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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                          22η  Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 13.05.2022 

             (Αριθμ. Πρωτ.: 35070/13.05.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 13η Μαΐου 2022 ημέρα Παρασκευή που 

πραγματοποιήθηκε «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 10.00 

π.μ. και ώρα λήξης στις 11.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 34886/13.05.2022 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 13.05.2022  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» και ε) την εγκύκλιο με αριθμ. 63 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 19515/12.10.2021),  

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. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                         «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.       «      « 

7. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

8. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.       «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ουδείς 

               ΑΠΟΦΑΣΗ –155– 

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6 του Ν. 3852/2010 και όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, που αφορά την λήψη   για την  υποβολή 

πρότασης στην υπ. αρ. 4410/22-06-2021 Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 
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(Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού 

Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με 

τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

1.170.000,00  € (συμπερ. Φ.Π.Α.), το θέμα θεωρείται κατεπείγον λόγω του γεγονότος ότι το Πράσινο 

Ταμείο εξετάζει τις υποβληθείσες προτάσεις με άμεση αξιολόγηση, καθώς και της σημασίας της 

προτεινόμενης παρέμβασης για την τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής της πόλης. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 34775/12.05.22022 σχετικό έγγραφο του 

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

 
«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 
1) Του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, 

2) Του N.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3) Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

4) Του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'/28-6-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει,  

5) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/26-3-2014) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

6) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

7) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων και δημοσίων συμβάσεων,  

 

και αφού λάβετε υπόψη: 
1) Την υπ. αρ. 4410/22-06-2021 (ΑΔΑ: 67ΦΟ46Ψ844-10Ζ) Πρόσκληση υποβολής προτάσεων  στον 

Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021 από το 

Πράσινο Ταμείο,  

2) Την υπ. αρ. 227.10/2021 (ΑΔΑ: ΨΣΑΟ46Ψ844-ΡΥΑ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Πράσινου Ταμείου, με την οποία παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων έως την 

31/3/2022, καθώς και την 235.2.2/2022 (ΑΔΑ:64Ω846Ψ844-ΔΙ2) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Πράσινου Ταμείου, με την ορίσθηκε ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων η 
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31/5/2022,  

3) Τον Οδηγό διαχείρισης του Χρηματοδοτικού  Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 

για τα έτη 2021-2022, Άξονας Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», σύμφωνα με τον οποίο το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει: 

▪ το 60% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 1, με το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης για το δήμο Ιλίου να διαμορφώνεται στα 686.362,00 ευρώ,  

▪ το 80% του Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 2, με το ανώτατο ποσό 

χρηματοδότησης για το δήμο Ιλίου να διαμορφώνεται στα 227.834,00 ευρώ, 

4) Το γεγονός ότι στις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου 1 «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» της 

Πρόσκλησης περιλαμβάνονται ολοκληρωμένα έργα αναπλάσεων κοινόχρηστων χώρων και χώρων 

πρασίνου ή δίκτυο αυτών,  

5)   Τον επείγοντα χαρακτήρα του θέματος, δεδομένου του γεγονότος ότι το Πράσινο Ταμείο εξετάζει τις 

υποβληθείσες προτάσεις με άμεση αξιολόγηση, καθώς και της σημασίας της προτεινόμενης παρέμβασης για 

την τοπική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής της πόλης,  

6) Το γεγονός ότι ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να υποβάλει στο Μέτρο 1 της παραπάνω Πρόσκλησης 

πρόταση, η οποία αφορά την κατασκευή έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ 

ΠΗΓΗΣ», προϋπολογισμού 1.170.000,00  € για δαπάνη εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%, για απρόβλεπτα, 

απολογιστικά, δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 24%, η οποία αφορά τον ανασχεδιασμό δύο (2) 

περιοχών παρέμβασης εκ των οποίων: 

Η 1η αφορά την «Ανάπλαση της πλατείας επί των οδών Καραϊσκάκη & Ζωοδόχου Πηγής και τμημάτων των 

οδών Ζωοδόχου Πηγής, Μαυρομιχάλη, Καραϊσκάκη και Αγίων Θεοδώρων» και περιλαμβάνει:  

την ανάπλαση βάσει βιοκλιματικού σχεδιασμού των πεζοδρομίων της υπό μελέτης περιοχής για τη 

διασφάλιση της ανεμπόδιστης, άνετης και ασφαλούς διακίνησης όλων των πεζών ανεξαρτήτως ηλικίας και 

ικανοτήτων,  

την ανακατασκευή νέου ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας στα υπό μελέτη οδικά τμήματα (αντικατάσταση 

του υφιστάμενου με σταμπωτό σκυρόδεμα τάπητα) καθώς και των υποβάσεων οδοστρωσίας αυτών,  

την ανακατασκευή τριγωνικής μορφής μικρής πλατείας, και την αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική 

αναβάθμισή της  

την κυκλοφοριακή διαμόρφωση της πέριξ περιοχής για την επίλυση λειτουργικών προβλημάτων με μικρές 

παρεμβάσεις επί του υπάρχοντος οδικού δικτύου, σύμφωνα με την σχετική κυκλοφοριακή μελέτη  και  

 Η 2η  αφορά την «Ανάπλαση της πλατείας ΡΟΥΜΕΛΗΣ & του κόμβου Χίου, Πολυτέκνων,   Σύρου & Ρήγα 

Φεραίου» και περιλαμβάνει:  

τη διατήρηση της χρήσης του Ο.Τ. 878 ως πλατεία, αλλά με σύγχρονη μορφή και ύφος, που θα 

προσφέρει, ακολουθώντας το νέο αρχιτεκτονικό βιοκλιματικό σχεδιασμό της, δυνατότητες ξεκούρασης, 

αναψυχής, και κοινωνικοποίησης, για κάθε ηλικιακή ομάδα επισκεπτών και κατοίκων της περιοχής. Στο 

ΑΔΑ: 6ΦΩ4ΩΕΒ-ΖΩΓ



 4 

πλαίσιο ανάπλασής της συμπεριλαμβάνονται και τα πεζοδρόμια που την περιβάλλουν,  

τον ανασχεδιασμό και τη λειτουργική διαμόρφωση του κόμβου (στον οποίο συμβάλλουν οι οδοί Σύρου, 

Ηρακλέους, Χίου, Ρήγα Φεραίου, Πολυτέκνων) με υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων επί του υπάρχοντος 

οδικού δικτύου, σύμφωνα με την σχετική κυκλοφοριακή μελέτη 

 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 

1) Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ιλίου στο Μέτρο 1 της υπ. αρ. 4410/22-06-2021 

Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & 

Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.170.000,00  € (συμπερ. 

Φ.Π.Α.)   

2) Την κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού που θα προκύψει, σε περίπτωση που το ύψος 

της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο δεν επαρκεί για την υλοποίηση της προς υποβολή πρότασης 

3) Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα του Οδηγού 

διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ), το 

οποίο έχει ως ακολούθως: 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 

 

Άρθρο 1: Μη χρηματοδότησης έργου από άλλα χρηματοδοτικά μέσα (εθνικά, Ε.Ε.) της τρέχουσας ή 

άλλης προγραμματικής περιόδου. 

Ο δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι οι προβλεπόμενες δαπάνες του εν λόγω έργου όπως αυτό 

αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος, ή μέρος αυτής, δεν έχει τύχει στο παρελθόν ούτε θα τύχει 

χρηματοδότησης από άλλα εθνικά ή της Ε.Ε. χρηματοδοτικά μέσα της τρέχουσας ή άλλης περιόδου. 

 

Άρθρο 2: Αντικείμενο Συμφώνου Αποδοχής Όρων 

Ο Δικαιούχος Δήμος Ιλίου αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.170.000,00  € (συμπερ. 

Φ.Π.Α.) στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το 

έτος 2021, και εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης του έργου. 
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Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του 

παρόντος Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης Προγραμμάτων, όπως αυτό ισχύει. 

 

Άρθρο 3: Τήρηση εθνικής νομοθεσίας και κανόνων Ε.Ε. 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί την εθνική νομοθεσία και τους κανόνες της Ε.Ε. και ιδίως τη νομοθεσία 

που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, τα δημόσια έργα, τις προμήθειες, τις μελέτες, τις υπηρεσίες. 

 

Άρθρο 4: Κοινοποίηση επιμέρους στοιχείων υλοποίησης του έργου 

Με την έναρξη υλοποίησης του έργου, από την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο και μέχρι την 

ολοκλήρωσή της, ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

• Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο να κοινοποιήσει άμεσα στο Πράσινο Ταμείο, 

την υπογεγραμμένη σύμβαση. 

• Στην περίπτωση εκτέλεσης έργων για τα οποία απαιτείται η χορήγηση αδειών/εγκρίσεων πριν την 

εκτέλεσή τους από τα αρμόδια όργανα η εξασφάλισή τους και η προσκόμισή τους στο Πράσινο Ταμείο από 

τον Δικαιούχο αποτελεί προϋπόθεση για την χρηματοδότησή τους. 

• Ο Δικαιούχος οφείλει να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο για την συμβασιοποίηση του έργου. 

• Να καταρτίζει και να υποβάλλει στο Πράσινο Ταμείο πλήρη φάκελο με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για την πληρωμή, όπως αυτά βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου. 

• Να καταρτίσει και να υποβάλει στο Πράσινο Ταμείο κατά την αποπληρωμή του έργου, αναλυτική 

έκθεση ολοκλήρωσης του έργου (βάσει του εδαφίου 10 παρ. 3 του Οδηγού του Χ.Π. «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»), όπου θα περιγράφεται το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο, οι δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν και το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε σε σχέση με το εγκριθέν. 

• Το Πράσινο Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα απένταξης του Δικαιούχου εφόσον το έργο δεν 

εξελίσσεται ομαλά. 

• Στην περίπτωση εκείνη που το Πράσινο Ταμείο διαπιστώσει, σε οποιαδήποτε φάση υλοποίησης του 

έργου, ακόμα και μετά το πέρας αυτής, τη μη τήρηση από τον Δικαιούχο της εθνικής νομοθεσίας και των 

κανόνων της Ε.Ε., έχει το δικαίωμα να διακόψει αζημίως γι’ αυτό τη χρηματοδότηση του έργου και να 

αναζητήσει από τον Δικαιούχο την επιστροφή της χρηματοδότησης την οποία έλαβε. Ο Δικαιούχος οφείλει 

να επιστρέψει την χρηματοδότηση που έλαβε στο Πράσινο Ταμείο. 

 

Άρθρο 5: Τροποποιήσεις σύμβασης (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο / παράταση προθεσμιών) 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να υποβάλει για προέγκριση στο Πράσινο Ταμείο οποιαδήποτε τροποποίηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της υπογραφείσας σύμβασης. 

Η σύναψη συμπληρωματικών συμβάσεων γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν με την υποβολή 

του ΑΠΕ προκύπτουν συμπληρωματικές εργασίες οι οποίες αιτιολογούνται ειδικώς και επαρκώς ως προς το 
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χαρακτηρισμό τους ως συμπληρωματικές λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων και πρέπει να πληρούνται 

ειδικοί όροι. Σε αυτές περιπτώσεις, και εφόσον ο Δικαιούχος προτίθεται να αιτηθεί τη δυνατότητα 

χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο της επικείμενης συμπληρωματικής σύμβασης, υποχρεούται να 

υποβάλλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία βάσει της κείμενης νομοθεσίας. 

Μετά την προέγκριση τροποποίησης στοιχείων της σύμβασης, ο δικαιούχος υποχρεούται να κοινοποιήσει 

στο Πράσινο Ταμείο την τροποποιημένη σύμβαση, τηρώντας τη σχετική νομοθεσία περί της υποχρέωσης 

καταχώρισης στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο» (άρθρο38 παρ.6 του Ν. 4412/2016 και της σχετικής 

Υ.Α. 576/2017 ΦΕΚ Β’ 1781/2017). 

 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει το Πράσινο Ταμείο σε κάθε περίπτωση παράτασης των 

προθεσμιών εκτέλεσης του έργου, κοινοποιώντας τις σχετικές αποφάσεις κατά την υποβολή για την 

πληρωμή της δαπάνης. Στην περίπτωση που η υλοποίηση του έργου δεν καθίσταται εφικτή εντός του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και το έργο δεν εξελίσσεται ομαλά, η χρηματοδότηση του έργου από το 

Πράσινο Ταμείο δύναται να διακοπεί και το Πράσινο Ταμείο μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση ένταξης 

του έργου, χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος οφείλει να 

επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταμείο το οποίο και 

επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της. Σε καμία περίπτωση ο Δικαιούχος 

δεν δύναται να αξιώσει καταβολή τόκων υπερημερίας από το Πράσινο Ταμείο. 

 

Άρθρο 6:   Παρακολούθηση Ενταγμένου Έργου 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α)     Να ορίζει υπεύθυνο άτομο για την επικοινωνία με το Π.Τ. 

(β) Να λειτουργεί μηχανισμό πιστοποίησης εκτέλεσης του έργου, ο οποίος θα εξασφαλίζει τον 

αποτελεσματικό έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υλικών των υπηρεσιών και του τελικού 

παραδοτέου αποτελέσματος καθώς και να εφαρμόζει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου των πληρωμών, ο 

οποίος θα εξασφαλίζει τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, και κανονικότητά τους 

(γ) Να τηρεί ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το έργο στο οποίο θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που 

θα αντιστοιχούν πλήρως προς τις δηλούμενες πληρωμές. 

Το Πράσινο Ταμείο έχει το δικαίωμα να ελέγξει τα ανωτέρω σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου. 

 

Άρθρο 7: Τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών από Δικαιούχο 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α)  Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο έργου με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση του έργου 

έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή του, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης και 

τις τυχόν ειδικότερες οδηγίες του Πράσινου Ταμείου. 
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(β)   Να τηρεί όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους των 

έργων για διάστημα πέντε ετών μετά το κλείσιμο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος. Το ανωτέρω 

διάστημα μπορεί να παρατείνεται είτε στην περίπτωση ενδίκων διαδικασιών είτε κατόπιν δεόντως 

αιτιολογημένης θέσης του Πράσινου Ταμείου. 

(γ) Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή, είτε σε ακριβή 

αντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων. 

 

Άρθρο 8: Επαληθεύσεις – Έλεγχοι  

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από το Πράσινο Ταμείο τόσο στην έδρα του όσο και στους χώρους 

υλοποίησης των έργων. 

(β) Να αποδέχεται τη διενέργεια ελέγχων από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα. 

(γ) Να διαθέτει, εφόσον ζητηθούν, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου καθώς και σε όλα 

τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά ή στοιχεία εκτέλεσης του έργου. 

(δ) Να παρέχει στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Πράσινου Ταμείου συμπληρωματικά στοιχεία ή 

διευκρινήσεις, εφόσον αυτά απαιτηθούν. 

 

Άρθρο 9: Δημοσιότητα 

Ο Δικαιούχος υποχρεούται: 

(α)   Να αποδεχθεί την συμπερίληψή του στη λίστα Δικαιούχων του Χρηματοδοτικού Προγράμματος που 

δημοσιοποιεί το Πράσινο Ταμείο στην οικεία ιστοσελίδα, στην οποία αναφέρονται το όνομα του 

Δικαιούχου, ο τίτλος του έργου και το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που διατίθεται για την 

υλοποίηση του έργου. 

( β)     Να λάβει όλα τα μέτρα πληροφόρησης – δημοσιότητας όπως προβλέπονται τόσο στον οδηγό του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος. όσο και στην ιστοσελίδα του Πράσινου Ταμείου: 

 

Άρθρο 10: Τήρηση όρων και υποχρεώσεων 

 (α) Ο Δικαιούχος βεβαιώνει υπεύθυνα ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται ολοσχερώς και 

ανεπιφυλάκτως το σύνολο των παρόντων όρων του Συμφώνου και του Οδηγού Διαχείρισης 

Προγραμμάτων, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά. 

(β)  Η μη τήρηση των όρων και των υποχρεώσεων του παρόντος συμφώνου ή σε περίπτωση που το έργο 

αποκλίνει από τους όρους της απόφασης ένταξης, το έργο επανεξετάζεται από το Πράσινο Ταμείο. Εάν οι 

ανωτέρω αποκλίσεις κριθούν αδικαιολόγητες η απόφαση ένταξης του έργου δύναται να ανακληθεί αζημίως 

για το Πράσινο Ταμείο χωρίς να απαιτείται συμφωνία του Δικαιούχου. Στην περίπτωση αυτή ο Δικαιούχος 

οφείλει να επιστρέψει το σύνολο της χρηματοδότησης την οποία τυχόν έλαβε από το Πράσινο Ταμείο, το 
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οποίο και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του για την είσπραξή της.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                     Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018 

2. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ιλίου στο Μέτρο 1 της υπ. αρ. 4410/22-06-2021 

Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση 

& Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για το έτος 2021, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τίτλο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 

1.170.000,00  € (συμπερ. Φ.Π.Α.)   

3. Την κάλυψη από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού που θα προκύψει, σε περίπτωση που το ύψος 

της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο δεν επαρκεί για την υλοποίηση της προς υποβολή 

πρότασης 

4. Αποδέχεται τους όρους χρηματοδότησης, σύμφωνα με το συνημμένο στο Παράρτημα του Οδηγού 

διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Σύμφωνο Αποδοχής Όρων Χρηματοδότησης 

(ΣΑΠΟ), όπως αναφέρονται ανωτέρω 

5. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                           Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,                

  Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  

Βέργος Ι., Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ.,  

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Ρήγας Π. 

 

 

 

ΑΔΑ: 6ΦΩ4ΩΕΒ-ΖΩΓ


		2022-05-13T13:41:10+0300
	Athens




