθηκε για τρίτη
φορά ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Ο0Ε465ΧΞΚ-7ΡΚ), 13)
Το περιεχόμενο της υπ’ αρ. πρωτ. 763/12.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΦ7465ΧΞΚ-ΕΥΛ) Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των λοιπών συνοδευτικών αυτής εγγράφων και 14) Το
περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ. 809/26.09.2018 Πρακτικού Αξιολόγησης της Τριμελούς
Επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών και αναθέσεων υπηρεσιών και προμηθειών 2018, του
ΦΔ, για την επιλογή αναδόχου, που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την έγκριση του περιεχομένου της υπ’ αρ. πρωτ. 763/12.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΦ7465ΧΞΚΕΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των λοιπών συνοδευτικών αυτής
εγγράφων.
Β. Την έγκριση του περιεχομένου του υπ’ αριθ. πρωτ. 809/26.09.2018 Πρακτικού
Αξιολόγησης της Τριμελούς Επιτροπής διενεργείας διαγωνισμών και αναθέσεων υπηρεσιών
και προμηθειών 2018, του ΦΔ και την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών
φύλαξης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», σύμφωνα με τους όρους της υπ’
αρ. πρωτ. 763/12.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΓΦ7465ΧΞΚ-ΕΥΛ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, στην εταιρεία με την επωνυμία ««ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. & ΣΙΑ Ε.Ε.Ι.Ε.Π.Υ.Α.», με δ.τ.
«WORLD SECURITY», που εδρεύει στην Αθήνα (Λ. Αλεξάνδρας 101), με ΑΦΜ:998415693,
ΔΟΥ: ΙΓ΄ Αθηνών, έναντι τιμήματος ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων
ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (18.824,28) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
κρατήσεων), πλέον ΦΠΑ 24%.
Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του
ΦΔ, όπως ισχύει.
Γ. Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο ΔΣ, για την υπογραφή της σχετικής
σύμβασης.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 244

Θέμα 7ο. Έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης για την καταβολήεξόφληση ασφαλιστικών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (πρώην
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ): α) του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9203536708 και ΑΦΜ 999951125 και β) του
«ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9313770514 και ΑΦΜ:997980137 , όπως αυτές αναγράφονται στους
Φορέας Διαχείρισης: Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 - Πάρκο Τρίτση, tel.: 210 2323163 -181, fax: 210 2323453
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
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Σχετικούς Πίνακες Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη (Σχετ. 1 και Σχετ.2) και τις οποίες
(ασφαλιστικές εισφορές) υποχρεούται να εξοφλήσει ο ΦΔ, δυνάμει του αρ. 60 παρ.1 του
ν.4414/2016.

Πριν την έναρξη της συζήτησης του 7 ου Θέματος της ημερησίας διάταξης,
απεχώρησε από την αίθουσα συνεδριάσεων ο Γραμματέας και Τακτικό Μέλος ΔΣ, κ.
Κωνσταντίνος Σερράος, ο οποίος απείχε από τη συζήτηση και ψηφοφορία του εν λόγω
θέματος, αφού ο ίδιος είχε διατελέσει Πρόεδρος του Οργανισμού Διοίκησης και
Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης, για χρονικό διάστημα, κατά το
οποίο γεννήθηκε ένα μέρος των οφειλών που αφορούν στον Οργανισμό.
Εν συνεχεία ο Πρόεδρος ΔΣ ανέφερε στα μέλη τα ακόλουθα, όπως γνωρίζετε,
σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 1 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), το ΝΠΙΔ με την επωνυμία
«ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», που
εδρεύει στο Ίλιον Αττικής (Σπύρου Μουστακλή 23) και εκπροσωπείται νομίμως, με ΑΦΜ.
997229745, ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων, υποχρεούται να προβεί στην καταβολή των οφειλών που
αφορούν στους μισθούς, στις εισφορές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων,
καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού
που έχει μεταβιβαστεί στο ΦΔ.
Μετά την ολοκλήρωση του ακριβούς υπολογισμού των υποχρεώσεων προς φορείς
κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών του
προσωπικό και των πρόσθετων τελών τους, προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), που αφορούν (οφειλές) προηγούμενα έτη και προηγούμενες
διοικήσεις του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», προέκυψαν τα ακόλουθα:
1. Ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετα τέλη του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9203536708 και
ΑΦΜ 999951125, συνολικού ύψους τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και
πενήντα ενός λεπτών (31.510,51 = 18.429,08 +13.081,43) €, όπως τούτο εμφαίνεται στον
Σχετικό Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη (Σχετ.1), και βρίσκονται σε διαδικασία
είσπραξης από το ΚΕΑΟ και
2. Ασφαλιστικές εισφορές και πρόσθετα τέλη του «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Α.Μ.Ε.
9313770514 και ΑΦΜ:997980137, συνολικού ύψους εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων
εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα τριών λεπτών (133.913,83 = 104.798,19
+29.115,64) €, όπως τούτο εμφαίνεται στον Σχετικό Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών
Οφειλέτη (Σχετ.2), και βρίσκονται επίσης σε διαδικασία είσπραξης από το ΚΕΑΟ.

Σύμφωνα με τα τιθέμενα στο άρθρο 60 παρ. 1 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄149), ο
Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», υποχρεούται, μεταξύ
άλλων, να εξοφλήσει και τις παραπάνω οφειλές. Μάλιστα προκειμένου να υποχρεωθεί ο
Φορέας Διαχείρισης, ως υπόχρεος βάση νόμου να εξοφλήσει τα παραπάνω ποσά, το
σύνολο των οφειλών, έχει ήδη συνδεθεί με το Μητρώο του στον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να
μην μπορεί να εκδώσει ασφαλιστική ενημερότητα και να εισπράξει οιοδήποτε ποσό από το
Δημόσιο.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», όπως τούτος συστάθηκε με το Ν. 4414/2016 (άρθρα 51 έως
60), προτείνει:
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»

Α) Την έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού συνολικού
ύψους τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (31.510,51
= 18.429,08 +13.081,43) €, για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών και πρόσθετων τελών
που αφορούν στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9203536708 και ΑΦΜ 999951125.
Β) Την έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού συνολικού
ύψους εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα τριών
λεπτών (133.913,83 = 104.798,19 +29.115,64)€, για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών
και πρόσθετων τελών που αφορούν στον «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9313770514 και
ΑΦΜ:997980137.
Γ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς το πρόσωπό του προκειμένου να προβεί σε
οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την εξόφληση των παραπάνω αναλυτικώς
περιγραφόμενων οφειλών ( πχ έκδοση τραπεζικών επιταγών, κατάθεση ποσού- τραπεζικών
επιταγών στον ΕΦΚΑ ή στο ΚΕΑΟ, λήψη σχετικών βεβαιώσεων εξόφλησης, λήψη
ασφαλιστικής ενημερότητας, υπογραφή οιασδήποτε απαιτούμενης αίτησης, δήλωσης,
εγγράφου κλπ, κλπ ενέργειες απαιτούμενες για την ως άνω εξόφληση ακόμη και αν δεν
αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση).
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) Την υπ’ αρ. 233/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία
τροποποιήθηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Υ89465ΧΞΚ7Κ5), 12) Την υπ’ αρ. 240/2018 Απόφαση του ΔΣ με την οποία αναμορφώθηκε για τρίτη
φορά ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του ΦΔ (ΑΔΑ: 6Ο0Ε465ΧΞΚ-7ΡΚ), 13)
Τον Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών Οφειλέτη του «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ», 14) Τον Πίνακα Ληξιπρόθεσμων Χρεών
Οφειλέτη του «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ», 15) Την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού συνολικού
ύψους τριάντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (31.510,51
= 18.429,08 +13.081,43) €, για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών και πρόσθετων τελών
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που αφορούν στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9203536708 και ΑΦΜ 999951125.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 82.00.06 (ασφαλιστικές εισφορές) και 82.00.01 (πρόσθετα
τέλη) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως ισχύει.
Β) Την έγκριση δαπάνης, δέσμευση και διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού συνολικού
ύψους εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και ογδόντα τριών
λεπτών (133.913,83 = 104.798,19 +29.115,64)€, για την εξόφληση ασφαλιστικών εισφορών
και πρόσθετων τελών που αφορούν στον «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Α.Μ.Ε. 9313770514 και
ΑΦΜ:997980137.
Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ 82.00.06 (ασφαλιστικές εισφορές) και 82.00.01 (πρόσθετα
τέλη) του εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΦΔ, όπως ισχύει.
Γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο ΔΣ Ιωάννη Ν. Πολύζο, προκειμένου να προβεί
σε οποιαδήποτε απαιτούμενη ενέργεια για την εξόφληση των παραπάνω αναλυτικώς
περιγραφόμενων οφειλών (πχ έκδοση τραπεζικών επιταγών στην Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος σε διαταγή ΕΦΚΑ, κατάθεση ποσού- τραπεζικών επιταγών στον ΕΦΚΑ ή στο ΚΕΑΟ,
λήψη σχετικών βεβαιώσεων εξόφλησης από ΕΦΚΑ ή ΚΕΑΟ, λήψη ασφαλιστικής
ενημερότητας του ΦΔ, υπογραφή οιασδήποτε απαιτούμενης αίτησης, δήλωσης, εγγράφου,
κλπ ενέργειες για την ως άνω εξόφληση ακόμη και αν δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα
απόφαση).
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 245
Θέμα 9ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ΚΥΕ –κτιρίου: α) εντός της
Οθωνικής Αυλής και β) έκτης λίμνης.
Ο Πρόεδρος ΔΣ πρότεινε στα μέλη να ξεκινήσουν οι διαδικασίες: α) για την εκμίσθωση του
κτιρίου/ΚΥΕ με α/α 15 εντός του συγκροτήματος NATURA SHOP, εντός του Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και β) για την πολεοδομική τακτοποίηση του κτιρίου πλησίον
της έκτης λίμνης προκειμένου να καταστεί κατάλληλο για εκμίσθωση.
Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση του Προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την εκκίνηση των διαδικασιών για: α) Την εκμίσθωση του κτιρίου/ΚΥΕ με α/α 15 εντός του
συγκροτήματος NATURA SHOP, εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και
β) την πολεοδομική τακτοποίηση του κτιρίου πλησίον της έκτης λίμνης προκειμένου να
καταστεί κατάλληλο για εκμίσθωση.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 246
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.

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»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΑΡΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΜΠΟΛΤΑ
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