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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2017
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 26η Οκτωβρίου 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 Τακτική Συνεδρίαση τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την
υπ’ αρ. πρωτ: 223/24.10.2017 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και
να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης στα πλαίσια της υπ.αριθμ.143/28-7-17
ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την απόσπαση υπαλλήλων στο ΦΔ. Συζήτηση και λήψη
απόφασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μέσω απόσπασης στον ΦΔ
3. Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης χρήσης ακινήτων - Αποκλειστικής χρήσης και
εκμετάλλευσης- του ΦΔ
4. Έγκριση αθλητικής εκδήλωσης Sportevent
5. Δημιουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου εξερχομένων-εισερχομένων εγγράφων.
6. Εξέλιξη εργασιών που περιγράφονται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΦΔ και
ΑΣΔΑ. Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής ΔΣ
7. Ενημέρωση για οφειλές οργανισμών κοινής ωφέλειας
8. Προγραμματισμός συζήτησης-διαβούλευσης των Κανονισμών Λειτουργίας του ΦΔ.
9. Έναρξη συζήτησης για τις απαραίτητες προσθήκες-τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου
του ΦΔ
10. Λοιπά θέματα ‐ Επείγοντα
Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:
1) Ιωάννης Πολύζος.
2) Θοδωρής Κουτσοθεοδωρής
3) Στυλιανός Βανδώρος
4) Ιωάννης Μαυροειδάκος
5) Σπυριδούλα Μαργαρίτη (αναπλ.)
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ., Μαρία
Μπολτά, Κοκκίνης Ευθύμιος και Νίκος Μπελαβίλας.
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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 και των εκτός θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για τα
οποία τα μέλη συμφώνησαν να συζητηθούν:
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις Προέδρου.
Ο Πρόεδρος προέβη σε σύντομες ανακοινώσεις, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από
28.09.2017 συνεδρίασης του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο: Έγκριση Πρακτικού Επιτροπής αξιολόγησης στα πλαίσια της υπ.αριθμ.143/28-717 ανακοίνωσης-πρόσκλησης για την απόσπαση υπαλλήλων στο ΦΔ. Συζήτηση και λήψη
απόφασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών μέσω απόσπασης στον ΦΔ
A. Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος ήταν και μέλος της Επιτροπής
Αξιολόγησης Υποψηφίων, εισάγει προς έγκριση το υπ. αριθ. 211/17.10.2017 Πρακτικό της
Επιτροπής.
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Στα πλαίσια της υπ’ αριθ. πρωτ. 143/28.07.2017 Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης για την
απόσπαση υπαλλήλων στον Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής
Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης».
Για την κάλυψη των άμεσων αναγκών λειτουργίας, συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» και μέχρι την πρόσληψη τακτικού προσωπικού σύμφωνα με τον σχετικό
Κανονισμό, ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»,
προέβη στην υπ’ αριθ. πρωτ. 143/28.07.2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την απόσπαση
μεταξύ άλλων ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ Γεωτεχνικού με Πτυχίο Γεωπονίας ή Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις γενικά και ειδικά με τη
διάταξη του άρθρου 60 παρ. 4 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/2016).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων που συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 126/28.09.2017
απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης, αποτελούμενη από τους: 1) κ. Ιωάν. Πολύζο Πρόεδρο του ΦΔ , 2) κ. Μ. Ρουσιά - τακτικό Μέλος του ΔΣ και 3) κ. Αν. Λύτρα - Γενικό
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Διευθυντή του ΦΔ, συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 06.10.2017 και ώρα 16:00, στα γραφεία
του Φορέα Διαχείρισης, στο Ίλιον Αττικής, προκειμένου να διενεργήσει προφορική
συνέντευξη στους υποψηφίους ΠΕ με πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, που
εκδήλωσαν ενδιαφέρον για απόσπαση στο Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου
«Αντώνης Τρίτσης» δυνάμει της υπ’ αριθ. πρωτ. 143/28.07.2017 ανακοίνωσης –
πρόσκλησης και να προβεί στην εν γένει αξιολόγησή τους, με βάση τα δικαιολογητικά που
κατέθεσαν.
Ειδικότερα για τη θέση ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ Γεωτεχνικού με Πτυχίο Γεωπονίας ή
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, εκδήλωσαν ενδιαφέρον:
1) Η κ. Βασιλική Οικονόμου του Βασιλείου, Δασολόγος και
2) Η κ. Ευαγγελία Δόντα του Γεωργίου, Δασολόγος
των οποίων τα πλήρη δικαιολογητικά, συνοδεύουν το παρόν πρακτικό.
Ύστερα από λεπτομερή αξιολόγηση και εξέταση των δύο υποψηφίων, τα μέλη της
Επιτροπής διαπίστωσαν τα ακόλουθα :
1. Η κα Βασιλική Οικονόμου του Βασιλείου, γεννηθείσα το έτος 1963, είναι κάτοχος
πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (ΑΠΘ), το πτυχίο της έλαβε το έτος
1999. Από το έτος 2001 κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη «Δενδροκομία»,
ενώ το έτος 2017 εκκρεμεί η δημόσια παρουσίαση για τη λήψη δεύτερου Μεταπτυχιακού
Διπλώματος με τίτλο «Συνδέοντας την εκπαίδευση STEM με την εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ). Ανίχνευση απόψεων υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
σχετικά με τη διασύνδεση του STEM με την ΕΑΑ». Η κα Οικονόμου έχει άριστη γνώση της
Αγγλικής Γλώσσας και μέτρια γνώση της Γερμανικής, ενώ διαθέτει ικανότητα χειρισμού Η/Υ
, όπως τούτο προκύπτει και από την σχετική βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων για τη
λήψη του δευτέρου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσής της. Περαιτέρω διαθέτει
επαγγελματική εμπειρία δεκαεπτά (17) περίπου ετών, ούσα διορισμένη ως μόνιμη
υπάλληλος το μεγαλύτερο διάστημα (16 έτη) στο Δασαρχείο Αιγάλεω. ‘Έχει διδακτική
εμπειρία 2,5 περίπου ετών, συναφή με τόσο με το αντικείμενο σπουδών της όσο και με τη
μεταπτυχιακή ειδίκευσή της, καθώς και πληθώρα συμμετοχών σε σεμινάρια με εισηγήσεις
– ενημερώσεις σχολείων. Τέλος η ίδια βρίσκεται σε διαρκή επιμόρφωση συμμετέχοντας σε
σεμινάρια και ημερίδες.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η υποψήφια διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη της θέσης.
Τα μεταπτυχιακά της διπλώματα είναι συναφή με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης.
Διαθέτει πολυετή εργασιακή εμπειρία σε μια υπηρεσία που σχετίζεται άμεσα με το
αντικείμενο των σπουδών της και της μετέπειτα εξειδίκευσής της. Περαιτέρω η ενασχόλησή
της με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι στενά συνυφασμένη με το σκοπό του Φορέα
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Διαχείρισης. Η δε εργασιακή της εμπειρία αφορά σε διαχείριση ίδιων δασικών
οικοσυστημάτων με αυτό του Πάρκου, καθώς και στην πυροπροστασία αυτών.
2. Η κα Ευαγγελία Δόντα του Γεωργίου, γεννηθείσα το έτος 1963, είναι κάτοχος πτυχίου
του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης (ΑΠΘ), το πτυχίο της έλαβε το έτος 2007. Από
το έτος 2010 κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα με τίτλο «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη
Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών», από το 2012 είναι υποψήφια
διδάκτωρ της Σχολής Δασολογίας του ΑΠΘ, με θέμα διδακτορικού, «Διαχρονική αντίδραση,
πλαστικότητα και γενετικό δυναμικό, προσαρμογή πληθυσμών ελληνικής ελάτης σε
μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες». Η κα Δόντα έχει καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
και άριστη ικανότητα χειρισμού Η/Υ, όπως τούτο προκύπτει και από την σχετική βεβαίωση
παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων για τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών της. Η
εργασιακή εμπειρία της κ Δόντα συνολικής διάρκειας 7,5 περίπου ετών αναλύεται ως
ακολούθως: για ένα (1) χρόνο περίπου πραγματοποίησε την πρακτική της άσκηση (20052006), για οκτώ (8) μήνες εργάστηκε ως πλήρους απασχόλησης στο Δασαρχείο Λαμίας, ενώ
από το 2011 έως σήμερα εργάζεται στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Οίτης, με
ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), με την
τελευταία που έλαβε χώρα βάσει νομοθετικής ρύθμισης, να λήγει στο τέλος του έτους
2017. Η κα Δόντα έχει συμμετάσχει σε συνέδρια συναφή με το αντικείμενο σπουδών με
ανακοινώσεις και αναρτήσεις. Τέλος η ίδια βρίσκεται σε διαρκή επιμόρφωση
συμμετέχοντας σε σειρά σεμιναρίων.
ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η κα Ευαγγελία Δόντα διαθέτει πλούσιο βιογραφικό και μεταπτυχιακή ειδίκευση που
συνάδει με τους σκοπούς του Φορέα Διαχείρισης, η εργασιακή της εμπειρία όμως είναι
σαφώς μικρότερη σε σχέση με τη συνυποψήφιά της και σε διαφορετικού τύπου
οικοσυστήματα. Περαιτέρω το γεγονός ότι εργάζεται στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
Δρυμού Οίτης, με ανανεούμενες συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου
(ΙΔΟΧ), με την τελευταία που έλαβε χώρα βάσει νομοθετικής ρύθμισης, να λήγει στο τέλος
του έτους 2017, δυσχεραίνει την επιλογή της.
Ενόψει των ανωτέρω η Επιτροπή προτείνει ομόφωνα για την κάλυψη της θέσης ΠΕ με
πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με απόσπαση στο Φορέα Διαχείρισης
Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» την κα Βασιλική Οικονόμου του Βασιλείου, η
οποία διαθέτει όλα τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για τη θέση αυτή.»
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο του υπ’ αριθ. πρωτ.
211/17.10.2017 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων, σχετικά με την υπ’ αρ.
πρωτ. 143/28.07.2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση για την απόσπαση υπαλλήλων στον
Φορέα Διαχείρισης, ομόφωνα, το εγκρίνει και επιλέγει την κα Βασιλική Οικονόμου, για την
κάλυψη της θέσης ΠΕ, με πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, με απόσπαση,
στο Φορέα Διαχείρισης.
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Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 134,
B. Ο Πρόεδρος του ΔΣ τόνισε την ανάγκη για σταδιακή στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης.
Επειδή τη δεδομένη χρονική στιγμή ο πρόσφορος τρόπος στελέχωσης είναι οι αποσπάσεις,
για το λόγο αυτό πρότεινε: α) την επαναπροκήρυξη μίας (1) θέσης ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού, β) την προκήρυξη μίας (1) θέσης ΠΕ Γεωτεχνικού – Γεωπόνου, γ) την
προκήρυξη μίας (1) θέσης ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και δ) την προκήρυξη μίας (1) θέσης
ΠΕ Μηχανικού.
Τα μέλη του ΔΣ, ενέκριναν την εισήγηση του Προέδρου και αποφάσισαν ομόφωνα την
στελέχωση του Φορέα Διαχείρισης με αποσπάσεις και την προκήρυξη των ακολούθων
θέσεων: α) μίας (1) θέσης ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, β) μίας (1) θέσης ΠΕ Γεωτεχνικού –
Γεωπόνου, γ) μίας (1) θέσης ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού και δ) μίας (1) θέσης ΠΕ
Μηχανικού.

Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 135
Θέμα 3ο: Έγκριση Κανονισμού παραχώρησης χρήσης ακινήτων - Αποκλειστικής χρήσης
και εκμετάλλευσης- του ΦΔ.
Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, εισάγει προς έγκριση στο ΔΣ, Κανονισμό
παραχωρήσεων χρήσης ακινήτων - αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης - του Φορέα
Διαχείρισης, με το κάτωθι περιεχόμενο:

«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ -ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ- ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
1. Ο Φορέας Διαχείρισης στον οποίο έχει περιέλθει σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν.
4414/2016, το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του Δημοσίου Κτήματος
«Πάρκο Τρίτση» στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης», μπορεί να παραχωρεί τη χρήση επιμέρους
ακινήτων του Δημοσίου Κτήματος για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, με ή χωρίς αντάλλαγμα
και σύμφωνα με το σκοπό του, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 52 του Ν.
4414/2016.
2. Δεδομένου ότι ο Φορέας Διαχείρισης έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη
κερδοσκοπικός, τα έσοδα του από τις με αντάλλαγμα παραχωρήσεις χρήσης ακινήτων,
αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του, διατίθενται για την κάλυψη των
λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών του, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο άρθρο 52 του Ν. 4414/2016 .
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3. Για την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του
Φορέα Διαχείρισης, θα πρέπει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος να υποβάλει ενώπιον του
Φορέα Διαχείρισης, εγγράφως, αίτημα για την παραχώρηση, στο οποίο θα περιγράφονται
αναλυτικώς, ο χώρος του οποίου την παραχώρηση επιθυμεί, ο τρόπος χρήσης του χώρου
αυτού και ο εν γένει σκοπός της δραστηριότητάς του. Η αίτηση θα συνοδεύεται και με όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο Φορέας Διαχείρισης δύναται να προετοιμάσει σχετικό
έντυπο αίτησης και κατάλογο δικαιολογητικών. Εν συνεχεία θα λαμβάνεται απόφαση, επί
του εκάστοτε αιτήματος, από το ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης για την αποδοχή ή την
απόρριψή του αιτήματος και σε περίπτωση αποδοχής θα προσδιορίζονται οι όροι της
παραχώρησης (σκοπός, διάρκεια, υποχρεώσεις, ύψος του τυχόν ανταλλάγματος, οι όροι
καταβολής και αναπροσαρμογής αυτού και κάθε άλλος αναγκαίος όρος).
4. Στα πλαίσια προγραμματικών συμβάσεων, μνημονίων συνεργασίας κλπ, που συνάπτει ο
Φορέας Διαχείρισης, με φορείς, οργανισμούς κλπ, για την εκπλήρωση των σκοπών του,
δύναται να παραχωρεί τη χρήση ακινήτων, αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του,
στο έτερο μέρος, κατόπιν αποφάσεως του ΔΣ, που θα ρυθμίζει τη διάρκεια και τους όρους
της παραχώρησης.
5. Η μη τήρηση των όρων της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μη υλοποίησης
των σκοπών για τους οποίους γίνεται, εντός του τιθέμενου χρόνου, ή η εγκατάλειψη
χρήσης του ακινήτου, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανάκληση αυτής και την επάνοδο της
χρήσης του ακινήτου στο Φορέα Διαχείρισης, με απλή σχετική διαπιστωτική πράξη του
Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία κοινοποιείται στον παραχωρησιούχο, ο οποίος, στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να παραδώσει το ακίνητο εντός δέκα ημερών από τη λήψη
της παραπάνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση άρνησης παράδοσης,
εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί δημοσίων κτημάτων.
6. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει το δικαίωμα να ανακαλεί, μονομερώς και αζημίως, κάθε
παραχώρηση χρήσης για σπουδαίο λόγο δημόσιου συμφέροντος, ιδία δε για χρήση του
ακινήτου από τον ίδιο, ανεξαρτήτως του χρόνου ή του φορέα παραχώρησης. Κάθε
ανάκληση παραχώρησης γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης μετά από
προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση στον παραχωρησιούχο, η οποία αποστέλλεται
τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Η ανάκληση δεν δημιουργεί υποχρέωση του Φορέα
Διαχείρισης ή του Ελληνικού Δημοσίου για αποζημίωση του προσώπου, στο οποίο έχει
παραχωρηθεί το ακίνητο.
7. Κάθε προσθήκη ή βελτίωση στο ακίνητο, εφόσον αυτή κατά ρητό όρο της πράξης
παραχώρησης επιτρέπεται, παραμένει προς όφελος του ακινήτου, χωρίς καταβολή
αποζημίωσης ή δαπάνης στον παραχωρησιούχο, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται στην
πράξη παραχώρησης.
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8. Κάθε άλλο ζήτημα παραχώρησης χρήσης ακινήτων αποκλειστικής χρήσης και
εκμετάλλευσης του Φορέα Διαχείρισης, που δεν ρυθμίζεται από τον παρόντα Κανονισμό,
ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης.
Ο παρών θα αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου».
Ακολουθεί συζήτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, επί του θέματος.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνει ομόφωνα τον Κανονισμό, ο οποίος θα αποτελέσει
αναπόσπαστο τμήμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 136

Θέμα 4ο: Έγκριση αθλητικής εκδήλωσης Sportevent
Το μέλος του ΔΣ Στ. Βανδώρος, ενημέρωσε τα μέλη σχετικά με αίτημα της εταιρείας
Sportevent, για τη διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης στο χώρο του Πάρκου, και
συγκεκριμένα αγώνα τρεξίματος για παιδιά, στις 15.04.2018, ημέρα Κυριακή και ώρα
πρωινή.
Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του αιτήματος της εταιρείας
διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων Sportevent, για την διοργάνωση αγώνα τρεξίματος
για παιδιά στο χώρο του Πάρκου, στις 15.04.2018, ημέρα Κυριακή και ώρα πρωινή.
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Θέμα 5ο: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου εξερχομένων-εισερχομένων εγγράφων
Ο Πρόεδρος του ΔΣ εισηγήθηκε την άμεση ανάγκη εφαρμογής τήρησης ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου στο ΦΔ, παράλληλα με την τήρηση των σχετικών βιβλίων όπως προβλέπει η
κείμενη νομοθεσία. Όλα τα έγγραφα, εισερχόμενα και εξερχόμενα, θα αποστέλλονται και
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πάρκου (contact@parkotritsis.gr) για
αρχειοθέτηση.
Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση και αποφάσισε την τήρηση
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στο ΦΔ, παράλληλα με την τήρηση των σχετικών βιβλίων όπως
προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 138
Θέμα 6ο: Εξέλιξη εργασιών που περιγράφονται στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ
ΦΔ και ΣΔΑ. Συγκρότηση Τεχνικής Επιτροπής ΔΣ
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Ο Πρόεδρος του ΦΔ 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 τόνισε την ανάγκη προγραμματισμού των τεχνικών έργων και των
πάσης φύσεων εργασιών εντός του Πάρκου, με σκοπό την αναβάθμιση του. Για το λόγο
αυτό πρότεινε τη σύσταση Τεχνικής Επιτροπής.
Τα μέλη του ΔΣ ενέκριναν την εισήγηση του Προέδρου του ΔΣ και αποφάσισαν την
σύσταση Τεχνικής Επιτροπής, αποτελούμενης από τους: Ιωάννη Πολύζο, Συντονιστή,
Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή, Ευθύμιο Κοκκίνη και Νικo Μπελαβίλα.
Αρμοδιότητες της επιτροπής θα είναι η καταγραφή των αναγκών του Πάρκου, βάση
της οποίας θα λαμβάνει χώρα ο προγραμματισμός υλοποίησης των επόμενων τεχνικών
έργων και υποδομών καθώς και των πάσης φύσεων εργασιών, που θα πρέπει να
πραγματοποιηθούν εντός του Πάρκου με σκοπό την αναβάθμιση του. Επιπλέον η Επιτροπή
θα προβαίνει στην ιεράρχηση των καταγεγραμμένων αναγκών σε τεχνικά έργα, υποδομές
και εν γένει εργασίες με κριτήρια το επείγον του χαρακτήρα τους, το βαθμό σπουδαιότητάς
τους και το βαθμό δυσκολίας της υλοποίησής τους. Τέλος η Επιτροπή όταν προκύπτουν
ζητήματα της αρμόδιότητάς της θα συντάσσει σχετική εισήγηση προς το ΔΣ, η οποία θα
αποτελεί την έναρξη της συζήτησης για τον προγραμματισμό υλοποίησης των τεχνικών
έργων και υποδομών καθώς και των πάσης φύσεων εργασιών, με σκοπό την αναβάθμιση
του Πάρκου.
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Θέμα 7ο: Ενημέρωση για οφειλές οργανισμών κοινής ωφέλειας
Ο Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε το λόγο στον λογιστή Ν. Λιούτα ο οποίος κατέθεσε α)
Οικονομική κατάσταση Σεπτεμβρίου β) Αναλυτικό πίνακα ισοζυγίου λογιστικής μηνός
Σεπτεμβρίου 2017 καθώς και γ) Πίνακα χρεών προς Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας
Μετά από συζήτηση το ΔΣ αποφάσισε ότι με ευθύνη του Ταμία του ΔΣ θα αποστέλλεται
κάθε μήνα ο αναλυτικός πίνακας κινήσεων προηγούμενου μηνός σε αναλυτικό επίπεδο
Νο.3
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Θέμα 8ο: Προγραμματισμός συζήτησης-διαβούλευσης των Κανονισμών Λειτουργίας του
ΦΔ
Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την πορεία σύνταξης των Κανονισμών
που προβλέπονται από το συστατικό θεσμικό πλαίσιο του Πάρκου. Συγκεκριμένα
ενημέρωσε ότι το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου θα αποσταλούν στα μέλη του ΔΣ
τα τελικά σχέδια του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας και του
Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού, επί των οποίων τα μέλη θα διατυπώσουν σχόλια και
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παρατηρήσεις, τα οποία εν συνεχεία θα αξιολογηθούν και αν συνάδουν με την κείμενη
νομοθεσία θα ενσωματωθούν, έτσι ώστε να ακολουθήσει η έγκρισή τους από το ΔΣ και η
αποστολή τους στο Υπουργείο για να λάβουν τη μορφή Υπουργικής Απόφασης. Ακολούθως
το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Δεκεμβρίου, θα αποσταλούν στα μέλη ΔΣ οι Κανονισμοί
Προμηθειών και Λειτουργίας του Πάρκου και θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.
Το ΔΣ μετά από συζήτηση αποφάσισε να επισπευσθούν οι διαδικασίες και να ολοκληρωθεί
η διαβούλευση μεταξύ των μελών, επί των τελικών σχεδίων κανονισμών και η έγκριση
αυτών από το ΔΣ, εντός του επόμενου διμήνου.
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Θέμα 9ο: Έναρξη συζήτησης για τις απαραίτητες προσθήκες-τροποποιήσεις του θεσμικού
πλαισίου του ΦΔ
Ο Πρόεδρος του ΦΔ έδωσε το λόγο στο Γεν. Διευθυντή ο οποίος κατέγραψε και
παρουσίασε τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του ΦΔ, ήτοι του Ν.
4414/2016, οι οποίες τυγχάνουν δυσκολίας έως αδυναμίας εφαρμογής.
Οι διατάξεις είναι οι ακόλουθες: άρθρο 52 παρ. 4, άρθρο 56 παρ. β’, άρθρο 60 παρ. 2,
άρθρο 60 παρ. 5.
Τα μέλη του ΔΣ αφού άκουσαν την παρουσίαση του Γενικού Διευθυντή, αποφάσισαν να
γίνουν όλες οι ενέργειες για την σύνταξη έκθεσης στην οποία θα περιγράφεται η δυσκολία
εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων, όπως σήμερα ισχύουν και να λάβουν χώρα
προσπάθειες για τροποποίηση των διατάξεων αυτών.
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10. Λοιπά θέματα ‐ Επείγοντα
Θέμα 10.1 ο: Ανανέωση σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Φύλαξης του Πάρκου
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε για τη λήξη της δίμηνης σύμβασης φύλαξης του Πάρκου. Τα
μέλη του ΔΣ ζήτησαν την άμεση προώθηση των διαδικασιών προκήρυξης νέας σύμβασης
εξάμηνης διάρκειας, με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού και την αναζήτηση
εξεύρεσης λύσης μακρότερης διάρκειας.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 143
Θέμα 10.2ο: Έγκριση αιτήματος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής» και το δ.τ. «Αλλ.α.ζω», για παροχή άδειας,
περιστασιακής χρήσης (μία φορά το μήνα), του Βορείου Πάρκινγκ της οδού Φυλής, που
αποτελεί τμήμα του «Πάρκου Τρίτση», για εγκατάσταση αγοράς καταναλωτών «χωρίς
μεσάζοντες».
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε το ΔΣ για το από 25.10.2017 αίτημα της Κοινωνικής
Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής» και το δ.τ.
«Αλλ.α.ζω» η οποία χάριν συντομίας θα αναγράφεται «Κοιν.Σεπ. Αλλ.α.ζω», για παροχή
άδειας περιστασιακής χρήσης (μία φορά το μήνα), του Βορείου Πάρκινγκ της οδού Φυλής,
που αποτελεί τμήμα του δημόσιου κτήματος «Πάρκο Τρίτση» στη θέση «Πύργος
Βασιλίσσης», όπως αυτό προσδιορίζεται και περιγράφεται στην από 18.3.2003 με αριθμό
Φ.31.923 Πράξη Παραχώρησης της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, για εγκατάσταση
αγοράς καταναλωτών «χωρίς μεσάζοντες».
Τα μέλη του ΔΣ, συμφώνησαν να συζητηθεί το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα και
αφού λάβαμε υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 51 έως 60 του νόμου 4414/2016 (ΦΕΚ Α΄ 149/9-82016),
2.Το από 25.10.2016 αίτημα της «Κοιν.Σεπ. Αλλ.α.ζω»
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Εγκρίνουμε το από 25.10.2017 αίτημα για παροχή άδειας χρήσης του Βορείου
Πάρκινγκ της οδού Φυλής, που αποτελεί τμήμα του δημόσιου κτήματος «Πάρκο Τρίτση»
στη θέση «Πύργος Βασιλίσσης», όπως αυτό προσδιορίζεται και περιγράφεται στην από
18.3.2003 με αριθμό Φ.31.923 Πράξη Παραχώρησης της Κτηματικής Εταιρείας του
Δημοσίου, με καταβολή ανταλλάγματος, στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την
επωνυμία «Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής» και το δ.τ. «Αλλ.α.ζω», με αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Δ00311 και με Α.ΓΕΜΚΟ 000012503010, που εδρεύει
στους Αγίους Αναργύρους Αττικής (Μονεμβασίας 33) και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ.
998397775, ΔΟΥ Αγίων Αναργύρων, για τη λειτουργία αγοράς καταναλωτών «χωρίς
μεσάζοντες» από το δίκτυο παραγωγών που έχει δημιουργήσει η Κοινωνική Συνεταιριστική
Επιχείρησης, με τους εξής όρους:
1. Η λειτουργία αγοράς καταναλωτών «χωρίς μεσάζοντες» από το δίκτυο
παραγωγών που έχει δημιουργήσει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, θα είναι
συμβατή με το χαρακτήρα και το σκοπό του Πάρκου, όπως τούτος περιγράφεται στο
άρθρο 52 του Ν. 4414/2016.
2. Η αγορά καταναλωτών «χωρίς μεσάζοντες» από το δίκτυο παραγωγών που έχει
δημιουργήσει η «Κοιν.Σεπ. Αλλ.α.ζω», θα λειτουργεί μία (1) φορά το μήνα, για ένα (1) έτος
από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, ημέρα Σάββατο και ώρες 7:00πμ έως
16:00μμ.
3. Η «Κοιν.Σεπ. Αλλ.α.ζω» υποχρεούται να διατηρεί το χώρο, για τον οποίο της
χορηγείται άδεια χρήσης, για τις ημέρες και ώρες που θα τον χρησιμοποιεί, σε καλή
κατάσταση, εάν διαπιστωθεί το αντίθετο ή η «Κοιν.Σεπ. Αλλ.α.ζω» δεν τηρεί τους όρους της
παρούσης, το ΔΣ με νεότερη απόφασή του δύναται να ανακαλέσει τη χορηγηθείσα άδεια
και να υποχρεώσει την «Κοιν.Σεπ. Αλλ.α.ζω» να απόσχει από κάθε δράση εφεξής. Σε
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περίπτωση μη συμμόρφωσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που προβλέπονται από τη
νομοθεσία περί δημοσίων κτημάτων.
4. Το αντάλλαγμα της χρήσης ορίζεται για την «Κοιν.Σεπ. Αλλ.α.ζω» στο ποσό των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., το οποίο θα διατεθεί από το Φορέα
Διαχείρισης για την κάλυψη των λειτουργικών του εξόδων και την επίτευξη των σκοπών
του.
Η καταβολή του ως άνω ανταλλάγματος θα λάβει χώρα σε τρεις δόσεις ως ακολούθως:
Α. 1η Δόση – Ποσό οκτακοσίων (800) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. την 11η Δεκεμβρίου 2017.
Β. 2η Δόση - Ποσό οκτακοσίων (800) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. την 10η Απριλίου 2018.
Γ. 3η Δόση – Ποσό εννιακοσίων (900) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. την 10η Σεπτεμβρίου 2018.
Ο Φορέας Διαχείρισης πριν την καταβολή κάθε δόσης θα εκδίδει το αντίστοιχο,
προβλεπόμενο εκ του νόμου, παραστατικό.
5. Κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της αγοράς καταναλωτών «χωρίς
μεσάζοντες» ο Φορέας Διαχείρισης δεν υπέχει αστική ή ποινική ευθύνη για ατυχήματα
που θα συμβούν στο χώρο του Βορείου Πάρκινγκ της οδού Φυλής, για τον οποίο χορηγεί
άδεια χρήσης και στους πλησίον αυτού χώρους και θα σχετίζονται με τη λειτουργία της
αγοράς.
6. Η παρούσα απόφαση δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενη άδεια και από άλλη
Δημόσια Αρχή, ούτε αποτελεί αναγνώριση τίτλου ιδιοκτησίας.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 144
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:

Θοδωρής Κουτσοθεοδωρής

Στυλιανός Βανδώρος

Ιωάννης Μαυροειδάκος

Σπυριδούλα Μαργαρίτη (αναπλ)
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