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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           21η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 10.05.2022 

           (Αριθμ. πρωτ.: 34703/12.05.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 10η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 33013/06.05.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 

Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 06.05.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 

4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 

του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές 

Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  75/30.03.2020 τεύχος A’, 

άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για 

την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.           Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                    «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                           «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

     ΑΠΟΦΑΣΗ –150– 

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

10ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης 

του έργου του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του 

παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και 

τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». 
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 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 33432/09.05.2022 έγγραφο του Αυτοτελούς 

Τμήματος Ποιότητας, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Εχοντας υπόψη : 

1. Το N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 72, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την με αριθμ. πρωτ. 14576/24-7-2020 (ΑΔΑ: ΨΤΤΡ46ΜΤΛ6-ΦΨΨ) Πρόσκληση για την υποβολή 

αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας 

«Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο 

«Αστική Αναζωογόνηση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

3. Την υπ. αρ. 34184/21-5-2021 αίτηση χρηματοδότησης του Δήμου Ιλίου (αρ. πρωτ. 

εισερχομένου ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 9261/25-5-2021) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την 

Ενίσχυση των «διεπαφών» του παραδοσιακού Αστικού Ιστού με τις γειτνιάζουσες Αναπτυξιακές 

Δυνατότητες, τους Πόλους Έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της Πόλης» και τα μετέπειτα 

συμπληρωματικά στοιχεία προς τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος, 

4. Την από 12-1-2022 (ΑΔΑ: 9ΘΤΦ46ΜΤΛ6-546) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και 

Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) για την ένταξη του έργου του Δήμου 

Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού 

αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις 

παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με συνολικό ποσό 

χρηματοδότησης 2.262.746,24 €,  

   

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε : 

την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για 

την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες αναπτυξιακές 

δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» από το Πρόγραμμα 

«Αντώνης Τρίτσης», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 2.262.746,24 €. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την αποδοχή της χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Ιλίου με τίτλο «Ολοκληρωμένη 

παρέμβαση για την ενίσχυση των διεπαφών του παραδοσιακού αστικού ιστού με τις γειτνιάζουσες 

αναπτυξιακές δυνατότητες, τους πόλους έλξης και τις παραγωγικές λειτουργίες της πόλης» από το 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 2.262.746,24 €. 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                             Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

  Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Γαλούνης Δ. 
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