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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2017 
 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ 
ΠΑΡΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»  
 
Την 29η Ιουνίου του έτους 2017, 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 Έκτακτη Συνεδρίαση τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την υπ’ αρ. πρωτ: 
111/27.06.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν 
αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:  
 
1.Ανακοινώσεις Προέδρου. 
2. Έγκριση πρόσκλησης για αποσπάσεις προσωπικού (εξ αναβολής).  
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης πρωτογενών αιτημάτων, δέσμευση πιστώσεων περί: α) 
Νομικής υποστήριξης του ΦΔ για την σύνταξη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο 
Κανονισμών, β) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την συγκέντρωση, καταγραφή και 
αξιολόγηση των Υδρογεωλογικών Μελετών, γ) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την 
τακτοποίηση Αδειών Δόμησης και χρήσεων κτιρίων, δ) Αναβάθμιση, συντήρηση, επισκευή, 
προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.  
4. Επικαιροποίηση απόφασης αίτησης Κοιν.Σ.Επ «Αλλάζω» για οργάνωση δράσεων «χωρίς 
μεσάζοντες» στο χώρο στάθμευσης της βόρειας πύλης του Πάρκου επί της Λεωφ. Φυλής.  
5. Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με ΑΣΔΑ για την υλοποίηση των υπ. 
αριθμ. 71, 72, 74 και 75/27.4.17 αποφάσεων του ΔΣ - Ορισμός μελών Επιτροπής 
Παρακολούθησης.  
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης του Πάρκου για τους καλοκαιρινούς 
μήνες 2017 (από έναρξη υπογραφής συμβάσεων) προϋπολογισμού 24.800 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017.  
7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα Κοιν.Σ.Επ. «Red Kitchen» για δωρεάν 
παραχώρηση κτιρίου πρώην «Παιδικού Σταθμού»/Γυμναστηρίου.  
8. Λοιπά θέματα - Επείγοντα  
 
 
Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:  
1) Ιωάννης Πολύζος. 
2) Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής. 
3) Ιωάννης Μαυοειδάκος 
4) Ιωάννης  Ελαιοτριβάρης. 
5) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος  
6) Μαρίνος Ρουσιάς 
 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης το αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ., Σπυριδούλα 
Μαργαρίτη 
Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Αναστάσιος Λύτρας, Γενικός Διευθυντής του Φ.Δ. 
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 διάταξης: 
 
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου. 
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Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις και κήρυξε την έναρξη των εργασιών. 
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 22/6 Συνεδρίασης του ΔΣ 
 
 
Θέμα 2ο: Έγκριση πρόσκλησης για αποσπάσεις προσωπικού (εξ αναβολής).  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα και αναφέρθηκε στην άμεση ανάγκη στελέχωσης του φορέα 
με υπαλλήλους που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την 
κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, αρχικά με αποσπάσεις. Εν συνεχεία πρότεινε 
την  εκκίνηση της διαδικασίας για την απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων και συγκεκριμένα ενός 
(1) υπαλλήλου ΠΕ Οικονομικού – Διοικητικού και ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ ή ΤΕ 
Δασολόγου/Γεωπόνου.  
 
Το ΔΣ μετά από συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση και εξουσιοδοτεί τον Γενικό 
Διευθυντή κ. Λύτρα προκειμένου να συντάξει και να αναρτήσει τη/τις σχετική/ες 
Πρόσκληση/σεις για τις παραπάνω αποσπάσεις.. 
 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 107. 
 
 
Θέμα 3ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης πρωτογενών αιτημάτων, δέσμευση 
πιστώσεων περί: 
 
α) Νομικής υποστήριξης του ΦΔ για την σύνταξη των προβλεπόμενων από το θεσμικό 
πλαίσιο Κανονισμών, 
β) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την συγκέντρωση, καταγραφή και αξιολόγηση 
των Υδρογεωλογικών Μελετών,  
γ) Τεχνικής υποστήριξης του ΦΔ για την τακτοποίηση Αδειών Δόμησης και χρήσεων 
κτιρίων, δ) Αναβάθμιση, συντήρηση, επισκευή, προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.  
 
 
α) Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 112/29.06.2017 (ΑΔΑΜ: 
17REQ001610902 2017-06-29), που αφορά στη νομική υποστήριξη του ΦΔ για την σύνταξη 
των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο Κανονισμών, και τη σχετική δαπάνη. Αναθέτει 
τις παραπάνω νομικές ενέργειες στη δικηγόρο Αθηνών κα. Δήμητρα Χριστιά. Ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης, το ύψος της οποία ανέρχεται στα χίλια οκτακόσια ευρώ 
(1.800€ - συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) πλέον Φ.Π.Α. 24% , θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  έτους 2017. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον 
Πρόεδρο του για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.                 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 108. 
 
 
β) Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 113/29.06.2017 (ΑΔΑΜ:  
17REQ001611407 2017-06-29), που αφορά την παροχή γεωλογικών και συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών σε θέματα προστασίας του οικοσυστήματος και του μικροκλίματος 
εντός του πάρκου «Αντ. Τρίτσης», και τη σχετική δαπάνη. Αναθέτει τις προπεριγραφόμενες 
γεωλογικές και συναφείς υπηρεσίες στη γεωλόγο κα. Καλλιόπη Κατσαφάδου. Ο 
προϋπολογισμός της δαπάνης, το ύψος της οποία ανέρχεται στα χίλια οκτακόσια ευρώ 
(1.800€ - συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) πλέον Φ.Π.Α. 24% , θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού  έτους 2017. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον 
Πρόεδρο του για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.    
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 109. 
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γ) Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 114/29.06.2017 (ΑΔΑΜ:  
17REQ001611258 2017-06-29), που αφορά τον έλεγχο των οικοδομικών αδειών, έλεγχος της 
νομιμότητας των κτισμάτων εντός των ορίων του Πάρκου, τακτοποίηση των χώρων όπου 
απαιτείται και τη σχετική δαπάνη. Αναθέτει τις προπεριγραφόμενες εργασίες - υπηρεσίες 
στην αρχιτέκτων μηχανικό κα Κατερίνα Χριστοφοράκη. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, το 
ύψος της οποία ανέρχεται στα χίλια οκτακόσια ευρώ (1.800€ - συμπεριλαμβανομένων των 
νομίμων κρατήσεων) πλέον Φ.Π.Α. 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού  έτους 2017. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του για τις περαιτέρω 
νόμιμες ενέργειες.    
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 110. 
 
δ) Ως προς την αναβάθμιση, συντήρηση, επισκευή, προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και περιφερειακών συστημάτων τα μέλη του ΔΣ, δεν έλαβαν σχετική απόφαση διότι αφενός 
δεν έχει αναρτηθεί σχετικό πρωτογενές αίτημα προς έγκριση, αφετέρου δεν υπήρξε γραπτή 
καταγραφή των ελλείψεων και αναγκών του φορέα και μια πρώτη εκτίμηση κόστους. 
 
 
Θέμα 4ο: Επικαιροποίηση απόφασης αίτησης Κοιν.Σ.Επ «Αλλάζω» για οργάνωση 
δράσεων «χωρίς μεσάζοντες» στο χώρο στάθμευσης της βόρειας πύλης του Πάρκου 
επί της Λεωφ. Φυλής.  
 
Τα μέλη του ΔΣ ανέβαλαν τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος για επόμενη 
συνεδρίαση.  
 
 
Θέμα 5

ο
: Έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με ΑΣΔΑ για την 

υλοποίηση των υπ. αριθμ. 71, 72, 74 και 75/27.4.17 αποφάσεων του ΔΣ - Ορισμός 
μελών Επιτροπής Παρακολούθησης.  
 
Μετά από διαλογική συζήτηση τα μέλη του ΔΣ, ενέκριναν ομόφωνα το σχέδιο 
προγραμματικής σύμβασης με τον ΑΣΔΑ για την υλοποίηση των υπ. αριθμ. 71, 72, 74 και 
75/27.4.2017 αποφάσεων του ΔΣ και εξουσιοδότησαν τον Πρόεδρο ΔΣ για τις περαιτέρω 
νόμιμες ενέργειες. Μέλη της Κοινής με τον ΑΣΔΑ Επιτροπής Παρακολούθησης υλοποίησης 
της Προγραμματικής Σύμβασης και των περιλαμβανομένων σε αυτή εργασιών, ορίστηκαν 
ομόφωνα από το ΔΣ ο Γενικός Διευθυντής κος Λύτρας  Αναστάσιος με αναπληρωτή τον κ. 
Στυλιανό Βανδώρο και ο κ. Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής με αναπληρωτή του τον κ. Ευθύμιο 
Κοκκίνη. Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης ορίστηκε ομόφωνα από το ΔΣ ο 
κ. Αναστάσιος Λύτρας  
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 111 
 
 
Θέμα 6

ο:
 Έγκριση απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών φύλαξης του Πάρκου για τους 

καλοκαιρινούς μήνες 2017 (από έναρξη υπογραφής συμβάσεων) προϋπολογισμού 
24.800 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) σε βάρος του εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού 2017. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα, εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα με αρ. πρωτ. 123/17 
(ΑΔΑΜ: 17REQ001700057) για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης του Πάρκου κατ’ 
ελάχιστο για 2,5 μήνες, από την έναρξη υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός της 
συνολικής δαπάνης, εκτιμώμενης αξίας έως το ποσό των 20.000 ευρώ συν ΦΠΑ, θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 62 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2017. Η διαδικασία θα είναι σύμφωνη με τις 
διατάξεις του ν. 4412/2016. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει  από την Επιτροπή 
Διενέργειας Διαγωνισμών, Αναθέσεων Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών, η οποία θα 
υποβάλει την εισήγησή της για έγκριση στο ΔΣ.  
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Περαιτέρω το ΔΣ εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. 
Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του για την ανάρτηση της Πρόσκλησης Υποβολής 
Προσφορών με τα συνοδευτικά έγγραφα και για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες. 
  
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 112 
 
 
  
Θέμα 7

ο:
 Συζήτηση και λήψη απόφασης για αίτημα Κοιν.Σ.Επ. «Red Kitchen» για 

δωρεάν παραχώρηση κτιρίου πρώην «Παιδικού Σταθμού»/Γυμναστηρίου.  
 
Τα μέλη του ΔΣ ανέβαλαν τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος για επόμενη 
συνεδρίαση.  
 
 
Θέμα 8

ο
 : Λοιπά θέματα 

 
Α. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του Αντιδημάρχου Ιλίου για 
παραχώρηση χώρου του ΦΔ στον «Α.Ο Ιλίου», για τη διοργάνωση εκδήλωσης. 
 
 
Δόθηκε ο λόγος στον παριστάμενο Αντιδήμαρχο Πολιτισμού δήμου Ιλίου κ. Δημήτριο 
Βασιλόπουλο. Ο Αντιδήμαρχος αιτήθηκε την παραχώρηση χώρου του Φ.Δ., πλησίον του 
γηπέδου Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, στον Αθλητικό Σύλλογο «Α.Ο. Ιλίου», την 15

η
 Ιουλίου 

2017, για τη διοργάνωση «Πολιτιστικής Εκδήλωσης», σε αντικατάσταση εκδήλωσης του 
Δήμου Ιλίου, που είχε προγραμματιστεί τον Ιούνιο, αλλά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω κακών 
καιρικών συνθηκών  
 
Μετά τον γενόμενο διάλογο, το Δ.Σ. εγκρίνει την παραχώρηση του χώρου μπροστά από το 
γήπεδο ακαδημιών ποδοσφαίρου, στο Δήμο Ιλίου,  για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης 
του Α..Ο. Ιλίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει εισιτήριο εισόδου στην εκδήλωση. 
  
Η παραπάνω παραχώρηση γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου. Ισχύουν οι όροι του 
«Κανονισμού παραχώρησης και χρήσης θεάτρου και άλλων χώρων εκδηλώσεων» των 
οποίων πρέπει οι παραχωρησιούχοι να δηλώσουν ότι έλαβαν γνώση και τους αποδέχονται. 
 
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 113 
 
 
 
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  
                  
 
 Ιωάννης Πολύζος    
 
 
 



ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 
 
 

 
 

Φορέας Διαχείρισης: Σπύρου Μουστακλή 23, Ίλιον 13 122 - Πάρκο Τρίτση, tel.: 210 2323163 -181,fax: 210 2323453, 
email: contact@parkotritsis,gr    www.parkotritsis.gr 
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ΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
 
 
 
 
 
Θεόδωρος Μ. Κουτσοθεοδωρής 
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης 
 
 
 
 
 
 
Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος  
 
 
 
 
 
 
Ιωάννης Μαυοειδάκος 
 
 
 
 
 
 
Μαρίνος Ρουσιάς 
 
 
 

 


