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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2018
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ «ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”»
Την 22α Φεβρουαρίου 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:
299/20.02.2018 πρόσκληση του Προέδρου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν
αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ
1. Ανακοινώσεις Προέδρου
2. Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμβασης με
ΑΣΔΑ
3. Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΣΔΑ
4. Απευθείας ανάθεση Λογιστικών υπηρεσιών για τον ΦΔ
5. Απευθείας ανάθεση Νομικών υπηρεσιών για τον ΦΔ
6. Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για προμήθεια φυτών
7. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων για το έτος 2018
8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών για το έτος 2018
9. Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών για το έτος 2018
10. Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ
11. Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 144/2017 απόφασης ΔΣ
12. Συζήτηση και έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Παροχής Υπηρεσιών,
Διενέργειας Προμηθειών, κλπ
13. Συζήτηση εισήγησης για την παραχώρηση/συνεκμετάλλευση δενδροκομικών εκτάσεων
του Πάρκου
14. Συζήτηση επί του Σχεδίου Πράξης Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης ακινήτων στο
Δήμου Ιλίου (συνέχεια συζήτησης)
15. Έγκριση εκτάκτων δαπανών
16. Λοιπά θέματα – Επείγοντα

Παρόντα ήταν τα τακτικά μέλη του ΔΣ:
1) Ιωάννης Πολύζος
2) Ιωάννης Ελαιοτριβάρης
3) Μαρίνος Ρουσιάς
4) Κωνσταντίνος Σερράος
5) Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής
6) Στυλιανός Βανδώρος
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7) Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος
8) Ιωάννης Μαυροειδάκος
Στη συνεδρίαση παρέστησαν επίσης τα αναπληρωματικά μέλη του ΔΣ Μαρία
Μπολτά, Ευθύμιος Κοκκίνης και Παναγιώτης Καλαράς.
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 30.01.2018
συνεδρίασης του ΔΣ και κήρυξε την έναρξη των εργασιών.
Θέμα 2ο: Αντικατάσταση μέλους Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής
Σύμβασης με ΑΣΔΑ
Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ είπε τα εξής: Όπως
γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 111/29.06.2017 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6692465ΧΞΚ –ΗΞ2) εγκρίθηκε
η σύναψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΔ
και του ΑΣΔΑ και ορίστηκαν τα δύο εκ των τριών μελών της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης που θα προέρχονται από το ΦΔ (
το τρίτο μέλος ορίστηκε από τον ΑΣΔΑ). Μεταξύ των μελών της Κοινής Επιτροπής, ήταν ο
τότε Γενικός Διευθυντής κος Αναστάσιος Λύτρας, ο οποίος ορίστηκε και Πρόεδρός της. Μετά
την από 29.12.2017 Παραίτηση του Γενικού Διευθυντή, κρίνεται αναγκαία η αντικατάστασή
του, προκειμένου να προχωρήσει η υλοποίηση και ολοκλήρωση της Προγραμματικής
Σύμβασης. Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να οριστεί ο ίδιος ως μέλος και
Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της υπ’ αριθ. 133/07.07.2017
Προγραμματικής Σύμβασης, σε αντικατάσταση του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή,
δεδομένου ότι δεν έχει λάβει χώρα μέχρι σήμερα ο ορισμός νέου Γενικού Διευθυντή.
Τα μέλη του ΔΣ, με βάση την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τον ορισμό του Προέδρου ΔΣ, κ. Ιωάννη Πολύζου, ως μέλος και Πρόεδρο της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματικής Σύμβασης
μεταξύ του ΦΔ και του ΑΣΔΑ, σε αντικατάσταση του απερχόμενου Γενικού Διευθυντή του
Φορέα Διαχείρισης. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθ. πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματική
Σύμβαση.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 170
Θέμα 3ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με ΑΣΔΑ
Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ είπε τα εξής: Όπως
γνωρίζετε με την υπ’ αριθ. 111/29.06.2017 απόφαση ΔΣ (ΑΔΑ: 6692465ΧΞΚ – ΗΞ2) εγκρίθηκε
η σύναψη της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΔ
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και του ΑΣΔΑ. Η Προγραμματική αυτή σύμβαση περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες – κωδικούς
εργασιών και κάθε ενότητα – κωδικός, επιμέρους υποενότητες. Μετά την ολοκλήρωση
ορισμένων εκ των επιμέρους υποενοτήτων εργασιών που περιλαμβάνονται στις τέσσερις
ενότητες - κωδικούς, διαπιστώνεται ότι δεν έχει πλήρως δαπανηθεί το αρχικώς
προβλεπόμενο ποσό για κάθε ενότητα - κωδικό εργασιών και συγκεκριμένα:
1.Στο πλαίσιο της εργασίας με την αρίθμηση (Α) στην προγραμματική σύμβαση που φέρει
τον τίτλο: «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 2017 και ποσό ύψους 22.320,00 ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), υλοποιήθηκε από τον ΑΣΔΑ η εργασία «Αποψίλωση των
αποξηραμένων χόρτων και απομάκρυνσή τους από το χώρο του Πάρκου Αντώνης Τρίτσης»,
η οποία ολοκληρώθηκε και για την υλοποίησή της δαπανήθηκε το ποσό των 14.756,00€
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Παρέμεινε συνεπώς αδιάθετο το ποσό των επτά χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων
(7.564,00) ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), το οποίο προτείνεται να μεταφερθεί
για την ενίσχυση της εργασίας με την αρίθμηση (Γ) στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο:
εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης».
2.Στο πλαίσιο της εργασίας με την αρίθμηση (Β) στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο:
«Έλεγχος και συντήρηση γεωτρήσεων και πηγαδιών, με σκοπό την πλήρη αποκατάστασή
τους και επαναλειτουργία τους» και ποσό ύψους 22.320,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α), υλοποιήθηκε από τον ΑΣΔΑ η εργασία «Επισκευή και συντήρηση αντλιών και
καθαρισμός φρέατος Εσχατιάς Πάρκου Αντώνης Τρίτσης» η οποία ολοκληρώθηκε και για την
υλοποίησή της δαπανήθηκε το ποσό των 11.259,20€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Στο πλαίσιο της ίδιας εργασίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ΑΣΔΑ η εργασία
«Συντήρηση αντλιοστασίου γεώτρησης στον λόφο "Προσκόπων'', Καθαρισμός και Επισκευή
αντλίας φρέατος Εσχατιάς λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων πάρκου ''Αντώνης Τρίτσης'',
δαπάνης ύψους 7.390,40 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Παραμένει συνεπώς αδιάθετο το ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα ευρώ και
σαράντα λεπτών (3.670,40) € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), το οποίο προτείνεται να
μεταφερθεί για την ενίσχυση της εργασίας με την αρίθμηση (Γ) στην προγραμματική
σύμβαση με τίτλο: εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του
Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης».
3.Στο πλαίσιο της εργασίας με την αρίθμηση (Δ) στην προγραμματική σύμβαση με τίτλο:
«Εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης»» και ποσό ύψους 24.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)
υλοποιήθηκαν από τον ΑΣΔΑ οι εργασίες «Επισκευής και Συντήρησης εγκαταστάσεων του
ανοιχτού θεάτρου πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»» η οποία ολοκληρώθηκε και για την
υλοποίησή της δαπανήθηκε το ποσό των 14.480,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Στο πλαίσιο της ίδιας εργασίας ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη από τον ΑΣΔΑ η εργασία
«Τοποθέτηση δύο νέων κουφωμάτων αλουμινίου, συντήρησης και επισκευής των
υπαρχόντων και κατασκευή σκάλας πρόσβασης στο κτήριο της ''ΚΙΒΩΤΟΥ'' στο πάρκο
''Αντώνης Τρίτσης''», εκτιμώμενης δαπάνης ύψους 7.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α).
Παραμένει συνεπώς αδιάθετο το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα
(2.570,00) € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α)., το οποίο προτείνεται να μεταφερθεί για
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την ενίσχυση της εργασίας με την αρίθμηση (Γ) Σύμφωνα με τα παραπάνω, στους κωδικούς
(Α), (Β) και (Δ) της προγραμματικής σύμβασης, παραμένει αδιάθετο το ποσό των δεκατριών
χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα λεπτών (13.804,40€)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), το οποίο προτείνεται να μεταφερθεί στον κωδικό (Γ) της
προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων
υποδομών του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης»», το συνολικό ποσό του οποίου διαμορφώνεται
στο ύψος των τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων χιλιάδων ευρώ και εξήντα λεπτών
(38.604,60€) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α).
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος του ΔΣ πρότεινε την τροποποίηση της παραγράφου 3.2,
του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/07.07.2017 Προγραμματικής Σύμβασης η οποία
πρέπει να διαμορφωθεί ως ακολούθως:
«3.2. Στην παρούσα ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
συμμετέχει μέχρι του ποσού των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα
(94.240,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ Αναλυτικότερα το κόστος καθεμίας εκ των
επιμέρους εργασιών της παρούσης προϋπολογίζεται ως ακολούθως:
Α) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από τη συνολική
έκταση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», έως το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων πένητα έξι ευρώ (14.756,00) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Β) Ο έλεγχος και η συντήρηση των πηγαδιών και γεωτρήσεων του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα
λεπτών (18.649,60) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Γ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα
λεπτών (38.604,40) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
Δ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ
(22.230,00) συμπ/νου ΦΠΑ.»
Το ΔΣ, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου ΔΣ και κατόπιν διαλογικής
συζήτησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την τροποποίηση της παραγράφου 3.2, του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. πρωτ. 133/07.07.2017
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΦΔ και του ΑΣΔΑ, η οποία θα διαμορφωθεί ως
ακολούθως:
«3.2. Στην παρούσα ο Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και
Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης»
συμμετέχει μέχρι του ποσού των ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων σαράντα
(94.240,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Αναλυτικότερα το κόστος καθεμίας εκ των επιμέρους εργασιών της παρούσης
προϋπολογίζεται ως ακολούθως:
Α) Η αποψίλωση των αποξηραμένων χόρτων και η απομάκρυνσή τους από τη συνολική
έκταση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», έως το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων
επτακοσίων πένητα έξι ευρώ (14.756,00) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.
Β) Ο έλεγχος και η συντήρηση των πηγαδιών και γεωτρήσεων του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των δεκαοκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και εξήντα
λεπτών (18.649,60) ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α.
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Γ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των υπαίθριων υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των τριάντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και σαράντα
λεπτών (38.604,40) ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ.
Δ) Οι εργασίες συντήρησης και επισκευών των κτιριακών υποδομών του Πάρκου «Αντώνης
Τρίτσης», έως το ποσό των είκοσι δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα χιλιάδων ευρώ
(22.230,00) συμπ/νου ΦΠΑ.» Τα μέλη ΔΣ, αφού έλαβαν υπόψη την εισήγηση του Προέδρου
ΔΣ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 171
Θέμα 4ο: Απευθείας ανάθεση Λογιστικών υπηρεσιών για τον ΦΔ
Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΦΔ είπε τα εξής: Όπως
γνωρίζετε ο Φορέας Διαχείρισης δεν διαθέτει συγκροτημένες διοικητικές και οικονομικές
υπηρεσίες και παρίσταται άμεση ανάγκη για τη λογιστική υποστήριξη του Φορέα
Διαχείρισης κατά το έτος 2018 για την απρόσκοπτη και σύννομη λειτουργία του.
(…………………………………………….)
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται:
Α)Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 301/22.02.2018 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
και την απευθείας ανάθεση της τήρησης του Λογιστικού Συστήματος του Φορέα Διαχείρισης,
για το έτος 2018, σύμφωνα με τις εγκριθείσες τεχνικές προδιαγραφές στην εταιρεία «Ν.Ν.Τ.
Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «Ν.Ν.Τ. Α.Ε.»,
Β) Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ο ΦΔ, στερείται Γενικού Διευθυντή και συγκροτημένων
υπηρεσιών, τον ορισμό προσωρινής Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού αντικειμένου της
σύμβασης, εκ των μελών ΔΣ έως τη συγκρότηση της Επιτροπής κατά τις κείμενες διατάξεις.
Προτεινόμενα μέλη είναι οι :1. Ιωάννης Πολύζος, 2. Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος και
3.Μαρία Μπολτά, με αναπληρωματικά τους 1.Νικόλαο Μπελαβίλα, 2. Παναγιώτη Καλαρά
και 3. Σπυριδούλα Μαργαρίτη αντίστοιχα.
Γ) Την παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο ΔΣ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Την έγκριση του υπ’ αριθ. πρωτ. 301/22.02.2018 Πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης
και την απευθείας ανάθεση της τήρησης του Λογιστικού Συστήματος του Φορέα Διαχείρισης,
για το έτος 2018, σύμφωνα με τις εγκριθείσες τεχνικές προδιαγραφές στην εταιρεία «Ν.Ν.Τ.
Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. «Ν.Ν.Τ. Α.Ε.»,
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ερμού, αρ. 8, με Α.Φ.Μ. 099939689, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών,
έναντι συνολικής αμοιβής ποσού οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα (8.940 €) ευρώ
(συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων) πλέον ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη, η οποία θα
καταβάλλεται τμηματικά θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του
έτους 2018.
Β) Τον ορισμό προσωρινής Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού αντικειμένου της
σύμβασης, αποτελούμενης από τους :1. Ιωάννη Πολύζο, 2. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο και
3.Μαρία Μπολτά, με αναπληρωματικά μέλη τους 1.Νικόλαο Μπελαβίλα, 2. Παναγιώτη
Καλαρά και 3. Σπυριδούλα Μαργαρίτη αντίστοιχα.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΔΣ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και τις περαιτέρω
νόμιμες ενέργειες.
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Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 172
Θέμα 5ο: Απευθείας ανάθεση Νομικών υπηρεσιών για τον ΦΔ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης, αφού έλαβε γνώση της εισήγησης του
Προέδρου αναφορικά με:
α) την ανάγκη παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών με αντικείμενο τη νομική υποστήριξη των
οργάνων Διοίκησης του Φορέα Διαχείρισης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,
δεδομένου ότι ο Φορέας Διαχείρισης δεν διαθέτει συγκροτημένες υπηρεσίες. Περαιτέρω την
ανάγκη άμεσης διευθέτησης των νομικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία του
Φορέα Διαχείρισης, την επιμέλεια για τη σύνταξη προκηρύξεων και συμβάσεων και κάθε
άλλου είδους εξωδίκου εγγράφου ενώπιον κάθε αρμόδιας αρχής, δεδομένου του πλήθους
και της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά και χρήζουν
νομικής επίλυσης.
β) Τον ορισμό προσωρινής Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού αντικειμένου της
σύμβασης, εκ των μελών ΔΣ, έως τη συγκρότηση της Επιτροπής κατά τις κείμενες διατάξεις,
δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή ο ΦΔ, στερείται Γενικού Διευθυντή και συγκροτημένων
υπηρεσιών, με προτεινόμενα μέλη τους :1. Ιωάννη Πολύζο, 2. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο και
3.Μαρία Μπολτά, με αναπληρωματικά μέλη τους 1.Νικόλαο Μπελαβίλα, 2. Παναγιώτη
Καλαρά και 3. Σπυριδούλα Μαργαρίτη αντίστοιχα.
γ) Την προηγούμενη άριστη συνεργασία με τη δικηγόρο Αθηνών κα Δήμητρα Χριστιά κατά
την σύνταξη των προβλεπόμενων εκ του θεσμικού πλαισίου Κανονισμών του Φορέα
Διαχείρισης (άρθρο 59 Ν. 4414/2016)
(…………………………..)
Τα μέλη του ΔΣ, κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Την απευθείας ανάθεση της παροχής ανεξαρτήτων εξωδικαστικών νομικών υπηρεσιών,
από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης και για διάστημα έξι (6) μηνών, στη
Δήμητρα Χριστιά του Ηλία, δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Ιλίου Αττικής (Ελ Αλαμέϊν 47) με
Α.Φ.Μ. 110773959, Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, έναντι συνολικής αμοιβής ποσού επτά
χιλιάδων πεντακοσίων (7.500 €) ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
πλέον ΦΠΑ 24%. Η δαπάνη, η οποία θα καταβάλλεται τμηματικά θα βαρύνει τον Κ.Α. 61 του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έτους 2018.
Β) Τον ορισμό προσωρινής Επιτροπής Παραλαβής του τμηματικού αντικειμένου της
σύμβασης, αποτελούμενης από τους :1. Ιωάννη Πολύζο, 2. Παναγιώτη Τσαρμπόπουλο και
3.Μαρία Μπολτά, με αναπληρωματικά μέλη τους 1.Νικόλαο Μπελαβίλα, 2. Παναγιώτη
Καλαρά και 3. Σπυριδούλα Μαργαρίτη αντίστοιχα.
Γ) Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο ΔΣ για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για τις
περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.
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Θέμα 6ο: Έγκριση Πρωτογενούς αιτήματος για προμήθεια φυτών
Το ΔΣ κατόπιν διαλογικής συζήτησης,
ΕΓΚΡΙΝΕΙ
Το υπ’ αριθ. πρωτ. 298/16.02.2018 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια δέντρων και
φυτών για την πραγματοποίηση δεντροφύτευσης στο Πάρκο και δεσμεύει τη σχετική
πίστωση. Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης, εκτιμώμενης αξίας έως το ποσό των
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οκτακοσίων (800) ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%, θα βαρύνει τον Κ.Α. 62 του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του έτους 2018. Το ΔΣ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις περαιτέρω, κατά
τον νόμο, ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 174
Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμών και Αναθέσεων για το έτος
2018
Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
Θέμα 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών για το
έτος 2018
Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
Θέμα 9ο:Συγκρότηση Επιτροπής εξέτασης Ενστάσεων και Προσφυγών για το έτος 2018
Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
Θέμα 10ο: Έγκριση δαπάνης για την εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ
Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
Θέμα 11ο: Τροποποίηση της υπ. Αριθμ. 144/2017 απόφασης ΔΣ.
Ο Πρόεδρος ΔΣ ενημέρωσε τα μέλη για το αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής
Επιχείρησης με την επωνυμία «Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής» και το δ.τ. «Αλλ.α.ζω», στην οποία
έχει δοθεί άδεια χρήσης του Βορείου Πάρκινγκ της οδού Φυλής, με την υπ. αριθμ. 144/2017
απόφαση ΔΣ, για τη λειτουργία αγοράς «χωρίς μεσάζοντες», μία φορά το μήνα ημέρα
Σάββατο και ώρες 7:00-16:000, να της δοθεί η δυνατότητα να λειτουργεί την αγορά μία
φορά το μήνα ημέρα Σάββατο ή Κυριακή.
Τα μέλη ΔΣ εγκρίνουν το αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την
επωνυμία «Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής» και το δ.τ. «Αλλ.α.ζω», να λειτουργεί την αγορά
«χωρίς μεσάζοντες» μία (1) φορά το μήνα ημέρα Σάββατο ή Κυριακή, υπό την προϋπόθεση
να προσκομίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες και τροποποιούν κατά το μέρος αυτό την υπ.
αριθμ. 144/2017 απόφαση ΔΣ. Η παρούσα δεν υποκαθιστά τυχόν απαιτούμενη άδεια από
άλλη δημόσια αρχή την οποία θα πρέπει η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την
επωνυμία «Αλληλεγγύη Ανάγκη Ζωής» να έχει εκδώσει. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ. αριθμ.
144/2017 απόφαση ΔΣ.
Η παρούσα απόφαση λαμβάνει τον αριθμό 175

Θέμα 12ο. Συζήτηση και έγκριση του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Παροχής
Υπηρεσιών, Διενέργειας Προμηθειών, κλπ
Μετά την ολοκλήρωση της διαβούλευσης επί του Κανονισμού Εκπόνησης Μελετών, Παροχής
Υπηρεσιών, Διενέργειας Προμηθειών και την εκτέλεση έργων, καθώς και τη σύναψη,
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εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παραπάνω περιπτώσεις συμβάσεων του Φορέα
Διαχείρισης, όπως τούτος προβλέπεται στο άρθρο 59 παρ. 1 περ. δ’ του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ
149 Α’), με την ενσωμάτωση των 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 θα αποσταλεί προς έγκριση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 59
παρ. 2 του Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).
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Θέμα 13ο: Συζήτηση εισήγησης για την παραχώρηση/συνεκμετάλλευση δενδροκομικών
εκτάσεων του Πάρκου
Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση
Θέμα 14ο. Συζήτηση επί του Σχεδίου Πράξης Παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης
ακινήτων στο Δήμου Ιλίου (συνέχεια συζήτησης)
Το θέμα αναβάλλεται για επόμενη συνεδρίαση

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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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

ΤΑ ΜΕΛΗ ΔΣ

Ιωάννης Ελαιοτριβάρης

Μαρίνος Ρουσιάς

Θεόδωρος Κουτσοθεοδωρής

Στυλιανός Βανδώρος

Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος

Ιωάννης Μαυροειδάκος
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