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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2017
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 20η Ιουλίου 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. Παραλαβή του Περιουσιολογίου Ακινήτων που συντάχθηκε από την ορισθείσα Ομάδα
Έργου (εξ αναβολής)
3. Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το ισχύον καθεστώς αδειών δόμησης των
κτιρίων εντός του Πάρκου, μετά από έλεγχο του αρχείου της Πολεοδομίας ΑιγάλεωΟρισμός διάρκειας και ελαχίστου τιμήματος για τις καφετέριες με Ν 47, 48, και 19 του
υποβάθρου του ΑΣΔΑ
4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα και το
προϋπολογιζόμενο κόστος των 5 συνοδευτικών μελετών του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών, Αναθέσεων Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών για επιλογή αναδόχου
Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης.
6. Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας του ναού του Αποστόλου Παύλου.
7. Λοιπά θέματα - Επείγοντα

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:
1) Ιωάννης Πολύζος.
2) Στυλιανός Βανδώρος
4) Ιωάννης Ελαιοτριβάρης.
5) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
6) Μπολτά Μαρία (Αναπλ.)
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Νίκος Μπελαβίλας
και Παναγιώτης Καλαράς.
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:
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Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου.
Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 29/6 Συνεδρίασης του ΔΣ
Θέμα 2ο: Παραλαβή του Περιουσιολογίου Ακινήτων που συντάχθηκε από την ορισθείσα
Ομάδα Έργου (εξ αναβολής)
Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στο αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ Νίκο Μπελαβίλα ως
εκπρόσωπο της ορισθείσας από το ΔΣ Ομάδας ‘Έργου, ο οποίος παρουσίασε αναλυτικά τη
μεθοδολογία καταγραφής καθώς και τα αποτελέσματα που καταγράφονται σε σειρά
ψηφιακών υποβάθρων ανά κτίριο. Η παραπάνω πρόταση θα εμπλουτιστεί με
παρατηρήσεις που καλούνται να κάνουν τα μέλη του ΔΣ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Πάρκου μαζί με το Περιουσιολόγιο Κινητής Περιουσίας.
Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε την παραλαβή και ευχαρίστησε την Ομάδα Έργου για την
εθελοντική της προσφορά.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 114.
Θέμα 3ο: Ενημέρωση και λήψη απόφασης σχετικά με το ισχύον καθεστώς αδειών
δόμησης των κτιρίων εντός του Πάρκου, μετά από έλεγχο του αρχείου της Πολεοδομίας
Αιγάλεω - Ορισμός διάρκειας και ελαχίστου τιμήματος για τις καφετέριες με Ν 47, 48 και
19 του υποβάθρου του ΑΣΔΑ
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τα ακόλουθα: Μετά από έρευνα
της Αρχ. Μηχανικού κας Κατερίνας Χριστοφοράκη στο Αρχείο της Πολεοδομίας Αιγάλεω
βρέθηκαν 4 χάρτινοι φάκελοι με σχέδια που αφορούν την ΟΑ 353/98 με ΑΠ 279/96 με τίτλο
«Νέα κτίρια και αναπαλαίωση υπάρχοντος». Οι φάκελοι περιέχουν πλήρη αρχιτεκτονική
και ηλεκτρολογική μελέτη των νέων κτιρίων, καθώς και πλήρη σειρά τοπογραφικών
διαγραμμάτων. Επιπλέον περιέχουν σχέδια και ΦΕΚ που ορίζουν και χαρακτηρίζουν ως
διατηρητέα συγκεκριμένα κτίσματα.
Στα πλαίσια αυτής της έρευνας κατατέθηκε μια πρώτη Έκθεση Αυτοψίας Χώρων και
Περιβάλλοντος Κτιρίων της Αρχ. Μηχανικού. (Παράρτημα 1).
Με βάση την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ, την Έκθεση Αυτοψίας Χώρων και
Περιβάλλοντος Κτιρίων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, το ΔΣ αποφάσισε τα ακόλουθα:
α) Να διατεθεί προς εκμίσθωση το κτίριο 47 με έκταση κλειστής επιφάνειας 263,63τμ και
περιβάλλοντα χώρο περίπου 700τμ συμπεριλαμβανομένης διαμόρφωσης εδάφους .
β) Να διατεθεί προς εκμίσθωση το κτίριο 48, με έκταση κλειστής συνολικής (μαζί με
πατάρι) 150τμ, από κοινού με το παραπλήσιό του κτίριο Ν49 έκτασης κλειστής επιφάνειας
97,30τμ, όπως περιγράφονται στην παραπάνω Έκθεση. Η συνολική κλειστή επιφάνεια των
παραπάνω δύο κτιρίων ανέρχεται σε 247,30τμ, με περιβάλλοντα χώρο περίπου 300τμ
συμπεριλαμβανομένου και του λειτουργικού μεταξύ τους χώρου.
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γ) Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες έτσι ώστε να εξευρεθεί ο χώρος που θα
λειτουργήσει μελλοντικά ως Κέντρο Πληροφόρησης των επισκεπτών του Πάρκου, σε
αντικατάσταση του κτίσματος 49.
δ) Να διατεθεί προς εκμίσθωση το κτίριο 19 με έκταση κλειστής επιφάνειας 100τμ και
περιβάλλοντα χώρο περίπου 120τμ που διαμορφώνεται σε 3 επίπεδα.
ε) Να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για τη νομιμοποίηση/ τακτοποίηση όλων των
κτιρίων του πάρκου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρό του προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την
υλοποίηση των παραπάνω αποφάσεων. Επίσης, να μεριμνήσει ώστε να σταλεί έγγραφη
ειδοποίηση προς τις εταιρείες εστίασης που λειτουργούν ήδη εντός του Πάρκου, για άμεση
τακτοποίηση των οικονομικών τους εκκρεμοτήτων πριν την αποβολή τους με τις
προβλεπόμενες εκ του νόμου ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 115.
Θέμα 4ο :Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παραδοτέα, το χρονοδιάγραμμα και το
προϋπολογιζόμενο κόστος των 5 συνοδευτικών μελετών του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε τον κατάλογο των απαραίτητων συνοδευτικών μελετών του
θεσμικού πλαισίου που διέπει τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια του Ν.4447/2016 (ΦΕΚ Α΄241)
καθώς και τις Τεχνικές Προδιαγραφές σύνταξής τους : Τοπογραφικό, Φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις, Μελέτη οριοθέτησης ρεμάτων, Γεωλογικό Υπόβαθρο, Στρατηγική Μελέτη
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων καθώς και το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο. Το τελευταίο θα πάρει
τη μορφή Προεδρικού Διατάγματος κατόπιν σχετικής επεξεργασίας από κατάλληλο Νομικό
Σύμβουλο. Η ανάλυση των παραπάνω μελετών, περιεχόμενο, χρονοδιάγραμμα και
ενδεικτικό κόστος, περιγράφονται σε σχετικό έγγραφο.
Το ΔΣ μετά από συζήτηση, ομόφωνα, ενέκρινε την εισήγηση, ορίζοντας τον συνολικό
προϋπολογισμό των παραπάνω έως το ποσό των 60.000€ +ΦΠΑ και εξουσιοδοτεί τον
Πρόεδρο να προβεί στις σχετικές Προκηρύξεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία. Επίσης τον εξουσιοδοτεί όπως αναλάβει την κατάθεση ενώπιον των
αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΕΝ, όλων των απαραιτήτων δικαιολογητικών (αιτήσεις κλπ),
προκειμένου να κινήσει η διαδικασία για τη σύνταξη του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου,
σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4447/2016.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 116
Θέμα 5ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών, Αναθέσεων Παροχής Υπηρεσιών και Προμηθειών για επιλογή αναδόχου
Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης.
Τον λόγο έλαβε ο συντονιστής της Επιτροπής Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος ο οποίος
ενημέρωσε το ΔΣ ότι η με αριθμό πρωτοκόλλου 125/17-7-2017 πρόσκληση υποβολής
προσφορών απέβη άγονη. Ζήτησε δε την επανάληψη της πρόσκλησης με μειώσεις στη
συνολική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών φύλαξης και στον συνολικό αριθμό των
εργαζομένων.
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Το ΔΣ ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση και εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο για: α) την
τροποποίηση της πρόσκλησης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης, β) την επανάληψη
των αναρτήσεων.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 117
Θέμα 6ο: Έγκριση Κανονισμού Παραχώρησης και Λειτουργίας του ναού του Αποστόλου
Παύλου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στο Γενικό Διευθυντή Τάσο Λύτρα ο οποίος εισηγήθηκε
τον Κανονισμό ο οποίος επισυνάπτεται (Παράρτημα 2).
Το ΔΣ μετά από συζήτηση ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση ορίζοντας ως τίμημα για τη
χρήση του ναού το ποσό των εβδομήντα πέντε ευρώ (75€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για
το έτος 2017
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 118
Θέμα 7ο : 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 2/9/2017, για
τη διοργάνωση «Πολιτιστικής Εκδήλωσης», σε αντικατάσταση εκδήλωσης του Δήμου Ιλίου,
που είχε προγραμματιστεί 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 ττων
εκδηλώσεων 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 119
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
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ΤΑ ΜΕΛΗ:

Ιωάννης Β. Ελαιοτριβάρης

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος

Στυλιανός Βανδώρος

Μπολτά Μαρία

Αθήνα 20/7/2017
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
14Ο ΔΣ, 20/7/2017
1η Έκθεση Αυτοψίας Χώρων και Περιβάλλοντος Κτιρίων
Αναφορικά με τον διενεργηθέντα έλεγχο των οικοδομικών αδειών και της νομιμότητας των
κτισμάτων εντός των ορίων του Πάρκου παρουσιάζονται τα εξής ευρήματα:
- Κατά την επίσκεψή μου στο Αρχείο της Πολεοδομίας Αιγάλεω βρέθηκαν 4 χάρτινοι
φάκελοι με σχέδια που αφορούν την ΟΑ 353/98 με ΑΠ 279/96 με τίτλο «Νέα κτίρια και
αναπαλαίωση υπάρχοντος».
- Οι φάκελοι περιέχουν πλήρη αρχιτεκτονική και ηλεκτρολογική μελέτη των νέων κτιρίων,
καθώς και πλήρη σειρά τοπογραφικών διαγραμμάτων. Επιπλέον περιέχουν σχέδια και ΦΕΚ
που ορίζουν και χαρακτηρίζουν ως διατηρητέα συγκεκριμένα κτίσματα.
- α «Νέα Κτίρια» στα οποία αφορά η υπ’ αριθ. 353/1998 οικοδομική άδεια και σύμφωνα με
το Τ1 Τοπογραφικό Διάγραμμα είναι:
Α) Δώδεκα (12) κλειστά κτίσματα με διάφορες χρήσεις, Β) Ένα (1) υπόστεγο, Γ) Ένας (1)
υπαίθριος Χωρίς εκδηλώσεων με κλειστό χώρο υπό σκηνής, Δ) Δύο (2) αντλιοστάσια Ε)
Χώροι στάθμευσης.
Ειδικότερα για τα κτίσματα με αριθμούς 47,48,49,19 του υποβάθρου του ΑΣΔΑ
επισημαίνονται τα ακόλουθα:
Α. Κτίσμα 47, έχει έκταση 163,6τμ χαρακτηρισμένο ως «Εστιατόριο-Αναψυκτήριο» (ΟΑ
353/98).
Β. Κτίσμα 48, έχει έκταση 101,8τμ με πατάρι 48,3τμ, χαρακτηρισμένο ως «Κατάστημα» (ΟΑ
353/98)
Γ. Κτίσμα 49 έχει έκταση 97,3τμ χαρακτηρισμένο ως «Πληροφορίες» (ΟΑ 353/98)
Δ. Κτίσμα 19 έχει έκταση 100τμ χωρίς νόμιμη άδεια.
-Εκκρεμεί ακόμα η διερεύνηση της νομιμότητας των λοιπών κτισμάτων που δεν
αναφέρονται στην παρούσα άδεια ούτε ως νέα ούτε ως διατηρητέα.
- Χρήση καταστήματος φέρονται να έχουν τα κτίσματα 3 και 4 του τοπογραφικού
διαγράμματος Τ1 (47 και 48 του αντίστοιχου υποβάθρου του ΑΣΔΑ) τα οποία σύμφωνα με
την ΟΑ έχουν έκταση συνολικά 101,8τμ συν 48,3τμ πατάρι το πρώτο και 263,6τμ συν 16,1
ημιυπαίθριο χώρο το.
Σε κάθε περίπτωση οι νομίμως χαρακτηρισμένοι σύμφωνα με την ΟΑ353/1998 ως
«Καταστήματα» χώροι είναι ικανοί να διατεθούν προς εκμίσθωση. Ο ενδιαφερόμενος
ενοικιαστής οφείλει να μεριμνήσει για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας κατά την
αδειοδότηση και λειτουργία της επιχείρησης του.
Κατερίνα Χριστοφοράκη
Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
14Ο ΔΣ, 20/7/2017
Κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας του ναϋδρίου του Αποστόλου Παύλου
Το Δ.Σ. του Φορέα στην συνεδρίασή του της 20ης/7/ 2017, αφού έλαβε υπόψη του:
- Τις διατάξεις των άρθρων 51 και 53 του νόμου 4414/2016 με τις οποίες συστάθηκε
ο Φορέας Διαχείρισης και παραχωρήθηκε σε αυτόν το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης
και εκμετάλλευσης του δημόσιου κτήματος «Πάρκο Τρίτση»,
- Το γεγονός ότι στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» περιλαμβάνεται και
το ιδιαίτερης θρησκευτικής, αισθητικής και αρχιτεκτονικής αξίας ναϋδριο του
Αποστόλου Παύλου,
- Το γεγονός ότι το ναϋδριο του Αποστόλου Παύλου, ευρίσκεται εντός φυσικού
δασικού οικοσυστήματος,
- Το γεγονός ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στερείται κανονισμού
λειτουργίας,
Καθορίζει τους κανόνες διαχείρισης και χρήσης του ναϋδρίου του Αποστόλου
Παύλου, ως εξής:
1) Αναγνωρίζει ότι η διαχείριση και η χρήση του ναϋδρίου πρέπει να είναι ήπιες και
συμβατές με την θρησκευτική, αισθητική και αρχιτεκτονική του αξία, όπως και με την
προστασία του δασικού οικοσυστήματος που το περιβάλλει.
2) Το ναϋδριο διαχειρίζεται τριμελής επιτροπή (επιτροπή διαχείρισης) που ορίζει το
Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενη από ένα τουλάχιστον τακτικό ή αναπληρωματικό
μέλος αυτού, ένα μέλος των «Φίλων του Πάρκου» και ένα μέλος από την κοινωνία των
πολιτών, με θητεία ενός έτους.
3) Η πρώτη επιτροπή διενεργεί καταγραφή όλων των κινητών που ευρίσκονται στο
ναύδριο συντάσσοντας σχετικό πρακτικό που τηρείται στο αρχείο του Φορέα
Διαχείρισης.
4) Η επιτροπή διαχείρισης μεριμνά για την λειτουργία και την συντήρηση του
ναϋδρίου και του περιβάλλοντος αυτό χώρου.
5) Η επιτροπή προσκαλεί ιερέα για την τέλεση της θείας λειτουργίας στο ναϋδριο μία
φορά το μήνα ημέρα Κυριακή, την ημέρα εορτής των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
και κατά τις μεγάλες θρησκευτικές εορτές των Χριστουγέννων και της Αναστάσεως,
όπως και σε άλλες, κατά την κρίση της, περιπτώσεις.
6) Επιτρέπεται, με απόφαση της επιτροπής διαχείρισης, η παροχή άδειας
παραχώρησης για την τέλεση των μυστηρίων του γάμου και της βάπτισης στο ναϋδριο.
Η άδεια παρέχεται για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, ύστερα από έγκαιρη αίτηση
των ενδιαφερομένων. Τα αιτήματα καταχωρούνται σε ειδικό πρωτόκολλο που τηρεί η
επιτροπή. Η ίδια επιτροπή καθορίζει και το όριο των ανά ημέρα τελετών.
7) Με επιμέλεια της επιτροπής διατίθεται στους ενδιαφερομένους ενιαίο έντυπο
αίτησης παροχής αδείας.
8) Για κάθε άδεια παραχώρησης εισπράττεται αντάλλαγμα, το ύψος του οποίου
καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Δ. για κάθε ημερολογιακό
έτος. Σε περίπτωση που δεν ληφθεί σχετική απόφαση ισχύει το αντάλλαγμα του
προηγουμένου έτους. Για το έτος 2017 το αντάλλαγμα καθορίζεται στο ποσό των 100-
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ευρώ. Το αντάλλαγμα καταβάλλεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την τέλεση του
μυστηρίου στην επιτροπή διαχείρισης που τηρεί για τον σκοπό αυτό τριπλότυπο
αποδείξεων είσπραξης αριθμημένο και θεωρημένο από τον Πρόεδρο και τον Ταμία του
Φ.Δ. Με το αντάλλαγμα καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα λειτουργικά έξοδα του
ναϋδρίου και οι δαπάνες συντήρησής του.
9) Κατά την τέλεση της λειτουργίας και των μυστηρίων δεν επιτρέπεται η χρήση
μικροφωνικών – μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, πλην χαμηλής έντασης, κατά την κρίση
της επιτροπής, όπως και η με οιονδήποτε τρόπο πρόκληση ηχορρύπανσης.
10) Μετά κάθε τελετή επιτρέπεται στον περιβάλλοντα χώρο η απλή διανομή κουφέτων
και κερασμάτων στους προσκεκλημένους χωρίς παροχή εδεσμάτων και ποτών.
11) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διακοσμητικών στις εξωτερικές όψεις του ναϋδρίου
και η οποιαδήποτε επέμβαση σε αυτές, έστω και παροδική. Το ίδιο ισχύει και για τα
δένδρα και κάθε στοιχείο του περιβάλλοντος χώρου. Επιτρέπεται η απλή εναπόθεση
διακοσμητικών στο πλακόστρωτο.
12) Πριν και κατά την διάρκεια της λειτουργίας και της τέλεσης μυστηρίων δεν
επιτρέπεται η πρόσβαση στο ναϋδριο με οχήματα, πλην των απολύτως αναγκαίων για
την μεταφορά των λατρευτικών ή κατ’ έθιμο ειδών και ΑΜΕΑ.
13) Γενικά, κατά την λειτουργία και την τέλεση μυστηρίων, λαμβάνονται όλα τα, κατά
την κρίση της επιτροπής ενδεικνυόμενα μέτρα, για την πρόκληση του ελάχιστου
οικολογικού αποτυπώματος στο φυσικό περιβάλλον.
14) Δεν επιτρέπονται φωτογραφήσεις και κάθε είδους λήψεις στο ναϋδριο και στον
περιβάλλοντα χώρο αυτού για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς πλην
εξαιρετικών περιπτώσεων με ειδική προς τούτο άδεια της επιτροπής, η οποία καθορίζει
και το αντάλλαγμα μέχρι την ψήφιση του Κανονισμού Λειτουργίας.
15) Με μέριμνα της επιτροπής τοποθετούνται στο Πάρκο ενημερωτικές πινακίδες και
επιγραφές για την θέση του ναϋδρίου, όπως και για τους κανόνες που διέπουν την
λειτουργία του.
16) Για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από τον κανονισμό αυτόν αποφασίζει η
επιτροπή κατά πλειοψηφία.
17) Ως πρώτη επιτροπή διαχείρισης ορίζονται οι Ευθύμιος Κοκκίνης, αναπληρωματικό
μέλος του Δ.Σ. ως πρόεδρος της επιτροπής, Ιωάννης Αγκος του Κων/νου, κάτοικος
Καματερού, μέλος των «Φίλων του Πάρκου» και η Δήμητρα Αναγνωστοπούλου του
Αθανασίου, κάτοικος Καματερού, από την κοινωνία των πολιτών, με θητεία ενός έτους.
Σε κάθε χορηγούμενη άδεια θα περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο παραχωρησιούχος έλαβε
γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Ο παρών κανονισμός θα ενσωματωθεί στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου
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