
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 6295c42a2b1cceec6f510ea4 στις 31/05/22 13:08 1  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                       28η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 07.06.2022 

                               (Αριθμ. πρωτ.:  42202/07.06.2022)     

     Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 7η Ιουνίου 2022, ημέρα Τρίτη και   ώρα 

09:00 π.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 41571/03.06.2022 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 03.06.2022 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.       «      « 

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 –202– 

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

2ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την 

σύνταξη συμβολαίου δανειακής σύμβασης για την Προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της 

Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 39999/31.05.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη : 
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➢ Το υπ’ αριθμ. 90118/22-12-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Πρασίνου 

περί αναγκαιότητας για προμήθεια οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της ανωτέρω 

διεύθυνσης 

➢ Την υπ’ αριθμ.21/28-01-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αναγκαιότητας σύναψης 

δανείου και υποβολής επίσημου αιτήματος προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα άλλα 

Πιστωτικά Ιδρύματα 

➢ Την υπ΄αριθμ. πρωτοκόλλου 9630/10-02-2021 προσφορά του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων. 

➢ Την με αριθμό Πρωτοκόλλου 29659/09-04-2021 Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου από το 

Τ.Π. & Δανείων. 

➢ Την υπ’αριθμ. 040/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής των όρων για την λήψη 

τοκοχρεωλυτικού δανείου από το ΤΠΔ 

➢ Την υπ’αριθμ. 32/2022 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου ΟΤΑ του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί 

διενέργειας προληπτικού ελέγχου νομιμότητας της δανειακής σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 324 

του ν. 4700/2020, κατά την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος προς έλεγχο 

σχεδίου δανειακής σύμβασης 

➢ Την υπ’ αριθμ. 45024/17-05-2022 αποστολή του σχεδίου δανειστικού συμβολαίου από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών & Δανείων για υπογραφή 

 

Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ορισμό της συμβολαιογράφου Παπαζαχαρίου Φ. Μαρίας με έδρα το Ίλιον, 

Πατρόκλου 73, για την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δανειακής σύμβασης για την Προμήθεια 

οχημάτων για την ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», 

Μελέτη Π 05/2021, μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων συνολικού ποσού 

890.320,00 €. 

Η αμοιβή των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων καθορίζονται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 

100692/2009   (ΦΕΚ   1487/23-07-2009   τεύχος   Β΄)   και   111376/31-12-2011   (ΦΕΚ 

13/11.01.2012 τεύχος Β΄) «Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» και αφορά το ποσό των 

«διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα δυο λεπτών» (265,92€). 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022 

στον κωδικό 30.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   
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            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τον ορισμό της συμβολαιογράφου Παπαζαχαρίου Φ. Μαρίας με έδρα το Ίλιον, Πατρόκλου 73, για 

την σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης δανειακής σύμβασης για την Προμήθεια οχημάτων για την 

ανανέωση του στόλου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου», Μελέτη Π 05/2021, 

μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων συνολικού ποσού 890.320,00 €. 

Η αμοιβή των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων καθορίζονται σύμφωνα με τις ΚΥΑ 100692/2009   (ΦΕΚ   

1487/23-07-2009   τεύχος   Β΄)   και   111376/31-12-2011   (ΦΕΚ 13/11.01.2012 τεύχος Β΄) «Καθορισμός 

δικαιωμάτων συμβολαιογράφων» και αφορά το ποσό των «διακόσια εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα 

δυο λεπτών» (265,92€). 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2022  στον κωδικό 

30.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 

 

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                                               
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