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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 17η Μαϊου 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: 387/15.05.2018 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και
να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και Αναπτυξιακού Συνδέσμου
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για τις παρακάτω ενότητες εργασιών ‐υπηρεσιών: Α) Αποψίλωση
και απομάκρυνσή των αποξηραμένων χόρτων για το έτος 2018. Β) Εργασίες συντήρησης και
επισκευών των κτιριακών υποδομών. Γ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των
υπαίθριων υποδομών. Δ) Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών, συνολικής
δαπάνης 149.000€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Έγκριση της μελέτης του ΑΣΔΑ με θέμα «Ενεργειακή αναβάθμιση τμήματος δικτύου
ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο Τρίτσης – Φάση ΙΙ»
4. Συζήτηση και έγκριση περιεχομένου της «Προκαταρκτική Διερεύνησης από την ΕΥΔΑΠ
για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την άρδευση του
Πάρκου»
5. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
για τη διενέργεια εκ μέρους του ΑΣΔΑ και για λογαριασμό του ΦΔ, συνοπτικού
διαγωνισμού για εξάμηνη τουλάχιστον φύλαξη του Πάρκου ‐ Έγκριση σχεδίου Σύμβασης.
6. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
του ΦΔ με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την εκ μέρους του ΑΣΔΑ
και για λογαριασμό του ΦΔ, διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για εξάμηνη τουλάχιστον
φύλαξη του Πάρκου.
7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2017
8. Αιτήματα παραχώρησης για το ανοιχτό θέατρο κατά την εαρινή περίοδο 2018.
9. Αίτημα παραχώρησης χώρων για την πραγματοποίηση της Πανελλαδικής Γιορτής
Γεωργίας και Χειροτεχνίας από 28/09/2018 έως 30/09/2018.
10. Παροχή εξουσιοδότησης στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, για υπογραφή των
αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του ΦΔ.
11. Λοιπά θέματα ‐ Επείγοντα
Το ΔΣ συνεδρίασε με παρόντα πέντε (5) μέλη του με δικαίωμα ψήφου και ειδικότερα:
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Παρόντα ήταν τα Τακτικά Μέλη του ΔΣ:
1)
2)
3)
4)

Ιωάννης Πολύζος
Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής
Στυλιανός Βανδώρος
Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος

Παρόν, με δικαίωμα ψήφου, ήταν το Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ Μόσχος
Διαμαντόπουλος, σε αναπλήρωση του Τακτικού Μέλους Ιωάννη Μαυροειδάκου, ο οποίος
εκλήθη νομίμως όμως δεν παρέστη λόγω κωλύματος.
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης το αναπληρωματικό μέλος του 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 1Ο. Ανακοινώσεις Προέδρου
Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις και αφού εγκρίθηκαν τα πρακτικά της
από 19.04.2018 συνεδρίασης του ΔΣ, κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ και Αναπτυξιακού
Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) για τις παρακάτω ενότητες εργασιών ‐ υπηρεσιών: Α)
Αποψίλωση και απομάκρυνσή των αποξηραμένων χόρτων για το έτος 2018. Β) Εργασίες
συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών. Γ) Εργασίες συντήρησης και
επισκευών των υπαίθριων υποδομών. Δ) Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και
πηγαδιών, συνολικής δαπάνης 149.000€.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού έλαβε το λόγο, είπε στα μέλη του ΔΣ, όπως γνωρίζετε με την υπ’
αριθ. 179/2018 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6ΔΤΘ465ΧΞΚ-ΚΦΙ), εγκρίθηκε η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
και η σχετική δαπάνη, για την υλοποίηση μιας σειράς εργασιών – υπηρεσιών, που θα
πραγματοποιηθούν εκ μέρους του ΑΣΔΑ, με αναθέσεις σε εξωτερικούς αναδόχους και για
λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης. Περαιτέρω με την υπ’ αριθ. 180/2018 απόφαση ΔΣ
(ΑΔΑ: Ω19Ψ465ΧΞΚ-Δ0Χ), ορίστηκαν τα δύο εκ των τριών μελών της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης, που θα προέρχονται από το ΦΔ.
Σήμερα, φέρεται προς έγκριση στο Σώμα το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) (σχετ. 1).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης του
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Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ), ως κατωτέρω:
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«Εργασίες αποψίλωσης, συντήρησης και επισκευών στο Πάρκο ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Στο Ίλιον Αττικής σήμερα ……………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
Αφενός μεν
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής
(Σπύρου Μουστακλή 23), με ΑΦΜ: 997229745, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, όπως νομίμως
εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του
Συμβουλίου κ. Ιωάννη Πολύζο και θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «Φορέας
Διαχείρισης».
Και αφετέρου δε
2.Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής
(Εθνικής Αντιστάσεως 65), με ΑΦΜ 090093860, ΔΟΥ Α’ Περιστερίου, όπως νομίμως
εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης ………………….., ………………….. …………και θα
καλείται εφεξής χάριν συντομίας «ΑΣΔΑ».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις 51 έως 60 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), με τις οποίες
συστάθηκε ο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
3. Την υπ' αριθ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής για τη "Σύσταση
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού
Αττικής (ΦΕΚ 915B' / 21.12.1998), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018» του Φορέα Διαχείρισης (ΑΔΑ 6ΑΨΠ4653Π8-Ρ0Ν),
5. Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα Διαχείρισης (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ465ΧΞΚΑΡΞ),
6. Τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018, όπως ισχύει. (ΑΔΑ: ………………..)
7. Την υπ' αριθ. 179/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης για
την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΑΣΔΑ, την έγκριση της δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (ΑΔΑ: 6ΔΤΘ465ΧΞΚ-ΚΦΙ.).
8. Την υπ’ αριθ. 180/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
(ΑΔΑ: Ω19Ψ465ΧΞΚ-ΔΟΧ.) για τον ορισμό μελών εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
9. Την υπ' αριθ. 194/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης για
την έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με τον ΑΣΔΑ (ΑΔΑ: …………………….).
10. Την υπ’ αριθ. …………. (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ «Λήψη απόφασης
για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», ορισμός μελών κοινής επιτροπής
παρακολούθησης»
11. Το γεγονός ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν διαθέτει Τεχνική Υπηρεσία.
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12. Την πρότερη καλή συνεργασία των δύο μερών.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η σκοπιμότητα της προτεινόμενης προγραμματικής σύμβασης προκύπτει από την ανάγκη
συμβολής στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη και αναζωογόνηση της ευρύτερης
πυκνοδομημένης περιοχής που περιβάλλει το Πάρκο, δεδομένου ότι το Πάρκο εξαιτίας της
έκτασής του και κυρίως λόγω της πολυμορφίας των οικοτόπων σε συνδυασμό με την
παρουσία υδάτινου στοιχείου, αποτελεί μία μοναδική πρόταση επαφής με το φυσικό
περιβάλλον, αναψυχής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο κέντρο μιας ευρείας
πυκνοδομημένης αστικής περιοχής.
Προκύπτει ακόμη από τις ανάγκες πυροπροστασίας του Πάρκου, τις επείγουσες ανάγκες
τροφοδότησης των λιμνών του με νερό και την κάλυψη των εν γένει αναγκών άρδευσης
αλλά και από τις ανάγκες αποκατάστασης των υπαίθριων και κτιριακών υποδομών του
Πάρκου, ώστε αυτές να καταστούν χρηστικές για τους επισκέπτες. Τέλος προκύπτει από την
επιτακτική ανάγκη να καταστούν οι εν γένει εγκαταστάσεις του Πάρκου ασφαλείς για τους
επισκέπτες.
Από τις διάφορες εργασίες που θα υλοποιηθούν ωφελούνται οι χρήστες του Πάρκου,
κάτοικοι των όμορων Δήμων (Ιλίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Περιστερίου), κάτοικοι
των Δήμων που εντάσσονται στην Δυτική Αθήνα ως επί το πλείστον.
Δεδομένου ότι ο ΑΣΔΑ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές
υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την υλοποίηση του εν
λόγω έργου, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100
του Ν. 3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, και εκφράζουν τη
βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής, για την επιτυχή
εκτέλεσή της και την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών. Για την
πραγματοποίηση των σκοπών αυτών ο ΑΣΔΑ θα προχωρήσει στη σύναψη εκτελεστικών
συμβάσεων με τρίτους.
Οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στους
Συμβαλλόμενους για την υλοποίηση των προβλεπόμενων σε αυτή εργασιών είναι οι εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός - Περιεχόμενο
Α) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το χώρο του
Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για την πρόληψη εκδήλωσης
πυρκαγιών και της συντήρησης πρασίνου για το έτος 2018. Οι εργασίες θα γίνουν σε όλη
την έκταση που καταλαμβάνει το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» και εντός των
ορίων του, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.
Β) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης». Ο Φορέας Διαχείρισης θα υποδείξει τις ακριβείς υπαίθριες υποδομές που
χρήζουν συντήρησης και επισκευών και θα συμπεριληφθούν στις εκτελεστικές συμβάσεις
που θα συνάψει ο ΑΣΔΑ.
Γ) Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης». Ο Φορέας Διαχείρισης θα υποδείξει τις ακριβείς κτιριακές υποδομές που χρήζουν
συντήρησης και επισκευών και θα συμπεριληφθούν στις εκτελεστικές συμβάσεις που θα
συνάψει ο ΑΣΔΑ
Δ) Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών στο Πάρκο με σκοπό την αδειοδότησή
τους, την πλήρη αποκατάστασή και επαναλειτουργία τους. Όλες οι εργασίες θα
πραγματοποιηθούν, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης και θα
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αποτυπωθούν πλήρως στις Τεχνικές Προδιαγραφές που θα συνταχθούν από τον ΑΣΔΑ.
Άρθρο 2
Διάρκεια Ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα
Η ισχύς της παρούσης προγραμματικής σύμβασης, ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής
της και λήγει την ……………………………………..
Με ειδική και αιτιολογημένη ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης (άρθρο 7)
και κατόπιν υπογραφής των νέων όρων της σύμβασης από τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορεί
να υπάρξει καθορισμένη παράταση του συνολικού χρόνου υλοποίησης της παρούσας, μόνο
στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω εργασιών.
Άρθρο 3
Πόροι – Προϋπολογισμός – Τρόπος καταβολής τιμήματος
3.1 Η χρηματοδότηση των εργασιών που περιγράφονται στην παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση βαρύνει το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
και συγκεκριμένα τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 (ΚΑ 62.07),
όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν με ανάθεση από τον ΑΣΔΑ
σε εξωτερικούς ανάδοχους σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θα συντάξει και θα
θεωρήσει η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ, που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.
3.2. Στην παρούσα ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
συμμετέχει μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα εννέα χιλιάδων (149.000) ευρώ.
Αναλυτικότερα το κόστος καθεμίας εκ των επιμέρους εργασιών της παρούσης
προϋπολογίζεται ως ακολούθως:
Α) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από το χώρο του
Πάρκου Αντώνης Τρίτσης, έως το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ συμπ/νου
Φ.Π.Α..
Β) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
Γ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ (72.000) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ
Δ)Ο έλεγχος και η συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών με σκοπό την αδειοδότησή τους
την πλήρη αποκατάστασή και επαναλειτουργία τους, έως το ποσό των τριάντα δύο χιλιάδων
ευρώ (32.000) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
3.3. Η αποπληρωμή του τιμήματος για καθεμία εκ των επιμέρους εργασιών, θα λαμβάνει
χώρα μετά την ολοκλήρωσή της κάθε εργασίας, κατόπιν Εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής
για την ολοκλήρωση του επιμέρους αντικειμένου της σύμβασης και οριστικής παραλαβής,
από την Επιτροπή Παραλαβής του Φορέα Διαχείρισης.
Μετά την οριστική παραλαβή κάθε επιμέρους εργασίας θα εκδίδονται τα αντίστοιχα
παραστατικά, τα οποία θα αποπληρώνονται άμεσα από το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα
πιστώνει τα αντίστοιχα ποσά στο λογαριασμό του ΑΣΔΑ προκειμένου ο τελευταίος να
εξοφλεί τους αναδόχους.
Άρθρο 4
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Ο Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει:
-Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον ΑΣΔΑ στην υλοποίηση των
προβλεπομένων από τη σύμβαση και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του
ρόλου και των δυνατοτήτων του για την υλοποίηση της σύμβασης.
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- Να μεταβιβάσει προς τον ΑΣΔΑ, που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης και με τον τρόπο που
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3.3. της παρούσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
- Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους
στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί.
Ο ένας εκ των δύο εκπροσώπων του ΦΔ θα οριστεί Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Ο ΑΣΔΑ, ως φορέας υλοποίησης της εργασίας αναλαμβάνει:
- Να συντάξει και να θεωρήσει τις αναγκαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις παραπάνω
εργασίες, καθόσον έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, με το
πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για τις διαδικασίες, τις
υπηρεσίες και το προσωπικό του και έχει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις να
υλοποιήσει την παρούσα εργασία.
- Να εγγράψει στον προϋπολογισμό του, έτους 2018 τους ΚΑΕ με τους οποίους θα
καλυφθούν οι παραπάνω δαπάνες.
-Να αναθέσει σε εξωτερικούς αναδόχους τις ως άνω εργασίες σύμφωνα με το αντικείμενο
της κάθε μίας και εντός της καθορισμένης διάρκειας.
-Να τηρεί πλήρη φάκελο των εργασιών (μελέτες, αποφάσεις, τιμολόγια, λογαριασμοί, ΧΕΠ,
κλπ.), επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει στον Φορέα Διαχείρισης,. ο οποίος
έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.
-Να καταβάλλει τις αμοιβές στους αναδόχους της εργασίας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, μετά την ολοκλήρωση απόδοσης των χρημάτων στο λογαριασμό του από την
Φορέα Διαχείρισης.
- Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Ο ΑΣΔΑ ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι
του Φορέα Διαχείρισης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο
ΑΣΔΑ ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 5
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους του
Φορέα Διαχείρισης και έναν (1) εκπρόσωπο του ΑΣΔΑ και τους αναπληρωτές τους.
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα οριστεί εκπρόσωπος του Φορέα
Διαχείρισης.
Αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
1. Η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των εργασιών.
2. Η πιστοποίηση της εκτέλεσης των φάσεων των εργασιών, μετά από εισήγηση των
αρμοδίων υπηρεσιών και διαπίστωση της συνδρομής των όρων εκταμίευσης των
αντίστοιχων πιστώσεων από τον Φορέα Διαχείρισης.
3. Η παρακολούθηση και τήρηση των όρων των συμβάσεων.
4. Η επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στους Συμβαλλόμενους σχετικά με την ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
5. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει
κατά την πορεία εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
6. Η εισήγηση της ολοκλήρωσης των επιμέρους εργασιών της σύμβασης.
Η Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της όποια
άτομα ή και εκπρόσωποι φορέων ή ομάδων πιστεύει ότι είναι αναγκαία ή παρουσία τους, οι
γνώσεις και γενικότερα η συμβολή τους για την ομαλή και απρόσκοπτη έγκαιρη και
ουσιαστική υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Σημειώνεται ότι όλα τα
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πρακτικά της επιτροπής πρέπει να είναι ομόφωνα.
Άρθρο 6
Τρόπος εκτέλεσης
Οι εργασίες και υπηρεσίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Φορέας Διαχείρισης - Εκμετάλλευσης - Συντήρησης του έργου
Οι εργασίες θα εκτελεστούν από τον ΑΣΔΑ εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το Πάρκο
και σύμφωνα με τις υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης. Μετά την ολοκλήρωση της
εκτέλεσης τους, οι εργασίες θα παραδοθούν στον Φορέα, ο οποίος θα αναλάβει και την
ευθύνη της διαχείρισης και συντήρησής τους.
Άρθρο 8
Ρήτρες
Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν τηρεί τους όρους της παρούσης
με αποτέλεσμα να επέρχεται ζημία στους λοιπούς συμβαλλόμενους τότε η Κοινή Επιτροπή
δύναται να εισηγηθεί την διακοπή της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση διακοπής της προγραμματικής σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και
κατόπιν εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής, η προγραμματική σύμβαση λύεται, μετά την
παραλαβή και αποπληρωμή των όσων παραδοτέων έχουν ήδη εκτελεστεί, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
Καμία τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων.
Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών
από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της προγραμματικής αυτής σύμβασης που
θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου, της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να
ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία καθώς και διαφυγόν κέρδος.
……………………………………..
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΔΑ
……………………..

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 194
Θέμα 3ο: Έγκριση της μελέτης του ΑΣΔΑ με θέμα «Ενεργειακή αναβάθμιση τμήματος
δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο Πάρκο Τρίτσης – Φάση ΙΙ»
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με την ολοκλήρωση της μελέτης
που εκπονήθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) και αφορά στην
εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών σωμάτων φωτισμού στο Πάρκο Αντώνης Τρίτσης.
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ύψους 249.860,00€, θα καλυφθεί από την
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Περιφέρεια Αττικής η δε προμήθεια και εγκατάσταση θα πραγματοποιηθεί από τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), αφού προηγηθεί η σύναψη τριμερούς
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Αντώνης Τρίτσης, της Περιφέρειας Αττικής και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ).
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισάγει προς έγκριση στο Σώμα το πλήρες
περιεχόμενο της εκπονηθείσας από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
μελέτης που φέρει τον ακριβή τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ»»(σχετ. 1) (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω και το ακριβές περιεχόμενο της
μελέτης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση του πλήρους περιεχομένου της εκπονηθείσας από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο
Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) μελέτης που φέρει τον ακριβή τίτλο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΣΤΟ
ΠΑΡΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»(σχετ. 1) (τεχνική έκθεση, τεχνικές
προδιαγραφές, συγγραφή υποχρεώσεων κλπ).
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 195
Θέμα 4ο: Συζήτηση και έγκριση περιεχομένου της «Προκαταρκτική Διερεύνησης από την
ΕΥΔΑΠ για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων για την άρδευση
του Πάρκου»
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού έλαβε το λόγο απευθυνόμενος στα μέλη ΔΣ, είπε τα
ακόλουθα: Όπως γνωρίζετε μεταξύ των σκοπών του ΦΔ, όπως τούτοι αποτυπώνονται στο
άρθρο 52 παρ.2 του Ν. 4414/2016, που αποτελεί των ιδρυτικό νόμο του ΦΔ, είναι η
διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και
«Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ν.
4277/2014 (Νέο ΡΣΑ/Αττικής) και της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Για την
επίτευξη των σκοπών του ο ΦΔ, δύναται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 52 του Ν.
4414/2016, μεταξύ άλλων να προβαίνει στην ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνικών και
τεχνολογιών φιλικών προς το περιβάλλον (όπως προστασία δασών και εδαφών,
ανακύκλωση υλικών, καθαρισμό λυμάτων, δημιουργία ενεργειακού πάρκου ανανεώσιμων
πηγών κ.λπ.), στην υλοποίηση προγράμματος ολοκληρωμένης αποταμίευσης και
επανάχρησης του νερού της βροχής και των όμορων ρεμάτων, όπως και κάθε άλλης πηγής,
για τη συνεχή τροφοδότηση του τεχνητού υγροτόπου. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη
εφικτό να βρεθούν οι υδάτινοι εκείνοι πόροι που θα διασφαλίσουν την συνεχή
τροφοδότηση των τεχνητών υγροτόπων του Πάρκου, παρά τις αλλεπάλληλες προσπάθειες
που έχουν γίνει από το ΦΔ αλλά και από εμένα προσωπικά, δεδομένου ότι και οι πηγές
τροφοδότησης είναι περιορισμένες, ενώ οι απαιτήσεις σε νερό ιδιαιτέρως αυξημένες.
Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται σήμερα η πρόταση από την ΕΥΔΑΠ ΑΕ για την εκ
μέρους της εγκατάσταση μονάδας καθαρισμού λυμάτων, εντός του Πάρκου, με σκοπό τα
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επεξεργασμένα λύματα να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση του Πάρκου (σχετ. 1) και με
αφορμή την πρόταση αυτή, ο Πρόεδρος πρότεινε να εξεταστεί η δυνατότητα
χρησιμοποίησης του προϊόντος επεξεργασίας για την τροφοδότηση των τεχνητών
υγροτόπων του Πάρκου, ώστε να λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλανίζει το Πάρκο.
Εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, παρευρέθη στη συνεδρίαση η κα Ράπτου από τη Δ/νση
Αποχέτευσης, προκειμένου να κάνει μια πρώτη εισαγωγή και παρουσίαση της πρότασης.
Η κα Ράπτου είπε ότι η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων για
αστική χρήση είναι πλέον απαίτηση διότι μέσω αυτής επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση
υδατικών πόρων, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
από την προϊούσα λειψυδρία και ξηρασία στην περιοχή, καθώς και την αναμενόμενη
επιδείνωση του προβλήματος λόγω της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στη βελτίωση του
υδατικού ισοζυγίου μέσω της τροφοδότησης των υπογείων υδροφορέων κλπ. Επειδή για
την υλοποίηση των ανωτέρω προέχει η Δημόσια Υγεία θεσμοθετήθηκε από την Πολιτεία η
ΚΥΑ 145116/2011(ΦΕΚ 354/Β/201) που θέτει τους όρους και τρόπους
επαναχρησιμοποίησης του προϊόντος επεξεργασίας λυμάτων μεταξύ των οποίων είναι η
άρδευση, η αστική και περιαστική επαναχρησιμοποίηση κλπ.
Περαιτέρω ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ ότι πρόκειται για εγκατάσταση τύπου COMPACT
ΜΟΝΑΔΑΣ MBR, ενώ η επεξεργασία θα γίνεται με μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας μέσα
από ειδικές μεμβράνες, τόνισε δε, όπως τούτο αναφέρεται και στη σχετική πρόταση, ότι η
ανάπτυξη της τεχνολογίας των μεμβρανών και η ευρεία πλέον εφαρμογή της δίνει την
δυνατότητα για την επιλογή από μεγάλο εύρος κατασκευαστών μεμβρανών καθώς και με
εμπειρία στην κατασκευή compact και containerized μονάδων για την επεξεργασία των
λυμάτων με σκοπό την παραγωγή νερού άρδευσης.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος ΔΣ πρότεινε:
Α) Την καταρχήν έγκριση του περιεχομένου της Πρότασης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για εγκατάσταση
εντός του Πάρκου μονάδας τύπου COMPACT ΜΟΝΑΔΑΣ MBR, επεξεργασίας λυμάτων, υπό
την προϋπόθεση ότι το προϊόν επεξεργασίας θα είναι κατάλληλο για την συνεχή
τροφοδότηση των τεχνητών υγροτόπων του Πάρκου και η μονάδα επεξεργασίας θα μπορεί
να ενταχθεί ομαλά στο Πάρκο.
Β) Την περαιτέρω διερεύνηση της πρότασης ώστε να προχωρήσει η συνεργασία μεταξύ των
μερών και να αποτυπωθεί, με έγγραφη συμφωνία.
Τα μέλη ΔΣ, λαμβάνοντας υπ’ όψη:
1.
2.
3.
4.

Το Ν. 4414/2016 και ειδικότερα το άρθρο 52 παρ. 2 και 3.
Την ΚΥΑ 145116/2011(ΦΕΚ 354/Β/2011)
Την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ.
Την πρόταση της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την καταρχήν έγκριση του περιεχομένου της Πρότασης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ για εγκατάσταση
εντός του Πάρκου μονάδας τύπου COMPACT ΜΟΝΑΔΑΣ MBR, επεξεργασίας λυμάτων, υπό
την προϋπόθεση ότι το προϊόν επεξεργασίας θα είναι κατάλληλο για την συνεχή
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τροφοδότηση των τεχνητών υγροτόπων του Πάρκου και η μονάδα επεξεργασίας θα μπορεί
να ενταχθεί ομαλά στο Πάρκο.
Β) Την περαιτέρω διερεύνηση της πρότασης ώστε να προχωρήσει η συνεργασία μεταξύ των
μερών και να αποτυπωθεί, με έγγραφη συμφωνία.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 196
Θέμα 5ο: Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ) για τη διενέργεια εκ μέρους του ΑΣΔΑ και για λογαριασμό του ΦΔ, συνοπτικού
διαγωνισμού για εξάμηνη τουλάχιστον φύλαξη του Πάρκου ‐ Έγκριση σχεδίου Σύμβασης.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ για τα ακόλουθα:
Όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 161/2018 απόφαση του ΔΣ (ΑΔΑ: 18REQ003130606),
εγκρίθηκε δαπάνη, ποσού έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α, συνολικού
ποσού δηλαδή έως 74.400 ευρώ, για την σύναψη σύμβασης εξάμηνης τουλάχιστον
διάρκειας για τη φύλαξη του Πάρκου, με τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αναγράφονται
στην απόφαση αυτή. Ακολούθως με την υπ’αρ. 178/2018.απόφαση του ΔΣ του ΦΔ (ΑΔΑ
78Ι2465ΧΞΚ-ΕΙΝ) και προηγούμενης σύμφωνης γνώμης του ΥΠΕΝ, εγκρίθηκε η σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με το ΥΠΕΝ, ώστε το τελευταίο να διενεργήσει
συνοπτικό διαγωνισμό, για λογαριασμό του ΦΔ, προκειμένου ο ανάδοχος που θα προκύψει
από το διαγωνισμό να αναλάβει τις υπηρεσίες φύλαξης του Πάρκου και ο Φορέας
Διαχείρισης να αναλάβει την καταβολή του τιμήματος -που θα προέκυπτε από το
διαγωνισμό -, στον ανάδοχο, δυνάμει της Προγραμματικής Σύμβασης. Εν συνεχεία όμως το
ΥΠΕΝ διαπίστωσε αυξημένο φόρτο εργασίας και ενημέρωσε το Φορέα ότι δεν θα μπορέσει
τελικά να υλοποιήσει άμεσα το διαγωνισμό.
Επειδή όμως η φύλαξη του Πάρκου αποτελεί μια από τις πλέον απαραίτητες υπηρεσίες για
την ασφάλεια του χώρου και των επισκεπτών του, και δη σε μια περίοδο που υπάρχει
μεγάλη επισκεψιμότητα στο χώρο, όπως είναι οι καλοκαιρινοί μήνες, με την υπ’ αριθ. πρωτ.
386/2018 επιστολή της η ΓΔ, απευθύνθηκε προς τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ), προκειμένου να αιτηθεί τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης ΦΔ- ΑΣΔΑ,
ώστε ο τελευταίος να διενεργήσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου που
θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης στο Πάρκο, για έξι μήνες τουλάχιστον. Ο ΦΔ,
και στην περίπτωση αυτή θα αναλάβει την καταβολή του τιμήματος που θα προκύψει από
το διαγωνισμό, στον ανάδοχο, με τον τρόπο που θα αποτυπωθεί στην Προγραμματική
Σύμβαση μεταξύ των μερών.
Κατόπιν της θετικής απάντησης εκ μέρους του ΑΣΔΑ, πρότεινω:
α) Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) προκειμένου ο τελευταίος μέσω των
αρμοδίων υπηρεσιών του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για λογαριασμό του ΦΔ,
για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», για έξι (6) μήνες τουλάχιστον και με δαπάνη
συνολικού ποσού έως εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (74.400) ευρώ, που θα
καταβληθεί με τον τρόπο που θα αποτυπωθεί στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των
μερών.
β) Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΦΔ –ΑΣΔΑ (σχετ. 1)
γ) Την παροχή εξουσιοδότησης προς εμένα για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης.
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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 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) Την υπ’ αριθ. 161/2018 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 74.400€ για υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο
(ΑΔΑΜ:18REQ003130606, ΑΔΑ:78ΡΗ465ΧΞΚ-Α7Ω)
8) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
9) Τη σχετική εισήγηση του Προέδρου ΔΣ.
10)Την άμεση ανάγκη του ΦΔ για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
11) Το γεγονός ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
α) Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ) προκειμένου ο τελευταίος μέσω των
αρμοδίων υπηρεσιών του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για λογαριασμό του ΦΔ,
για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», για έξι (6) μήνες τουλάχιστον και με δαπάνη
συνολικού ποσού έως εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια (74.400) ευρώ, που θα
καταβληθεί με τον τρόπο που θα αποτυπωθεί στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ των
μερών.
β) Την έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Φορέα Διαχείρισης του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» και του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής
Αθήνας (ΑΣΔΑ), ως κατωτέρω:
«ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
«Για την διενέργεια εκ μέρους του ΑΣΔΑ συνοπτικού διαγωνισμού, για λογαριασμό του ΦΔ,
για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τις υπηρεσίες φύλαξης του Μητροπολιτικού
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
Στο Ίλιον Αττικής σήμερα ……………. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
Αφενός μεν
1. Το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής
(Σπύρου Μουστακλή 23), με ΑΦΜ: 997229745, Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, όπως νομίμως
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού του
Συμβουλίου κ. Ιωάννη Πολύζο και θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας «Φορέας
Διαχείρισης».
Και αφετέρου δε
2.Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής
(Εθνικής Αντιστάσεως 65), με ΑΦΜ 090093860, ΔΟΥ Α’ Περιστερίου, όπως νομίμως
εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσης ………………….., ………………….. …………και θα
καλείται εφεξής χάριν συντομίας «ΑΣΔΑ».
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 «Προγραμματικές Συμβάσεις» του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α, 07/06/2010) όπως ισχύουν.
2.Τις διατάξεις 51 έως 60 του Νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-8-2016), με τις οποίες
συστάθηκε ο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
3. Την υπ' αριθ. 20676/30.11.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής για τη "Σύσταση
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων της 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Νομού
Αττικής (ΦΕΚ 915B' / 21.12.1998), όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αρ. 962/15.01.2018 απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους
2018» του Φορέα Διαχείρισης (ΑΔΑ 6ΑΨΠ4653Π8-Ρ0Ν),
5. Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση ΔΣ, με την οποία αναμορφώθηκε ο εγκεκριμένος
προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 του Φορέα Διαχείρισης (ΑΔΑ: Ψ0ΙΝ465ΧΞΚΑΡΞ),
6. Τον προϋπολογισμό του ΑΣΔΑ οικονομικού έτους 2018, όπως ισχύει. (ΑΔΑ: ………………..)
7. Την υπ’ αριθ. 161/2018 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 74.400€ για υπηρεσίες φύλαξης στο Πάρκο
(ΑΔΑΜ:18REQ003130606, ΑΔΑ:78ΡΗ465ΧΞΚ-Α7Ω).
8. Την υπ' αριθ. 197/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης για
την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΑΣΔΑ και έγκριση του Σχεδίου της
Προγραμματικής Σύμβασης, (ΑΔΑ: ……………...).
9. Την υπ’ αριθ. 198/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
(ΑΔΑ: ……………………..) για τον ορισμό μελών εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
10. Την υπ’ αριθ. …………. (ΑΔΑ: …………………..) απόφαση της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ «Λήψη απόφασης
για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΑΣΔΑ και Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και
Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης», ορισμός μελών κοινής επιτροπής
παρακολούθησης»
11. Το γεγονός ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν διαθέτει την απαραίτητη στελέχωση.
12. Την πρότερη καλή συνεργασία των δύο μερών.
Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Η

σκοπιμότητα

της

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
προτεινόμενης1 προγραμματικής σύμβασης προκύπτει από
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την ανάγκη φύλαξης του Πάρκου, δεδομένου ότι η φύλαξη αποτελεί μια από τις πλέον
απαραίτητες υπηρεσίες για την ασφάλεια του χώρου και των επισκεπτών του και την
αποτροπή παραβατικών συμπεριφορών, και δη σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη
επισκεψιμότητα στο χώρο, όπως είναι οι καλοκαιρινοί μήνες.
Προκύπτει ακόμη από τις ανάγκες για συνεχή επίβλεψη του χώρου, προκειμένου να
αναχαιτίζονται άμεσα επικίνδυνες ενέργειες εντός αυτού. Επιπλέον η συνεχής επίβλεψη του
χώρου θα συνδράμει και στην περαιτέρω προστασία του από εκδήλωση πυρκαγιών, ειδικά
σε περίοδο που η πιθανότητα εκδήλωσής των είναι ιδιαιτέρως μεγάλη.
Από τις υπηρεσίες που θα παρασχεθούν θα ωφεληθούν οι χρήστες του Πάρκου, κάτοικοι
των όμορων Δήμων (Ιλίου, Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Περιστερίου), κάτοικοι των
Δήμων που εντάσσονται στην Δυτική Αθήνα ως επί το πλείστον, διότι θα μπορούν σε κλίμα
ασφάλειας να επισκέπτονται το χώρο.
Δεδομένου ότι ο ΑΣΔΑ διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές
υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κλπ) για την πραγματοποίηση του
εν λόγω διαγωνισμού και την ανάθεση των υπηρεσιών για λογαριασμό του Φορέα
Διαχείρισης, τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100
του Ν. 3852/2010, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, και εκφράζουν τη
βούλησή τους για συνεργασία με βάση τους όρους της σύμβασης αυτής, για την επιτυχή
εκτέλεσή της και την επίτευξη των προαναφερόμενων σκοπών. Για την πραγματοποίηση
των σκοπών αυτών ο ΑΣΔΑ θα προχωρήσει στη σύναψη εκτελεστικής σύμβασης με τρίτο.
Οι όροι που προβλέπονται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στους
Συμβαλλόμενους για την υλοποίηση των προβλεπόμενων σε αυτή εργασιών είναι οι εξής:
Άρθρο 1
Αντικείμενο – Σκοπός - Περιεχόμενο
Η διενέργεια από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), συνοπτικού
διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών φύλαξης
στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», για έξι μήνες τουλάχιστον. Ο ΦΔ, στην
περίπτωση αυτή θα αναλάβει την καταβολή του τιμήματος που θα προκύψει από το
διαγωνισμό.
Η ανάθεση θα γίνει σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, για χρονικό διάστημα
κατ’ ελάχιστο έξι μηνών ή για όσο επιπλέον προσφερθεί,
Οι ελάχιστες απαιτήσεις της αιτούμενης φύλαξης είναι:
1) Δευτέρα έως Παρασκευή δύο (2) βάρδιες των δύο ατόμων, κατ’ ελάχιστο, εκάστη, με
όχημα.
Ωράριο βαρδιών:
α) 14.00 – 22.00 και
β) 22.00 – 6.00.
2) Σάββατο – Κυριακή και αργίες τρείς (3) βάρδιες των δύο ατόμων εκάστη, κατ’ ελάχιστο,
με όχημα.
Ωράριο βαρδιών:
α) 6.00 – 14.00,
β) 14.00 – 22.00 και
γ) 22.00 – 6.00.
Άρθρο 2
Διάρκεια Ισχύος Προγραμματικής Σύμβασης - Χρονοδιάγραμμα
Η ισχύς της παρούσης προγραμματικής σύμβασης, ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής
της και λήγει την ……………………………………..
Με ειδική και αιτιολογημένη ομόφωνη1 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης
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(άρθρο 7) και κατόπιν υπογραφής των νέων όρων της σύμβασης από τα ενδιαφερόμενα
μέρη μπορεί να υπάρξει καθορισμένη παράταση του συνολικού χρόνου υλοποίησης της
παρούσας, μόνο στην περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο για την εξυπηρέτηση του
αντικειμένου της..
Άρθρο 3
Πόροι – Προϋπολογισμός – Τρόπος καταβολής τιμήματος
3.1 Η χρηματοδότηση των υπηρεσιών που περιγράφονται στην παρούσα Προγραμματική
Σύμβαση βαρύνει το Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
και συγκεκριμένα τον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 (ΚΑ 62.07),
όπως έχει αναμορφωθεί και ισχύει. Οι εργασίες θα υλοποιηθούν με ανάθεση από τον ΑΣΔΑ
σε εξωτερικό ανάδοχο σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που θα συντάξει και θα
θεωρήσει η Τεχνική Υπηρεσία του ΑΣΔΑ, που θα υποβληθούν και θα εγκριθούν από την
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας.
3.2. Στην παρούσα ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
συμμετέχει μέχρι του συνολικού ποσού των εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων (74.000) ευρώ.
3.3. Η αποπληρωμή του τιμήματος θα λαμβάνει χώρα στο τέλος κάθε μήνα για τον οποίο
έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες, κατόπιν Εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής για την ορθή
παροχή των υπηρεσιών σύμφωνα με τους τιθέμενους όρους και παραλαβής αυτών.
Μετά την οριστική παραλαβή θα εκδίδεται τα αντίστοιχα παραστατικά, τα οποία θα
αποπληρώνονται άμεσα από το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα πιστώνει τα αντίστοιχα
ποσά στο λογαριασμό του ΑΣΔΑ προκειμένου ο τελευταίος να εξοφλεί τον ανάδοχο.
Άρθρο 4
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
Ο Φορέας Διαχείρισης αναλαμβάνει:
-Να συνεργάζεται σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης με τον ΑΣΔΑ στην υλοποίηση των
προβλεπομένων από τη σύμβαση και να παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια στο πλαίσιο του
ρόλου και των δυνατοτήτων του για την υλοποίηση της σύμβασης.
- Να μεταβιβάσει προς τον ΑΣΔΑ, που ορίζεται ως φορέας εκτέλεσης και με τον τρόπο που
περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 3.3. της παρούσης, τα προβλεπόμενα ποσά για την
υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης.
- Να ορίσει δύο (2) εκπροσώπους του και τους αναπληρωτές τους για τη συμμετοχή τους
στην Κοινή Επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που θα υπογραφεί.
Ο ένας εκ των δύο εκπροσώπων του ΦΔ θα οριστεί Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης.
Ο ΑΣΔΑ, ως φορέας υλοποίησης της εργασίας αναλαμβάνει:
- Να συντάξει και να θεωρήσει τις αναγκαίες Τεχνικές Προδιαγραφές για τις παραπάνω
υπηρεσίες, καθόσον έχει πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, με το
πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 για τις διαδικασίες, τις
υπηρεσίες και το προσωπικό του και έχει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις να
υλοποιήσει την παρούσα εργασία.
- Να εγγράψει στον προϋπολογισμό του, έτους 2018 τους ΚΑΕ με τους οποίους θα
καλυφθούν οι παραπάνω δαπάνες.
-Να αναθέσει σε εξωτερικό ανάδοχο τις ως άνω υπηρεσίες σύμφωνα με το αντικείμενο τους
και εντός της καθορισμένης διάρκειας.
-Να τηρεί πλήρη φάκελο, επικυρωμένο αντίγραφο του οποίου θα παραδίδει στον Φορέα
Διαχείρισης,. ο οποίος έχει το δικαίωμα να1 το επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα.
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-Να καταβάλλει τις αμοιβές στους αναδόχους της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, μετά την ολοκλήρωση απόδοσης των χρημάτων στο λογαριασμό του από την
Φορέα Διαχείρισης.
- Να ορίσει έναν (1) εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης που θα υπογραφεί.
Ο ΑΣΔΑ ευθύνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι
του Φορέα Διαχείρισης για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του. Έναντι των τρίτων ο
ΑΣΔΑ ευθύνεται εις ολόκληρο από κοινού με τον Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 5
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
Ορίζεται Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από δύο (2) εκπροσώπους του
Φορέα Διαχείρισης και έναν (1) εκπρόσωπο του ΑΣΔΑ και τους αναπληρωτές τους.
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης θα οριστεί εκπρόσωπος του Φορέα
Διαχείρισης.
Αρμοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι:
1. Η έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών των υπηρεσιών.
2. Η πιστοποίηση της εκτέλεσης της σύμβασης, μετά από εισήγηση των αρμοδίων
υπηρεσιών και διαπίστωση της συνδρομής των όρων εκταμίευσης των αντίστοιχων
πιστώσεων από τον Φορέα Διαχείρισης.
3. Η παρακολούθηση και τήρηση των όρων της σύμβασης με τον ανάδοχο.
4. Η επίλυση τυχόν διαφορών ανάμεσα στους Συμβαλλόμενους σχετικά με την ερμηνεία των
όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
5. Η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των Συμβαλλομένων για οτιδήποτε άλλο προκύψει
κατά την πορεία εκτέλεσης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.
6. Η εισήγηση της ολοκλήρωσης του τμηματικού αντικειμένου της σύμβασης.
Η Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να καλεί να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της όποια
άτομα ή και εκπρόσωποι φορέων πιστεύει ότι είναι αναγκαία ή παρουσία τους, οι γνώσεις
και γενικότερα η συμβολή τους για την ομαλή και απρόσκοπτη έγκαιρη και ουσιαστική
υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. Σημειώνεται ότι όλα τα πρακτικά της επιτροπής
πρέπει να είναι ομόφωνα.
Άρθρο 6
Τρόπος εκτέλεσης
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Φορέας Διαχείρισης - Εκμετάλλευσης - Συντήρησης του έργου
Οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τον ανάδοχο που θα προκύψει από το διαγωνισμό που
θα διενεργήσει ο ΑΣΔΑ εντός της έκτασης που καταλαμβάνει το Πάρκο και σύμφωνα με τις
υποδείξεις του Φορέα Διαχείρισης.
Άρθρο 8
Ρήτρες
Σε περίπτωση που κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν τηρεί τους όρους της παρούσης
με αποτέλεσμα να επέρχεται ζημία στους λοιπούς συμβαλλόμενους τότε η Κοινή Επιτροπή
δύναται να εισηγηθεί την διακοπή της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση διακοπής της προγραμματικής σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και
κατόπιν εισηγήσεως της Κοινής Επιτροπής, η προγραμματική σύμβαση λύεται, μετά την
παραλαβή και αποπληρωμή των όσων1 παραδοτέων
έχουν
ήδη
παρασχεθεί,
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σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.
Άρθρο 9
Τροποποιήσεις της Προγραμματικής Σύμβασης
Καμία τροποποίηση της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης δεν αναγνωρίζεται χωρίς
έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων.
Άρθρο 10
Τελικές διατάξεις
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο
μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση ή η
καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε
συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών
από δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα
συμβαλλόμενα μέρη που δεν αναγνωρίζονται από την Προγραμματική αυτή Σύμβαση.
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της προγραμματικής αυτής σύμβασης που
θεωρούνται όλοι σημαντικοί ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου, της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών από τα συμβαλλόμενα μέρη δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να
ζητήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία καθώς και διαφυγόν κέρδος.
Η παρούσα Σύμβαση αφού αναγνώστηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη και έγιναν αποδεκτοί
όλοι οι όροι της, υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και δόθηκε από ένα (1) σε κάθε
συμβαλλόμενο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
……………………………………

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΔΑ
……………………………»

γ) Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο ΔΣ Ιωάννη Πολύζο για την υπογραφή της Προγραμματικής
Σύμβασης του Φορέα Διαχείρισης με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 197

Θέμα 6ο: Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής
Σύμβασης του ΦΔ με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την εκ
μέρους του ΑΣΔΑ και για λογαριασμό του ΦΔ, διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για
εξάμηνη τουλάχιστον φύλαξη του Πάρκου.
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 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),
1
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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) Την υπ’ αριθ. 161/2018 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της
σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 74.400€ για υπηρεσίες φύλαξης του Πάρκου
(ΑΔΑΜ:18REQ003130606, ΑΔΑ:78ΡΗ465ΧΞΚ-Α7Ω)
8) Την υπ' αριθ. 197/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης
για την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΑΣΔΑ και έγκριση του Σχεδίου
της Προγραμματικής Σύμβασης, (ΑΔΑ: ……………...).
9) Την άμεση ανάγκη του ΦΔ για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών φύλαξης του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
10) Το γεγονός ότι ο ΦΔ δεν διαθέτει επαρκή στελέχωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον ορισμό εκ μέρους του Φορέα Διαχείρισης, ως μέλη στην Κοινή με τον ΑΣΔΑ Επιτροπή
Παρακολούθησης υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης του ΦΔ με τον Αναπτυξιακό
Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), για την εκ μέρους του ΑΣΔΑ και για λογαριασμό του ΦΔ,
διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για εξάμηνη τουλάχιστον φύλαξη του Πάρκου των: α)
της Γενικής Διευθύντριας του ΦΔ Παρασκευής Γλένη με αναπληρωτή τον Στυλιανό Βανδώρο
και β) του Τακτικού Μέλους ΔΣ Θεόδωρου Κουτσοθεοδωρή με αναπληρωτή τον Ευθύμιο
Κοκκίνη. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ η
Γενική Διευθύντρια του ΦΔ Παρασκευή Γλένη.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 198
Θέμα 7ο. Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2017
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, έδωσε το λόγο στον Ταμία του ΔΣ, ο οποίος παρουσίασε και εισήγαγε
προς έγκριση στο Σώμα, τον οικονομικό απολογισμό του ΦΔ για το έτος 2017.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω.
ΕΓΚΡΙΝΕΙ
Τον οικονομικό απολογισμό του ΦΔ για το έτος 2017, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
(ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 199
Θέμα 8ο. Αιτήματα παραχώρησης για το ανοιχτό θέατρο κατά την εαρινή περίοδο 2018
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία ενημέρωσε τα
μέλη ΔΣ, για την από 20.04.2018 αίτηση του Δήμου Ιλίου και το αναλυτικό Πρόγραμμα
1
7
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»
Εκδηλώσεων του, που κοινοποιήθηκαν προς το Φορέα Διαχείρισης με τα από 20.04.2018
και 11.05.2018 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου του τμήματος
Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και Ωδείου του Δήμου Ιλίου, για την παραχώρηση του
ανοικτού θεάτρου του Πάρκου στο Δήμο Ιλίου, προκειμένου ο τελευταίος να
πραγματοποιήσει μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσα στο διάστημα από 15 Ιουνίου
2018 έως 15 Ιουλίου 2018.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου, όπως τούτος έχει εγκριθεί από το ΔΣ
του ΦΔ με την υπ’ αριθ. 160/2018 απόφαση του (ΑΔΑ ΨΟΝΥ465ΧΞΚ-2ΚΣ), αρμόδιο να
αποφανθεί επί τέτοιων αιτημάτων είναι το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης.
Για το λόγο αυτό:
1.Εισάγεται προς έγκριση το αίτημα παραχώρησης του ανοικτού θεάτρου του Πάρκου, στο
Δήμο Ιλίου για την πραγματοποίηση εκ μέρους του Δήμου πολιτιστικών εκδηλώσεων, για το
διάστημα από 15.06.2018 έως 15.07.2018.
2. Ζητείται να μου παρασχεθεί εξουσιοδότηση από το Σώμα να υπογράψω τις πράξεις που
αφορούν στην ως άνω παραχώρηση και για το διάστημα από 15 Ιουνίου 2018 έως 15
Ιουλίου 2018, ήτοι με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο θα αποτυπώνονται
ακριβώς οι όροι της παραχώρησης για το διάστημα αυτό.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Τη δωρεάν παραχώρηση του ανοικτού θεάτρου του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», στο Δήμο Ιλίου για την πραγματοποίηση εκ μέρους του Δήμου πολιτιστικών
εκδηλώσεων, για το διάστημα από 15.06.2018 έως 15.07.2018, σύμφωνα με την αίτησή του
και το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει κοινοποιήσει στο Φορέα Διαχείρισης.
2. Την έγκριση Σχεδίου Συμφωνητικού Παραχώρησης του Ανοιχτού Θεάτρου του
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», ως κατωτέρω:
ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΟΥΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Στο Ίλιον σήμερα, την ……………οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:
Αφενός μεν
1. Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Σπ. Μουστακλή αρ. 23, όπως
νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από την Γενική Διευθύντρια του
ΦΔ, Γλένη Παρασκευή, και θα αποκαλείται εφεξής χάριν συντομίας «Φορέας Διαχείρισης»
και αφετέρου δε
2. Ο Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος Ιλίου», που
εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, ……………………… όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή
του παρόντος από ……………………………………….., και θα καλείται εφεξής χάριν συντομίας
«Δήμος Ιλίου».
Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Ο Φορέας Διαχείρισης, αφού έλαβε υπ’ όψη:
1.Την υπ’ αριθ. 160/2018 απόφαση ΔΣ με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας
του Πάρκου (ΑΔΑ ΨΟΝΥ465ΧΞΚ-2ΚΣ),
2. Την αίτηση του Δήμου Ιλίου για παραχώρηση του ανοικτού θεάτρου του Πάρκου, για το
διάστημα από 15.06.2018 έως 15.07.2018 για την πραγματοποίηση εκ μέρους του
εκδηλώσεων.
Παραχωρεί το ανοιχτό θέατρο του1 Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»,
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για το διάστημα από 15 Ιουνίου 2018 έως 15 Ιουλίου 2018, στο Δήμο Ιλίου, σύμφωνα με την
αίτησή του και το αναλυτικό πρόγραμμα που έχει κοινοποιήσει στο Φορέα Διαχείρισης και
με τους κάτωθι όρους και συμφωνίες:
1. ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του παρόντος συμφωνητικού είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων
βάσει των οποίων ο Δήμος Ιλίου θα φιλοξενηθεί και θα κάνει χρήση του ανοιχτού θεάτρου
του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», για το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου
2018 έως 15 Ιουλίου 2018.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ
Η παραχώρηση του ανοιχτού θεάτρου του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» για
το χρονικό διάστημα από 15 Ιουνίου 2018 έως 15 Ιουλίου 2018, στο Δήμο Ιλίου γίνεται άνευ
οικονομικού ανταλλάγματος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου, με την
υποχρέωση όμως του Δήμου Ιλίου να αναγράφει στα έντυπα ή στα ψηφιακά κείμενά του,
με τα οποία γνωστοποιεί την εκδήλωσή του, την φράση: «Με την υποστήριξη του Φορέα
Διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»» δίπλα στον λογότυπο του
Φορέα Διαχείρισης
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ.
1.Ο Δήμος Ιλίου αναλαμβάνει με δική του επιμέλεια και δαπάνη:
α) Την φύλαξη του χώρου, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του,
β) Την καθαριότητα του χώρου πριν, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωση, όπως και
την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τον χώρο του Πάρκου,
γ) Την σήμανση των διαδρομών πρόσβασης στον χώρο της εκδήλωσης,
δ) Τη λήψη μέτρων για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος,
ε) Τη λήψη μέτρων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας,
στ) Την άμεση αποκατάσταση κάθε ζημίας ή βλάβης που τυχόν προκληθεί στο θέατρο και
στους λοιπούς χώρους, στις εγκαταστάσεις τους και στις υποδομές τους γενικά.
2.Ο Δήμος Ιλίου υποχρεούται να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις αδειοδότησης της
δραστηριότητάς του (εφόσον απαιτείται) και τις απαγορεύσεις για ηχορύπανση.
3.Απαγορεύεται η πραγματοποίηση χορών, γλεντιών, συνεστιάσεων και άλλων εκδηλώσεων
που αντίκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου και δεν συνάδουν
με το χαρακτήρα του.
4.Ο ΦΔ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη (αστική, ποινική, φορολογική κλπ) πέραν της
παραχώρησης των χώρων εκδηλώσεων, ως έχουν, περιλαμβανομένων τυχόν τεχνικών ή
άλλων ελλείψεων, για τις οποίες οφείλει να μεριμνά ο Δήμος Ιλίου.
5. Κατά το χρόνο προετοιμασίας της εκδήλωσης, διενέργειάς της και μεταφοράς του
σχετικού εξοπλισμού μετά την ολοκλήρωσή της, ο ΦΔ, δεν υπέχει αστική ή ποινική ευθύνη.
6. Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, πριν και μετά, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία και
στάθμευση παντός είδους οχήματος στο Πάρκο, πλην των απολύτως αναγκαίων για την
μεταφορά εξοπλισμού, συντελεστών και αποκομιδής απορριμμάτων, τα οποία και θα
απομακρύνονται αμέσως. Επιτρέπεται η μεταφορά ΑΜΕΑ.
7.Τυχόν παραβίαση των ανωτέρω όρων, πλην των ποινικών και φορολογικών κυρώσεων,
συνεπάγεται και τον αποκλεισμό του παραχωρησιούχου από κάθε μελλοντική παραχώρηση.
4.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.Σιωπηρή παράταση της παρούσης παραχώρησης πέραν του διαστήματος από 15 Ιουνίου
2018 έως 15 Ιουλίου 2018 δεν νοείται με κανέναν τρόπο. Κάθε άλλη παραχώρηση θα
πρέπει να λαμβάνει χώρα με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Ο Δήμος Ιλίου έλαβε γνώση του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου και τον αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
3. Με την υπογραφή του παρόντος ο Φορέας Διαχείρισης θα παραδώσει στον
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
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Δήμο Ιλίου αντίγραφα κλειδιών για τους χώρους του Ανοιχτού Θεάτρου, καθώς και για την
μπάρα εισόδου από την οδό Σπ. Μουστακλή, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες των
εκδηλώσεων και για το χρονικό διάστημα της παραχώρησης. Τα ως άνω αντίγραφα
κλειδιών θα επιστραφούν στο ΦΔ, μετά το πέρας του διαστήματος παραχώρησης και θα
υπογραφεί πρωτόκολλο παραλαβής τους.
Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε (3) τρία πρωτότυπα από τα οποία
δύο (2) έλαβε ο Φορέας Διαχείρισης και ένα (1) ο Δήμος Ιλίου.
ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΛΕΝΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ
…………………………..

3.Εξουσιοδοτεί την Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης Παρασκευή Γλένη να
υπογράψει την πράξη που αφορά στην ως άνω παραχώρηση και για το διάστημα από 15
Ιουνίου 2018 έως 15 Ιουλίου 2018, ήτοι με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού στο οποίο
θα αποτυπώνονται ακριβώς οι όροι της παραχώρησης για το διάστημα αυτό.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 200
Θέμα 9ο: Αίτημα παραχώρησης χώρων για την πραγματοποίηση της Πανελλαδικής
Γιορτής Γεωργίας και Χειροτεχνίας από 28/09/2018 έως 30/09/2018.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία
ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ, σχετικά με το από 09.05.2018 αίτημα (σχετ. 1) για την
πραγματοποίηση της Πανελλαδικής γιορτής οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, στο
Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», για το διάστημα από 28/09/2018 έως
30/09/2018.
Σύμφωνα με το αίτημα των διοργανωτών οι Πανελλήνιες Γιορτές Οικολογικής
Γεωργίας και Χειροτεχνίας είναι ένας 25ετής θεσμός που έχει πραγματοποιηθεί σε πολλές
πόλεις της Ελλάδος. Μάλιστα το 2010 είχε πάλι πραγματοποιηθεί με επιτυχία στο Πάρκο. Ο
θεσμός αυτός εξυπηρετεί την ανάγκη μικρών γεωργών, που καλλιεργούν με φυσικές
οικολογικές μεθόδους, αλλά και χειροτεχνών και μεταποιητών που χρησιμοποιούν
οικολογικές πρακτικές και φυσικά υλικά, να επικοινωνήσουν με τον κόσμο και να
μοιραστούν τις εμπειρίες τους, να θέσουν τους προβληματισμούς τους για την της
ποιότητας της τροφής, αλλά και να προβάλλουν τις αξίες τους, όπως προκύπτουν από τον
τρόπο ζωής τους.
Η Γιορτή θα περιλαμβάνει πολλές δωρεάν δραστηριότητες για το κοινό:
εργαστήρια, σεμινάρια, ομιλίες, συζητήσεις, αλλά και ποιοτικές δραστηριότητες για τα
παιδιά,, προβολές ταινιών ή ντοκιμαντέρ, θεατρικά και μουσικά δρώμενα, για το λόγο αυτό
ζητείται από τους διοργανωτές η χορήγηση άδειας για την πραγματοποίηση της Γιορτής
εντός του Πάρκου, η δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης άδειας χρήσης έκτασης του
Πάρκου και δη της έκτασης που εκτείνεται μεταξύ του ανοιχτού θεάτρου και των κτιρίων
Διοίκησης του ΦΔ, την παραχώρηση του μεγάλου ανοιχτού θεάτρου, ώστε να λάβουν χώρα
τα δρώμενα και των wc .
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου, όπως τούτος έχει εγκριθεί
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
από το ΔΣ του ΦΔ με την υπ’ αριθ. 160/2018 απόφαση του (ΑΔΑ ΨΟΝΥ465ΧΞΚ-2ΚΣ),
αρμόδιο να αποφανθεί επί τέτοιων αιτημάτων είναι το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης.
Ενόψει των ανωτέρω η Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, εισηγείται προς έγκριση στο ΔΣ:
Α) Το από 09.05.2018 αίτημα των διοργανωτών της Πανελλαδικής γιορτής οικολογικής
Γεωργίας και Χειροτεχνίας, για την πραγματοποίηση της, στο Μητροπολιτικό Πάρκο
«Αντώνης Τρίτσης», για το διάστημα από 28/09/2018 έως 30/09/2018.
Β) Τη δωρεάν παραχώρηση άδειας χρήσης έκτασης του Πάρκου και δη της έκτασης που
εκτείνεται μεταξύ του ανοιχτού θεάτρου και των κτιρίων Διοίκησης του ΦΔ, την
παραχώρηση του μεγάλου ανοιχτού θεάτρου, ώστε να λάβουν χώρα τα δρώμενα και των
wc, για το διάστημα πραγματοποίησης της Γιορτής .
Γ) Την χορήγηση εξουσιοδότησης από το Σώμα στην ίδια, ώστε να υπογράψει τις πράξεις
που αφορούν στην παραπάνω χορήγηση άδειας χρήσης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 09.05.2018 αίτημα των διοργανωτών της Πανελλαδικής γιορτής
οικολογικής Γεωργίας και Χειροτεχνίας, για την πραγματοποίηση της, στο Μητροπολιτικό
Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», για το διάστημα από 28/09/2018 έως 30/09/2018.
Β) Τη δωρεάν παραχώρηση άδειας χρήσης έκτασης του Πάρκου και δη της έκτασης που
εκτείνεται μεταξύ του ανοιχτού θεάτρου και των κτιρίων Διοίκησης του ΦΔ, την
παραχώρηση του μεγάλου ανοιχτού θεάτρου, ώστε να λάβουν χώρα τα δρώμενα και των
wc, για το διάστημα πραγματοποίησης της Γιορτής. Επίσης επισημάνθηκε στον εκπρόσωπο
των διοργανωτών της Γιορτής, που ήταν παρών στη συνεδρίαση του ΔΣ, την ανάγκη να
δοθεί προτεραιότητα στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Περαιτέρω ζητήθηκε η
προσκόμιση το προσεχές διάστημα ενός σχέδιο χωροθέτησης στο Πάρκο των
προγραμματισμένων εκδηλώσεων.
Γ) Εξουσιοδοτεί την Γενική Διευθύντρια του Φορέα Διαχείρισης Παρασκευή Γλένη, ώστε να
υπογράψει τις πράξεις που αφορούν στην παραπάνω χορήγηση άδειας χρήσης.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 201
Θέμα 10ο: Παροχή εξουσιοδότησης στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, για υπογραφή των
αποφάσεων απευθείας ανάθεσης του ΦΔ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, έδωσε το λόγο στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, η οποία ανέφερε τα
ακόλουθα: όπως γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 94/25.5.2017 απόφαση του Δ.Σ. αυτού
«Εξουσιοδοτήσεις προς Πρόεδρο,..» (ΑΔΑ: 6ΓΕΓ465ΧΞΚ-1Ε0), εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος
ΔΣ, να εγκρίνει μια κατηγορία δαπανών μέχρι το ποσό των 2.000€ ανά δαπάνη και με το
χαρακτήρα πάγιων ή έκτακτων δαπανών. Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν.
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4414/2016, υπάρχει δυνατότητα το ΔΣ να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Γενικό Διευθυντή.
Ενόψει των ανωτέρω αιτούμαι από το Σώμα την παροχή εξουσιοδότησης προκειμένου να
υπογράφω τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης για πρωτογενή αιτήματα που εγκρίνονται
από τον Πρόεδρο ΔΣ, δυνάμει της υπ’ αριθ. 94/25.5.2017 απόφασης του Δ.Σ.
Τα μέλη ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παροχή εξουσιοδότησης στη Γενική Διευθύντρια του ΦΔ, Παρασκευή Γλένη,
προκειμένου να υπογράφει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης για πρωτογενή αιτήματα
που εγκρίνονται από τον Πρόεδρο ΔΣ, δυνάμει της υπ’ αριθ. 94/25.5.2017 απόφασης του
Δ.Σ.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 202

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
ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ:
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΣΧΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
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