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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19/2017
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 20η Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 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 Επαναληπτική Τακτική Συνεδρίαση τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την
υπ’ αρ. πρωτ: 264/18.12.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να
λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Αναμόρφωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και ΑΣΔΑ
3. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων (εξ
αναβολής)
4. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων
(εξ αναβολής)
5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων
απορριμμάτων (εξ αναβολής)
6. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για κάλυψη εξόδων κόστους δενδροφύτευσης
7. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για κάλυψη κόστους δημιουργίας σύγχρονου
οπικοακουστικού ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού για την Κιβωτό των Σπόρων
8. Συνέχεια συζήτησης επι των Εσωτερικών Κανονισμών/ Τελική Έγκριση- Παρουσίαση
Κανονισμού Λειτουργίας
9. Συζήτηση και έγκριση διακηρύξεων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καφετεριών
10. Συζήτηση για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης Βόρεια της εισόδου Φυλής
11. Έγκριση έκτακτων δαπανών
12. Λοιπά θέματα - Επείγοντα

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:
1) Ιωάννης Πολύζος.
2) Ιωάννης Ελαιοτριβάρης
3) Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής
4) Στυλιανός Βανδώρος
5) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
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6) Κωνσταντίνος Σερράος
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Μαρία Μπολτά και
Ευθύμιος Κοκκίνης.
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 και των εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων, τα οποία τα μέλη
συμφώνησαν να συζητηθούν:
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου.
Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 23.11.2017
συνεδρίασης του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο. Αναμόρφωση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και ΑΣΔΑ
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, 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. Περαιτέρω ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ ότι οι προβλεπόμενες στη
σύμβαση εργασίες δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017,
ημερομηνία λήξης της Προγραμματικής Σύμβασης (βλ. άρθρο 2). Για το λόγο αυτό εισηγείται
στο ΔΣ την παράταση της διάρκειας ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης κατά έξι μήνες,
ήτοι έως την 30η Ιουνίου 2018.
Τα μέλη του ΔΣ μετά από διαλογική συζήτηση, αποδέχονται την εισήγηση του Προέδρου του
ΔΣ και αποφασίζουν ομόφωνα την παράταση της διάρκειας της υπ’ αριθ. πρωτ.
133/07.07.2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΔ και του ΑΣΔΑ, κατά έξι μήνες,
ήτοι έως την 30η Ιουνίου του έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 149
Θέμα 3ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση παγκακίων
(εξ αναβολής)
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 243/15.11.2017
(ΑΔΑΜ: 17REQ002264416 18-11-2017), για την προμήθεια και τοποθέτηση εκατό (100)
παγκακιών. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των δέκα επτά
χιλιάδων (17.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62 του προϋπολογισμό του έτους
2017.
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Το ΔΣ αποφασίζει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1)
κ.Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, 2) κ. Στυλιανό Βανδώρο και 3) κ. Ευθύμιο Κοκκίνη, για την
σύνταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών, που θα πρέπει να φέρουν τα παγκάκια.
Με βάση τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθεί Πρόσκληση υποβολής
προσφορών, χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Τέλος θα ακολουθηθούν όλες οι
προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την ολοκλήρωση της προμήθειας και
τοποθέτησης των παγκακιών.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 150
Θέμα 4ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση
τραπεζόπαγκων (εξ αναβολής)
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 242/15.11.2017
(ΑΔΑΜ: 17REQ002264395 18-11-2017), για την προμήθεια και τοποθέτηση τραπεζόπαγκων,
τροποποιημένο ως προς τον αριθμό των τραπεζόπαγκων, οι οποίοι αντί για ογδόντα (80) θα
είναι πενήντα (50), διότι ο αρχικός αιτούμενος αριθμός κρίθηκε μεγάλος. Ο προϋπολογισμός
της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων διακοσίων (15.200) ευρώ
πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62 του προϋπολογισμό του έτους 2017.
Το ΔΣ αποφασίζει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1)
κ.Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, 2) κ. Στυλιανό Βανδώρο και 3) κ. Ευθύμιο Κοκκίνη, για την
σύνταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να φέρουν οι
τραπεζόπαγκοι. Με βάση τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθεί Πρόσκληση
υποβολής προσφορών, χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Τέλος θα ακολουθηθούν όλες οι
προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την ολοκλήρωση της προμήθειας και
τοποθέτησης των τραπεζόπαγκων.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 151
Θέμα 5ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την προμήθεια και τοποθέτηση κάδων
απορριμμάτων (εξ αναβολής)
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 244/15.11.2017 (ΑΔΑΜ:
17REQ002264423 18-11-2017), για την προμήθεια και τοποθέτηση εκατόν είκοσι (120)
κάδων απορριμμάτων. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των δέκα
οκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62 του προϋπολογισμό του
έτους 2017.
Το ΔΣ αποφασίζει τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τους: 1)
κ.Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο, 2) κ. Στυλιανό Βανδώρο και 3) κ. Ευθύμιο Κοκκίνη, για την
σύνταξη των αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει να φέρουν οι κάδοι
απορριμμάτων. Με βάση τις συνταχθείσες τεχνικές προδιαγραφές θα αναρτηθεί Πρόσκληση
υποβολής προσφορών, χωρίς προηγούμενη έγκριση ΔΣ. Τέλος θα ακολουθηθούν όλες οι
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προβλεπόμενες εκ του νόμου διαδικασίες για την ολοκλήρωση της προμήθειας και
τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 152
Θέμα 6ο : Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για κάλυψη εξόδων κόστους δενδροφύτευσης
Η συζήτηση επί του θέματος ματαιούται.
Θέμα 7ο: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για κάλυψη κόστους δημιουργίας σύγχρονου
οπικοακουστικού ενημερωτικού/εκπαιδευτικού υλικού για την Κιβωτό των Σπόρων
Το θέμα αναβάλλεται για το επόμενο ΔΣ
Θέμα 8ο : Συνέχεια συζήτησης επί των Εσωτερικών Κανονισμών/ Τελική ΈγκρισηΠαρουσίαση Κανονισμού Λειτουργίας
Α. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και
Λειτουργίας του ΦΔ, του άρθρου 59 παρ. 1 περ. α’ του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), με την
ενσωμάτωση των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τα μέλη ΔΣ και δεν αντίκεινται στο
νόμο, το ΔΣ εγκρίνει ομόφωνα τον Εσωτερικό Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας του
ΦΔ, με το ακόλουθο περιεχόμενο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο παρών Κανονισμός θα αποσταλεί προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 59
παρ. 2 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 153
Β. Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού
του ΦΔ, του άρθρου 59 παρ. 1 περ. β’ του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), με την ενσωμάτωση
των παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τα μέλη ΔΣ και δεν αντίκεινται στο νόμο, το ΔΣ
εγκρίνει ομόφωνα τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού του ΦΔ, με το ακόλουθο
περιεχόμενο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ο παρών Κανονισμός θα αποσταλεί προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 59
παρ. 2 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).
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Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 154
Τέλος ξεκίνησε η συζήτηση για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας ο οποίος θα τεθεί
επίσης υπό διαβούλευση πριν την τελική έγκρισή του.
Θέμα 9ο:Συζήτηση και έγκριση διακηρύξεων δημοπρασίας για την εκμίσθωση καφετεριών
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε την σύσταση τριμελούς επιτροπής για τη σύνταξη σχεδίων
διακήρυξης για την εκμίσθωση των καφετεριών, τα οποία (σχέδια) θα εισαχθούν για έγκριση
στο ΔΣ.
Τα μέλη του ΔΣ κάνουν δεκτή την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ, αποφασίζουν την σύσταση
τριμελούς επιτροπής, αποτελούμενης από τους: 1. Ιωάννη Πολύζο, πρόεδρο ΔΣ, 2) Ιωάννη
Ελαιοτριβάρη, αντιπρόεδρο ΔΣ και 3) Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή, μέλος ΔΣ. Η επιτροπή
αναλαμβάνει την σύνταξη σχεδίων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση των
καφετεριών του Πάρκου, τα οποία (σχέδια) θα εισαχθούν προς έγκριση στο ΔΣ.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 154α

Θέμα 10ο : Συζήτηση για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης Βόρεια της εισόδου
Φυλής
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε δυο κύριες προτάσεις διαμόρφωσης του χώρου στάθμευσης
που βρίσκεται πλησίον της Βόρειας εισόδου επί της Λ. Φυλής. Οι προτάσεις τέθηκαν υπ όψιν
των μελών του ΔΣ προς συζήτηση και αποφασίστηκε ομόφωνα η συζήτηση να συνεχιστεί
στην επόμενη συνεδρίαση.
Θέμα 11o: Έγκριση έκτακτων δαπανών
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ ότι κατά το μήνα Νοέμβριο του έτους 2017,
ύστερα από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, καθώς και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός
Δεκεμβρίου, απασχολήθηκε στο Πάρκο για έκτακτες εργασίες αποκομιδής κατεστραμμένων
αντικειμένων και εξοπλισμού του Πάρκου ο κ. Αθανάσιος Κάραλης . Για το λόγο αυτό
εισηγήθηκε στα μέλη του ΔΣ να εγκρίνουν το ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων, ώστε να καταβληθεί στον κ. Αθανάσιο
Κάραλη για τις έκτακτες εργασίες που παρείχε.
Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνει την καταβολή ποσού τετρακοσίων (400) ευρώ,
συμπεριλαμβανομένου των νομίμων κρατήσεων, στον κ. Αθανάσιο Κάραλη για τις έκτακτες
εργασίες που παρείχε. Η καταβολή του ως άνω ποσού θα λάβει χώρα μετά την έκδοση
απόδειξη δαπάνης από το ΦΔ.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 155
Θέμα 12ο. Λοιπά θέματα ‐ Επείγοντα
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12.1. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση λογιστικών
υπηρεσιών σε εξωτερικό Λογιστή για το έτος 2018.
Η τριμελής Εισηγητική Επιτροπή αποτελούμενη από τους 1) κ.Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο,
συντονιστή 2) κ. Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή και 3) κα Μαρία Μπολτά, η οποία συστάθηκε με
την υπ’ αριθ. 148/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΦΔ (ΑΔΑ: 6ΒΡΚ465ΧΞΚΠΙ6), εισάγει προς έγκριση στο ΔΣ την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την
ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό λογιστή για το έτος 2018, στην οποία
(Πρόσκληση) παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών του Λογιστή.
Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης εγκρίνει το περιεχόμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, για την ανάθεση λογιστικών υπηρεσιών σε εξωτερικό λογιστή για το έτος
2018, στην οποία (Πρόσκληση) παρατίθεται αναλυτική τεχνική περιγραφή των εργασιών του
Λογιστή. Η ως άνω Πρόσκληση αφού πρωτοκολληθεί, θα υπογραφεί από τον Πρόεδρο ΔΣ και
θα αναρτηθεί στη Διαύγεια και στην Ιστοσελίδα του Πάρκου.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 156
12.2
Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή και αποστολή επιστολών σε ΕΥΔΑΠ ΑΕ,
ΔΕΗ ΑΕ και πάροχο σταθερής τηλεφωνίας για ρύθμιση εκκρεμών οφειλών.
Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ για τις εκκρεμότητες που εξακολουθούν να
υπάρχουν με τους λογαριασμούς ύδρευσης και αποχέτευσης, με τους λογαριασμούς
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και με τους λογαριασμούς σταθερής τηλεφωνίας και ζήτησε
από τα μέλη του ΔΣ να εγκρίνουν την υπογραφή και αποστολή σχετικών επιστολών για τη
διευθέτηση του ζητήματος και τη ρύθμιση των εκκρεμών οφειλών.
Τα μέλη του ΔΣ ομοφώνως ενέκριναν την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ και του παρέχουν
εξουσιοδότηση για την υπογραφή και αποστολή στην ΕΥΔΑΠ ΑΕ, στη ΔΕΗ ΑΕ, στον πάροχο
σταθερής τηλεφωνίας και όπου κρίνεται αναγκαίο, για τη διευθέτηση του όποιου εκκρεμούς
ζητήματος.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 157
12.3. Προσθήκη αρμοδιοτήτων στην Τεχνική Επιτροπή του ΦΔ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ επικαλέστηκε την υπ’ αριθ. 139/26.10.2017 (ΑΔΑ: ΨΣΒΞ465ΧΞΚ-81Ρ)
απόφαση ΔΣ, με την οποία μεταξύ άλλων συστάθηκε Τεχνική Επιτροπή του ΦΔ, αρμόδια για
τον προγραμματισμό των τεχνικών έργων και των πάσης φύσεων εργασιών εντός του
Πάρκου, με σκοπό την αναβάθμιση του. Λόγω της μη επαρκούς στελέχωσης του ΦΔ, ο
Πρόεδρος του ΦΔ , εισηγήθηκε στα μέλη ΔΣ, την δυνατότητα των μελών της Τεχνικής
Επιτροπής, από κοινού ή χωριστά ενεργώντας, να διατυπώνουν και να υπογράφουν
πρωτογενή αιτήματα για τις πάσης φύσεως ανάγκες του Πάρκου, τα οποία θα εισάγονται
προς έγκριση στο αρμόδιο, προς τούτο όργανο.
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Τα μέλη του ΔΣ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης αποδέχονται την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ
και εξουσιοδοτούν τα μέλη της Τεχνικής Επιτροπής του ΦΔ, που συστάθηκε με την υπ’ αριθ.
139/26.10.2017 (ΑΔΑ: ΨΣΒΞ465ΧΞΚ-81Ρ) απόφαση ΔΣ, από κοινού ή χωριστά ενεργώντας να
διατυπώνουν και να υπογράφουν πρωτογενή αιτήματα για τις πάσης φύσεως ανάγκες του
Πάρκου, τα οποία θα εισάγονται προς έγκριση στο αρμόδιο, προς τούτο όργανο.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 158
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων για λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ κήρυξε την λήξη
των εργασιών της συνεδρίασης.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ:
Ιωάννης Ελαιοτριβάρης

Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής

Στυλιανός Βανδώρος

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
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