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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 30η Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη 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 Επαναληπτική Τακτική Συνεδρίαση τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης, μετά από την
υπ’ αρ. πρωτ: 282/26.01.2018 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να
λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Συζήτηση επί του Σχεδίου Πράξης Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτων στο
Δήμου Ιλίου.
3. Συνέχεια συζήτησης επι των Εσωτερικών Κανονισμών: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
4. Συνέχεια συζήτησης επι των Εσωτερικών Κανονισμών: Συζήτηση επί του Κανονισμού
Εκπόνησης Μελετών, Παροχής Υπηρεσιών, Διενέργειας Προμηθειών και Εκτέλεσης Έργων
5. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης
6. Έγκριση διακήρυξης δημοπρασιών για την εκμίσθωση καφετεριών
7.Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη δημιουργία οπικοακουστικού υλικού
ενημερωτικού/εκπαιδευτικού χαρακτήρα που θα προβάλλεται στην Κιβωτό των Σπόρων (εξ
αναβολής)
8. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη συλλογή και επεξεργασία ενημερωτικού υλικού
της 12ης έκθεσης Biennale Βενετίας στην οποία συμμετείχε η Κιβωτός των Σπόρων (εξ
αναβολής)
9. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη νομική υποστήριξη του ΦΔ
10. Καθορισμός δικαιωμάτων έτους 2018 του ΦΔ από την τέλεση μυστηρίων στους ΙΝ
Αποστόλου Παύλου και Προφήτη Ηλία.
11. Συνέχεια συζήτησης και λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης
Βόρεια της εισόδου Φυλής
12. Συζήτηση για εφαρμογή του Άρθρου 60, παρ. 1 του Ν.4414/2016 όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με
Ορνιθολογική Εταιρεία
14. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση δικτύου ασύρματης πρόσβασης στο
διαδίκτυο (WiFi) από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
15. Έγκριση εκτάκτων δαπανών
16. Λοιπά θέματα ‐ Επείγοντα
Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:
1) Ιωάννης Πολύζος
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Μαρίνος Ρουσιάς
Κωνσταντίνος Σερράος
Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής
Στυλιανός Βανδώρος
Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
Ιωάννης Μαυροειδάκος
Παναγιώτης Καλαράς

Στη συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωματικό μέλος Παναγιώτης Καλαράς, με
δικαίωμα ψήφου, σε αναπλήρωση του Τακτικού μέλους Ιωάννη Ελαιοτριβάρη, ο οποίος
εκλήθη νομίμως όμως δεν παρέστη λόγω κωλύματος.
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ, Μαρία Μπολτά
και Ευθύμιος Κοκκίνης.
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, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της από 20.12.2017
συνεδρίασης του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο. Συζήτηση επί του Σχεδίου Πράξης Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης
ακινήτων στο Δήμου Ιλίου.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη επί σχετικού αιτήματος του Δήμου Ιλίου, για την
παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτων και εγκαταστάσεων του Πάρκου στο Δήμο
Ιλίου και έθεσε υπόψη των μελών ΔΣ το περιεχόμενο ενός πρώτου σχεδίου πράξης
παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης πιθανών ακινήτων και εγκαταστάσεων του Πάρκου
στο Δήμο Ιλίου. Εν συνεχεία εισηγήθηκε την σύσταση Τριμελούς Επιτροπής για την
περαιτέρω επεξεργασία του σχεδίου πράξης παραχώρησης και την εισήγηση του τελικού
σχεδίου στο ΔΣ για έγκριση.
Τα μέλη ΔΣ αποδέχονται την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζουν τη σύσταση
Tριμελούς Επιτροπής αποτελούμενης από τα Τακτικά Μέλη: 1) κ.Κωνσταντίνο Σερράο, 2) κ.
Θεόδωρο Κουτσοθεοδωρή και 3) κ. Ιωάννη Μαυροειδάκο, για την περαιτέρω επεξεργασία
του σχεδίου πράξης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης πιθανών ακινήτων και
εγκαταστάσεων του Πάρκου στο Δήμο Ιλίου και την εισήγηση του τελικού σχεδίου στο ΔΣ για
έγκριση.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 159
Θέμα 3ο. Συνέχεια συζήτησης επί των Εσωτερικών Κανονισμών: Έγκριση Κανονισμού
Λειτουργίας
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του Κανονισμού Λειτουργίας του Πάρκου, του
άρθρου 59 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), με την ενσωμάτωση των
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παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν από τα μέλη ΔΣ και δεν αντίκεινται στο νόμο, το ΔΣ
εγκρίνει ομόφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου, με το ακόλουθο περιεχόμενο :
(………………………………………….)
Ο παρών Κανονισμός, όπως εγκρίθηκε με την παρούσα απόφαση από το ΔΣ θα αποσταλεί
προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η απόφαση έγκρισης θα
δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 2 του Ν.
4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’), ώστε να τεθεί σε ισχύ ο Κανονισμός.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 160
Θέμα 4ο. Συνέχεια συζήτησης επί των Εσωτερικών Κανονισμών: Συζήτηση επί του
Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Παροχής Υπηρεσιών, Διενέργειας Προμηθειών και
Εκτέλεσης Έργων
Ο Πρόεδρος ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη ότι τους έχει αποσταλεί ο Κανονισμός Εκπόνησης
Μελετών, Παροχής Υπηρεσιών, Διενέργειας Προμηθειών και Εκτέλεσης Έργων, προκειμένου
να υποβάλουν τις δικές τους παρατηρήσεις ώστε ο εν λόγω Κανονισμός να εισαχθεί προς
έγκριση σε επόμενο ΔΣ.
Θέμα 5 ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 273/19.01.2018 (ΑΔΑΜ:
18REQ002582254 2018-01-24), για την ανάθεση των υπηρεσιών φύλαξης του Πάρκου και
δεσμεύει τη σχετική πίστωση. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό
των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 161
ΘΕΜΑ 6Ο: Έγκριση διακήρυξης δημοπρασιών για την εκμίσθωση καφετεριών
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, έθεσε προς έγκριση στο ΔΣ τους όρους των διακηρύξεων δημοπρασίας
για την εκμίσθωση Καταστημάτων και ΚΥΕ εντός του Πάρκου, που συντάχθηκαν από την
ορισθείσα προς τούτο Επιτροπή από το ΔΣ, με την υπ’ αριθ. 154Α/2017 απόφασή του (ΑΔΑ:
ΨΘΥΔ465ΧΞΚ-ΚΛΜ) και συγκεκριμένα:
Α) Του ΚΥΕ 47 και του περιβάλλοντα αυτού χώρου με το ακόλουθο περιεχόμενο:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»,
ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση του
κτιρίου 47 -Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) και του περιβάλλοντα αυτού
χώρου όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση και
γνωστοποίηση της διακήρυξης.
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Οι καθορισμένοι όροι του πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:
(……………………………………………………..)
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 162Α
Β) Του ΚΥΕ 19 και του περιβάλλοντα αυτού χώρου με το ακόλουθο περιεχόμενο:
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, Μητροπολιτικού Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»,
ΠΡΟΚΥΡΗΣΣΕΙ
Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με ενσφράγιστες προσφορές, για την εκμίσθωση του
κτιρίου 19 και του περιβάλλοντα αυτού χώρου όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω
και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από τη δημοσίευση και γνωστοποίηση της διακήρυξης.
Οι καθορισμένοι όροι του πλειοδοτικού διαγωνισμού είναι οι ακόλουθοι:
(…………………………………………)
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 162Β
Θέμα 7ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη δημιουργία οπικοακουστικού υλικού
ενημερωτικού/εκπαιδευτικού χαρακτήρα που θα προβάλλεται στην Κιβωτό των Σπόρων
(εξ αναβολής)
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 275/19.01.2018 (ΑΔΑΜ:
18REQ002582301 2018-01-24), για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού, εκπαιδευτικού
χαρακτήρα που θα προβάλλεται στην Κιβωτό των Σπόρων με σκοπό την αναβάθμιση και
ανάδειξή της και δεσμεύει τη σχετική πίστωση. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης,
εκτιμώμενος έως το ποσό των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ πλέον ΦΠΑ, θα βαρύνει τον ΚΑ
61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 163
Θέμα 8ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη συλλογή και επεξεργασία ενημερωτικού
υλικού της 12ης έκθεσης Biennale Βενετίας στην οποία συμμετείχε η Κιβωτός των Σπόρων
(εξ αναβολής)
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 274/19.01.2018, για τη
συλλογή και επεξεργασία του ενημερωτικού έντυπου υλικού της 12ης έκθεσης Biennale
Βενετίας, στην οποία συμμετείχε η Κιβωτός των Σπόρων και δεσμεύει τη σχετική πίστωση. Ο
προϋπολογισμός της δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των εννιακόσια ογδόντα (980)
ευρώ πλέον ΦΠΑ θα βαρύνει τον ΚΑ 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 164
Θέμα 9ο. Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος για τη νομική υποστήριξη του ΦΔ
Το Δ.Σ. ομόφωνα εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα, με αρ. πρωτ. 276/19.01.2018 (ΑΔΑΜ:
18REQ002582343 2018-01-24), για την παροχή νομικών υπηρεσιών στο ΦΔ, με την
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συμπλήρωση ότι αφορά σε εξωδικαστικές νομικές υπηρεσίες. Ο προϋπολογισμός της
δαπάνης, εκτιμώμενος έως το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων 7.500 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου 20% νόμιμων κρατήσεων), πλέον ΦΠΑ 24%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 61
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 165
Θέμα 10ο. Καθορισμός δικαιωμάτων έτους 2018 του ΦΔ από την τέλεση μυστηρίων στους
Ι.Ν.Αποστόλου Παύλου και Προφήτη Ηλία.
Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε στα μέλη του ΔΣ τον καθορισμό δικαιωμάτων του ΦΔ για το
έτος 2018, από την τέλεση μυστηρίων στους Ι.Ναούς (ναϋδρια), που βρίσκονται εντός του
Πάρκου και ειδικότερα πρότεινε: α) Για την τέλεση μυστηρίων στο ναϋδριο του Αποστόλου
Παύλου, τα δικαιώματα του ΦΔ να ανέρχονται στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για κάθε
μυστήριο, και ο χρόνος για τον οποίο θα δίδεται άδεια χρήσης από το ΦΔ να ανέρχεται στις
δύο (2) ώρες για κάθε μυστήριο. Από την είσπραξη των ως άνω δικαιωμάτων θα
καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του ναϋδρίου και οι δαπάνες συντήρησής του και β) Για
τον Ι.Ναό του Προφήτη Ηλία, τα δικαιώματα του ΦΔ να ανέρχονται στο ποσό των τριάντα
(30) ευρώ για κάθε μυστήριο, ώστε να καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του ΦΔ από την
τέλεση των μυστηρίων.
Τα μέλη του ΔΣ αφού έλαβαν υπ’ όψη την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
Τον καθορισμό δικαιωμάτων του ΦΔ για το έτος 2018, από την τέλεση μυστηρίων
στους Ι.Ναούς (ναϋδρια), που βρίσκονται εντός του Πάρκου ως ακολούθως: α) Για την
τέλεση μυστηρίων στο ναϋδριο του Αποστόλου Παύλου, τα δικαιώματα του ΦΔ θα
ανέρχονται στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ για κάθε μυστήριο, και ο χρόνος για τον οποίο
θα δίδεται άδεια χρήσης από το ΦΔ θα ανέρχεται στις δύο (2) ώρες για κάθε μυστήριο. Από
την είσπραξη των ως άνω δικαιωμάτων θα καλύπτονται τα λειτουργικά έξοδα του ναϋδρίου
και οι δαπάνες συντήρησής του και β) Για τον Ι.Ναό του Προφήτη Ηλία, τα δικαιώματα του
ΦΔ θα ανέρχονται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ για κάθε μυστήριο, ώστε να καλύπτονται
τα λειτουργικά έξοδα του ΦΔ από την τέλεση των μυστηρίων.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 166
Θέμα 11ο: Συνέχεια συζήτησης και λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση του χώρου
στάθμευσης Βόρεια της εισόδου Φυλής.
Ο Πρόεδρος του ΦΔ εισηγήθηκε τη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης Βόρεια της εισόδου
Φυλής. Η διαμόρφωση αυτή πρότεινε να περιλαμβάνει τον έλεγχο του ηλεκτρολογικού
εξοπλισμού, κατάργηση μέρους των φωτιστικών και επισκευή των εναπομείναντων,
διαμορφώσεις εδάφους κλπ. Πρότεινε η ως άνω διαμόρφωση να αποτελέσει τμήμα
εργασιών της νέας Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΣΔΑ.
Τα μέλη ΔΣ λαμβάνοντας υπ’ όψη την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης αποφασίζουν καταρχήν θετικά στη διαμόρφωση του χώρου στάθμευσης Βόρεια
της εισόδου Φυλής, συμφωνούν με τις προτεινόμενες εργασίες και σε επόμενο ΔΣ,
προτείνουν να γίνει μια πιο εκτενή συζήτηση για το περιεχόμενο των εργασιών.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 167
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Θέμα 12ο: Συζήτηση για εφαρμογή του Άρθρου 60 παρ. 1 του Ν.4414/2016 όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε τα μέλη ΔΣ σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει
να λάβουν χώρα και αφορούν στην εφαρμογή του άρθρου 60 παρ. 1 του Ν. 4414/2016, για
την καταβολή των οφειλών που αφορούν στους μισθούς, στις εισφορές,
συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων, καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις προς
φορείς κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού που έχει μεταβιβαστεί στο ΦΔ και
συγκεκριμένα:
Α. Καταβολή οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
προσαυξήσεων στο πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και ήδη Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
Κατόπιν σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Τοπικό Υποκατάστημα του
ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ, Αγίων Αναργύρων και με βάση τον από 19.01.2018 Πίνακα Χρεών
Οφειλετών, που έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Σώμα, ο Πρόεδρος του ΦΔ ενημέρωσε τα μέλη
ότι για το διάστημα που έχει ήδη ελεγχθεί από το ΙΚΑ, ήτοι από 01/04/2010 έως 30/04/2015,
διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές για τις περιόδους από
01/04/2010 έως 31/03/2011, από 01/12/2013 έως 30/11/2014 και από 01/01/2015 έως
30/04/2015, οι οποίες με τις προσαυξήσεις ανέρχονται στο ποσό των 67.419,27 ευρώ και
αφορούν σε Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που έχουν μεν κατατεθεί πλην όμως δεν
έχουν εξοφληθεί. Επιπλέον δεν προκύπτει υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(ΑΠΔ) για το διάστημα από 01/05/2015 έως τον Οκτώβριο του έτους 2016, οπότε
συγκροτήθηκε το ΔΣ του υφιστάμενου ΦΔ με την υπ’ αρ. 48112 Κ.Υ.Α. Οικονομικών - ΠΕΝ
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 538/11-10-2016).
Οι οφειλές για το διάστημα από 01/04/2010 έως 30/04/2015 (με κενά ενδιάμεσα),
εμφανίζονται εξολοκλήρου ως οφειλές του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου
Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης», στην πραγματικότητα όμως από τις
όφειλες που αποτυπώνονται στον σχετικό Πίνακα, αφορούν στον Οργανισμό μόνον αυτές
της περιόδου από 01/01/2010 έως 31/03/2011, διότι την 22α Αυγούστου 2011, ο
Οργανισμός με το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α΄180/22.08.2011) καταργήθηκε
ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύτηκε σε ένα νέο ΝΠΙΔ, με την επωνυμία
«Μητροπολιτικός Φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής».
Στο νέο Φορέα μεταβιβάστηκε αυτοδικαίως το μόνιμο και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ
προσωπικό, σύμφωνα με το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν. 4002/2011, ενώ παρατάθηκε
αυτοδικαίως η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συγχωνευόμενου
Οργανισμού, έως την 3η Νοεμβρίου του έτους 2011, οπότε ορίστηκε προσωρινή Διοίκηση
του Μητροπολιτικού Φορέα Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών
Αττικής, με την ΥΑ 45010/2011 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 375/03.11.2011).
Όπως όμως προκύπτει τόσο από τα Μητρώα του πρώην ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ, όσο και
από το σχετικό Πίνακα Χρεών, ουδέποτε η προσωρινή Διοίκηση του Μητροπολιτικού Φορέα
Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής προέβη σε απογραφή στα
Μητρώα Εργοδοτών, αλλά μετά τον ορισμό της ήτοι μετά την 3 η Νοεμβρίου 2011, οι ΑΠΔ,
που κατέθεσε για τους εργαζόμενους, που μεταβιβάστηκαν στον Μητροπολιτικό Φορέα
εξακολουθούσαν να κατατίθενται με τα στοιχεία του Οργανισμού, με αποτέλεσμα να έχει
βεβαιωθεί το σύνολο των οφειλών από ανεξόφλητες ΑΠΔ, στον Οργανισμό Διοίκησης και
Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης».
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Περαιτέρω τόσο από τις αναλύσεις Λογαριασμών Ασφαλισμένων του ΙΚΑ δύο εκ των
τριών εργαζομένων στο ΦΔ, όσο και από πληροφόρηση από το ΙΚΑ, προκύπτει ότι για το
διάστημα από 01/05/2011 έως 31/10/2016 δεν έχουν κατατεθεί Αναλυτικές Περιοδικές
Δηλώσεις στο ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ.
Β. Καταβολή οφειλόμενων μισθών στους εργαζομένους.
Ως προς την καταβολή των μισθών των εργαζομένων ο Πρόεδρος του ΦΔ,
υπενθύμισε στα μέλη ΔΣ, ότι τόσο η καταβολή των μισθών των τριών εργαζομένων που
απασχολούνται ήδη, στο Φορέα Διαχείρισης, όσο και των ασφαλιστικών τους εισφορών,
λαμβάνει χώρα κανονικά μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), από το Νοέμβριο του
έτους 2016, δηλαδή μετά το διορισμό του ΔΣ και την απογραφή του ΦΔ στα μητρώα
εργοδοτών του ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ. Για τις όποιες οφειλές σε μισθούς που γεννήθηκαν το
προηγούμενο διάστημα θα πρέπει να προκύψει το ακριβές ποσό, έτσι ώστε ο ΦΔ, να
εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και να λάβει χώρα η άμεση εξόφλησή τους.
Ενόψει των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ΦΔ πρότεινε:
1. Να τεθούν υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΙΚΑ, ΥΠΕΝ κλπ) όλα τα δεδομένα και
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ΦΔ και αφορούν στην καταβολή των ασφαλιστικών
εισφορών, που γεννήθηκαν το διάστημα πριν τη συγκρότηση του υφιστάμενου ΔΣ, στο
πρώην ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ, έτσι ώστε να υπολογιστεί το ακριβές ποσό οφειλής και ο ΦΔ να
προβεί στην άμεση εξόφλησή του.
2. Να τεθούν υπόψη των αρμοδίων αρχών (ΣΕΠΠΕ, ΥΠΕΝ κλπ) όλα τα δεδομένα και
στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από το ΦΔ και αφορούν στην καταβολή οφειλόμενων
μισθών, που γεννήθηκαν το διάστημα πριν τη συγκρότηση του υφιστάμενου ΔΣ, στους
εργαζομένους, των οποίων οι εργασιακές σχέσεις μεταβιβάστηκαν στο ΦΔ, έτσι ώστε να
υπολογιστεί το ακριβές ποσό οφειλής και ο ΦΔ να προβεί στην άμεση εξόφλησή του.
Τα μέλη ΔΣ, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
1. Την αποστολή όλων των δεδομένων και στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από
το ΦΔ, και αφορούν στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, που γεννήθηκαν το
διάστημα πριν τη συγκρότηση του υφιστάμενου ΔΣ, στο πρώην ΙΚΑ και ήδη ΕΦΚΑ, προς τις
αρμόδιες αρχές (ΙΚΑ, ΥΠΕΝ κλπ), έτσι ώστε να υπολογιστεί το ακριβές ποσό οφειλής και
δηλώνουν την πρόθεση τους, μόλις έχουν το ακριβές ποσό να προχωρήσουν άμεσα στην
εξόφληση του με την έγκριση της σχετικής δαπάνης.
2. Την αποστολή όλων των δεδομένων και στοιχείων, που έχουν συγκεντρωθεί από
το ΦΔ, και αφορούν στην καταβολή οφειλόμενων μισθών, που γεννήθηκαν το διάστημα πριν
τη συγκρότηση του υφιστάμενου ΔΣ, στους εργαζομένους, των οποίων οι εργασιακές σχέσεις
μεταβιβάστηκαν στο ΦΔ, προς τις αρμόδιες αρχές (ΣΕΠΠΕ, ΥΠΕΝ κλπ) έτσι ώστε να
υπολογιστεί το ακριβές ποσό οφειλής και δηλώνουν την πρόθεση τους, μόλις έχουν το
ακριβές ποσό να προχωρήσουν άμεσα στην εξόφληση του με την έγκριση της σχετικής
δαπάνης.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 168
Θέμα 13ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με
Ορνιθολογική Εταιρεία
Ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη του Σώματος την πρόταση εκ μέρους της Ορνιθολογικής
Εταιρείας για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με το ΦΔ. Περαιτέρω έκανε λόγο
για τη διαρκή παρουσία της Ορνιθολογικής Εταιρείας στο Πάρκο και στην συμβολή της στην
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προβολή του, γεγονός που συνηγορεί στην αποδοχή της πρότασης συνεργασίας. Περαιτέρω
ζήτησε από τα μέλη του ΔΣ να του παράσχουν την εξουσιοδότηση να διαπραγματευτεί τους
όρους συνεργασίας μεταξύ ΦΔ και Ορνιθολογικής Εταιρείας ώστε να επιλεγεί και ο σωστός
τύπος που θα πρέπει να λάβει η συνεργασία αυτή. Οι όροι της συνεργασίας που θα επιλεγεί,
ως η πλέον κατάλληλη, θα τεθούν προς έγκριση στο ΔΣ.
Τα μέλη ΔΣ αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου αποφασίζουν την παροχή
εξουσιοδότησης στο πρόσωπό του, προκειμένου να διαπραγματευτεί τους όρους
συνεργασίας μεταξύ ΦΔ και Ορνιθολογικής Εταιρείας ώστε να επιλεγεί και ο σωστός τύπος
που θα πρέπει να λάβει η συνεργασία αυτή. Οι όροι της συνεργασίας που θα επιλεγεί, ως η
πλέον κατάλληλη, θα τεθούν προς έγκριση στο ΔΣ.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 169
Θέμα 14ο. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εγκατάσταση δικτύου ασύρματης
πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi) από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του Εθνικού
Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για την εγκατάσταση δικτύου ασύρματης
πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi). Το θέμα θα τεθεί εκ νέου στο επόμενο ΔΣ, όταν θα υπάρχει
και διατυπωμένη πρόταση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας.
Μη υπαρχόντων άλλων θεμάτων για λήψη απόφασης, ο Πρόεδρος του ΔΣ κήρυξε την λήξη
των εργασιών της συνεδρίασης.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο υπογράφεται όπως
ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΖΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ
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ΤΑ ΜΕΛΗ:

ΜΑΡΙΝΟΣ ΡΟΥΣΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΘΕΟΔΩΡΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΝΔΩΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΕΙΔΑΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΡΑΣ
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email: contact@parkotritsis,gr www.parkotritsis.gr

