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ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΑΘΗΝΑ, 17.10.2016 

Α.Π.: 1 

ΠΡΟΣ: Ως πίνακα αποδεκτών 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης» 

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην 1η Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και 

Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας  «Αντώνης 

Τρίτσης» που θα γίνει την Πέμπτη 20.10.2016 και ώρα 16.00 στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Φορέα Διαχείρισης, οδός Σ. Μουστακλή 23, Ίλιον, με τα 

παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 

1. Ανακοινώσεις Προέδρου. 

2. Συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα και ανάληψη των καθηκόντων του. 

3. Εκλογή μεταξύ των μελών του Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ταμία. 

4. Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ. προκειμένου, στο 

όνομα και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί, ενώπιον των 

αρμόδιων Αρχών και Υπηρεσιών, σε δήλωση έναρξης εργασιών. Να ενεργήσει 

περαιτέρω ότι απαιτείται προκειμένου: α) Να αποκτήσει ο Φορέας Διαχείρισης 

αριθμό φορολογικού μητρώου και κωδικούς taxis, β) Να εγγραφεί  στο Μητρώο 

Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), δ) Να εγγραφεί στην Ενιαία Αρχή 

Πληρωμών (Ε.Α.Π.), ε) Να εγγραφεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στ) Να εγγραφεί στο 

ΙΚΑ και γενικά να ενεργήσει ότι προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για την έναρξη 

των δραστηριοτήτων του Φορέα Διαχείρισης.  

5. Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ. προκειμένου, 

ύστερα από τη λήψη τουλάχιστον τριών έγγραφων προσφορών, να προβεί στο 

όνομα και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, σε άνοιγμα τραπεζικού 

λογαριασμού σε Τραπεζικό Ίδρυμα, υπογράφοντας προς τούτο κάθε σχετικό 

έγγραφο. 
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6. Παροχή εξουσιοδότησης και αρμοδιότητας σε μέλος του Δ.Σ. προκειμένου, 

ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό του Φορέα Διαχείρισης, να προβεί 

σε κατάρτιση και υπογραφή νέων συμβάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, 

παροχής ύδατος, παροχής τηλεφωνικών και διαδικτυακών συνδέσεων στο 

Πάρκο Τρίτση. 

7. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής μεταξύ των τακτικών και αναπληρωματικών 

μελών του Δ.Σ. για την καταγραφή όλων των συστατικών, παραρτημάτων και 

κινητών πραγμάτων που βρίσκονται εντός των ορίων του Πάρκου Τρίτση και 

προορίζονται να χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του, με σκοπό: α) Την 

κατάρτιση του περιουσιολογίου του Φορέα Διαχείρισης, β) Την αξιολόγηση της 

κατάστασης τους.  

8. Έναρξη συζήτησης για την έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και 

Λειτουργίας.   

9. Συζήτηση για ανάθεση αρμοδιοτήτων μεταξύ των τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.  

10. Λοιπά θέματα - Επείγοντα. 

 

Σημείωση: Στη συνεδρίαση καλούνται να λάβουν μέρος και τα αναπληρωματικά μέλη 

ανεξαρτήτως της προσέλευσης ή μη των τακτικών μελών, με δικαίωμα λόγου. 

 

 

Ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης 

Ιωάννης Πολύζος 

Ομ. Καθηγητής ΕΜΠ 

 

 


