
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    59η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 13.12.2022 

                (Αριθ πρωτ.: 92162/14.12.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 91083/09.12.2022 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 09.12.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 

4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                        «      « 

4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                          «      « 

5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.           «      « 

                                                                 ΑΠΟΦΑΣΗ –443– 

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

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για την 

σύνταξη δυο συμβολαίων δανειακής σύμβασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 και ΑΤ04 του 

Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης». 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 89989/06.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Έχοντας υπόψη : 

 

➢ Την με αριθμ. πρωτ. 19576/19.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) Πρόσκληση για την υποβολή 

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

«Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα 
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πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» ΑΤ08 

➢ Την με αριθμ. πρωτ. 18214/29.09.2020 (ΑΔΑ: ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) Πρόσκληση για την υποβολή 

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

«Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων» ΑΤ04 

➢ Τις με αριθμό 454/29-12-2020 και 034/2-02-2021 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

μας, περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στις Προσκλήσεις ΑΤ08 και ΑΤ04, του Προγράμματος 

«Αντώνης Τρίτσης»,  

➢ Τις υπ’ αριθμ. 11498/2021/07-04-2022 (ΑΔΑ: 634Ι46ΜΤΛ6-Ν7Γ) και 11499/29-06-2022 

(ΡΛΗΣ46ΜΤΛ6-Σ1Ι) αποφάσεις ένταξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί Ένταξης των 

έργων του Δήμου Ιλίου με τίτλους «Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης 

πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση 

πανδημιών στο Δήμο Ιλίου» ΑΤ08 και «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Ιλίου» ΑΤ04 στο Πρόγραμμα 

«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».  

➢ Τις με αριθμό πρωτοκόλλου 55888/10-06-2022 και 79080/05-08-2022 ανακοινώσεις έγκρισης 

επενδυτικών δανείων από το Τ.Π. & Δανείων. 

➢ Τις υπ’αριθμ.295/23-08-2022 και 223/30-06-2022 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας  

περί αποδοχής των όρων και των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την χορήγηση των 

επενδυτικών δανείων από το Τ.Π. & Δανείων. 

➢ Τις υπ’αριθμ. 732/2022, 764/2022 πράξεις του Ζ’ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες 

δεν κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων των Δανειακών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου μας και του 

Τ.Π. & Δανείων για τις πράξεις ΑΤ08 και ΑΤ04 

➢ Τα υπ’ αριθμ. 106935_22/21-10-2022 και 113113_22/2-11-2022 έγγραφα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με θέμα την  αποστολή σχεδίων δανειστικών συμβολαίων προς 

υπογραφή.  

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

Πατρόκλου 73, για την σύνταξη δύο συμβολαιογραφικών πράξεων επενδυτικών δανείων μέσω του 

προγράμματος ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», μεταξύ του 

Δήμου μας και του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 2.216.596,72€, για την εκτέλεση του 

έργου «Ευφυή συστήματα κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της 

δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου» ΑΤ08 και ποσού 

1.721.161.33€  για την εκτέλεση του έργου «Γωνιές Ανακύκλωσης στον δήμο Ιλίου» ΑΤ04. 
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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 «τριακοσίων ευρώ» (300,00€). 

 

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,   

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

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

την σύνταξη δύο συμβολαιογραφικών πράξεων επενδυτικών δανείων μέσω του προγράμματος ανάπτυξης 

και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», μεταξύ του Δήμου μας και του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων ποσού 2.216.596,72€, για την εκτέλεση του έργου «Ευφυή συστήματα 

κινητικότητας και ασφαλούς ελεγχόμενης πρόσβασης για την προστασία της δημόσιας υγείας και του 

πληθυσμού από την εξάπλωση πανδημιών στο Δήμο Ιλίου» ΑΤ08 και ποσού 1.721.161.33€  για την 

εκτέλεση του έργου «Γωνιές Ανακύκλωσης στον δήμο Ιλίου» ΑΤ04. 

 

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 «τριακοσίων ευρώ» (300,00€). 

 

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 

                    Βομπιράκη Ν., Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                   
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