
 
 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    Βριλήσσια,  25 Ιουνίου  2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  Αριθ. Πρωτ:  7329 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              
ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Για τη 14η/2020 Κατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 
Σας προσκαλώ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της 
παρ.1, του άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [ΦΕΚ 
55/τΑ/11-3-2020] και του υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ, σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τηλεδιάσκεψη και με χρήση της  εφαρμογής e-presence, την 26/06/2020,  ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κάτωθι 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:: 
 ΘΕΜΑ 1ο :  Παράταση συνεργασίας του Δήμου Βριλησσίων και της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» μέχρι την 31/12/2022, για τη 
συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού 
Φαρμακείου του Δήμου Βριλησσίων (Εισηγητής: Διεύθυνση Διοικητικών & 
Κοινωνικών Υπηρεσιών- Αρμόδια Αντιδήμαρχος: Παρασκευή [Βούλα] Αρσένη- 
Λάμπρου) 

 ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης δεσμευμένου 
λογαριασμού (escrow account)  στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος 
του Πράσινου Ταμείου: «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 
2016» «Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» Εισηγητής: Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών- Αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι: Κωνσταντίνος Βαφειάδης-Παναγιώτης 
Φυκίρης) 

 
 
 
Συνημμένα:     Εισηγήσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
 
Η παρούσα συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010, λόγω της αναγκαιότητας συνέχισης της λειτουργίας των δομών του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου του Δήμου Βριλησσίων, ώστε να 
καλύπτονται βασικές ανάγκες διαβίωσης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών του 
Δήμου μας καθώς και της αναγκαιότητας απελευθέρωσης του ποσού της 
χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου προς το Δήμο για την εξόφληση των αναδόχων 
εκπόνησης της σχετικής μελέτης 
 
 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α 
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Τους Δημοτικούς Συμβούλους  κ.κ 

1. ΑΡΣΕΝΗ - ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)  

2. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ  

3. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΑΛΕΞΙΟ  

4. ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ 

5. ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ  

6. ΦΥΚΙΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  

7. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  

8. ΛΥΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ  

9. ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ  

10. ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ  

11. ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟ ΑΡΓΥΡΙΟ  

12. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (ΤΑΣΟ)  

13. ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (ΤΑΣΟ)  

14. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

15. ΓΟΥΝΑΡΗ ΧΡΗΣΤΟ  

16. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ)  

17. ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)  

18. ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΜΑΡΙΟ  

19. ΦΑΡΑΚΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ  

20. ΠΙΣΙΜΙΣΗ  ΙΩΑΝΝΗ  

21. ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  

22. ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΣΤΟ  

23. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟ  ΝΙΚΗΤΑ  

24. ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)   

25. ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ  

26. ΔΗΜΑΡΑ ΕΡΝΕΣΤΟ-ΘΕΟΔΩΡΟ (ΑΚΗ)  

27. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (ΠΑΝΟ)  

28. ΜΑΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  

29. ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗ  

30. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ  

31. ΚΡΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΟ 

32. ΒΗΤΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ  

33. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)  

  

  

Β Γραφείο Τύπου (άμεση δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Δήμου) 

  

 Γ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

1 Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης 

2 Γραφείο Δημάρχου 

3 Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 

4 Ν.Π.Δ.Δ Δήμου 



 
 

 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βριλήσσια 29-05-2020 
 

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ. 5782 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ν. ΠΑΙΖΗΣ Τηλ. 
210 6095505 
 
 

Προς Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
 

Θέμα: Παράταση συνεργασίας του Δήμου Βριλησσίων και της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» μέχρι την 31/12/2022, για τη 

συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου & Κοινωνικού 

Φαρμακείου του Δήμου Βριλησσίων 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
1) Την 176/2016 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων (ΑΔΑ: 

6Π95Ω9Ρ-ΒΚ4) με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Μνημονίου/Συμφώνου Συνεργασίας 

μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

«ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» (για δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, Κοινωνικού 

Φαρμακείου) και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος Βριλησσίων να υπογράψει το 

Μνημόνιο/Συμφωνία Συνεργασίας. 

2) Το με ημερομηνία 05-12-2016 Μνημόνιο/Συμφωνία Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ 

του Δήμου Βριλησσίων και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ 

ΕΛΠΙΔΑΣ». 

3) Την 5200/29-06-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο & 
Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων - (ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ)» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΡ3Ο7Λ7-2ΣΡ, MIS 5003720). 
4) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: 68647Λ7-ΙΦΕ), με 

ημερομηνία έναρξης της Πράξης την 1-1-2017 και ημερομηνία λήξης την 31-12-2020, 

5) Το με αρ. πρωτ. 510/19-2-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Οδηγίες Τροποποίησης 

των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», 

σχετικώς με την παράταση ισχύος των αποφάσεων ένταξης και τη δυνατότητα 

συνέχισης χρηματοδότησης των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικά 

Παντοπωλεία, Κοινωνικά Φαρμακεία και Δομές Σίτισης) από το ΠΕΠ, με ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της Πράξης (λήξη φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) την 31-12- 

2023. 

6) Την με αρ. πρωτ. 51/19-3-2020 επιστολή/αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» προς το Δήμο Βριλησσίων σχετικώς με την 

δυνατότητα παράτασης της μεταξύ τους συνεργασίας για τη συνέχιση της λειτουργίας 

του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Φαρμακείου 

7) Την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας των δομών του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και Φαρμακείου του Δήμο Βριλησσίων, ώστε να καλύπτονται βασικές 

ανάγκες διαβίωσης των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών του Δήμου μας, 
 

 



 
 

 

Εν όψει της παράτασης του Προγράμματος Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών από το ΠΕΠ 

Αττικής (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής 

ως τον 12/2022 αρ. πρωτ. 510/19-2-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Οδηγίες Τροποποίησης των 

Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ». προέκυψε 

η ανάγκη για ανανέωση της σύναψης Μνημονίου/Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου 

Βριλησσίων και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ». Από την 

συνεργασία αυτή όπως προκύπτει και από σχετικό απολογιστικό έγγραφο της ΜΚΟ προς τον 

Δήμο με αριθ. πρωτ. 70/27-04-2020 προκύπτουν τα πάρα κάτω : 

«…Από τον 10
ο
 του 2017 όπου και ξεκίνησε η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και 

του Κοινωνικού Φαρμακείου στελεχώσαμε τις δομές με 1 Κοινωνικό Λειτουργό για την κάθε 

Δομή ένα διοικητικό υπάλληλο για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και έναν Φαρμακοποιό για το 

Κοινωνικό Φαρμακείο. Μέσα στα καθήκοντα των υπαλλήλων αυτών μεταξύ άλλων είναι και η 

εξεύρεση χορηγών τόσο για τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 

όσο και για φάρμακα και παραφαρμακευτικό υλικό. Από την έναρξη του προγράμματος έως 

και σήμερα έχετε συνεργαστεί άψογα με το προσωπικό μας στο κομμάτι αυτό και έχετε 

καταφέρει – με πολύ κόπο ομολογουμένως – να φέρετε αρκετές χορηγίες στο Κοινωνικό 

Παντοπωλείο. Όσον αφορά το Κοινωνικό Φαρμακείο έχει επιτευχθεί μια άρτια διασύνδεση 

του Κ. Φαρμακείου των Βριλησσίων με τα άλλα 4 φαρμακεία που λειτουργούμε στην Αττική 

για την κάλυψη οποιοδήποτε αναγκών προκύψουν. 

Οι υπάλληλοι μας σύμφωνα πάντα με τις υποδείξεις σας και την δική μας παρότρυνση 

προσπαθούν και καλύπτουν και καθήκοντα πέρα από τα προβλεπόμενα (διανομή συσσιτίου, 

τηλεφωνική υποστήριξη στο Δημοτικό Ιατρείο, συμμετοχή σε εκδηλώσεις του ΟΚΠΑ κλπ) με 

σκοπό την άρτια λειτουργία του ΟΚΠΑ 

Επιπλέον ο φορέας μας έχει παραδώσει στον ΟΚΠΑ και τα κάτωθι προϊόντα 

- 467 κιλά αλεύρι 
- 968 τεμάχια γάλα 
- 576 τεμ. Μπατονέτες 
- 384 τεμάχια μωρομαντηλα 
- 350 τεμάχια βάμβακι 
- 704 τεμ. Ζυμαρικά 
- 243 χυμούς ντομάτας 
- 370 κιλά ζάχαρη 
- 285 κιλά ρύζι 
- 480 τεμάχια όσπρια 
- 320 τεμ καθαριστικών 
- 52 κιβώτια (5 κιλών έκαστο) κατεψυγμένες πίτες 
- 90 κιλά ψάρια φρέσκα 

- 300 ευρώ δωρο επιταγές Σκλαβενίτης» 
Με βάση την ανάγκη για την άμεση ανανέωση της συνεργασίας όπως η Διαχειριστική Αρχή 

επιτάσσει 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΠΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ: 

1. Την αποδοχή της παράτασης της συνεργασίας του Δήμου Βριλησσίων 

και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» 

μέχρι την 31/12/2022, για τη συνέχιση της λειτουργίας του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου & Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Βριλησσίων 

(σύμφωνα με την με α.π 5200/29-06-2017 Απόφαση ένταξης, MIS 

5003720), με ημερομηνία ολοκλήρωσης της Πράξης (λήξη φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου) την 31-12-2023. 



 
 

 

 

2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες για την υπογραφή του νέου Μνημονίου/Συμφώνου 

Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Βριλησσίων και της Αστικής Μη 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» (για τη συνέχιση της 

λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού 

Φαρμακείου), καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, εντύπου, κλπ. 

που απαιτείται για την διεκπεραίωση/ολοκλήρωση των σχετικών 

διαδικασιών. 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

 Η 176/2016 Πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βριλησσίων (ΑΔΑ: 

6Π95Ω9Ρ-ΒΚ4) με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Μνημονίου/Συμφώνου 

Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ελευσίνας και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» (για δημιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου, 

Κοινωνικού Φαρμακείου). 

 Το με ημερομηνία 05-12-2016 Μνημόνιο/Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του 

Δήμου Βριλησσίων και της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ 

ΕΛΠΙΔΑΣ». 

 Η 5200/29-06-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Κοινωνικό Παντοπωλείο & 

Φαρμακείο Δήμου Βριλησσίων - (ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ)» στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020» (ΑΔΑ: ΩΡ3Ο7Λ7-2ΣΡ, MIS 5003720). 

 Το με αρ. πρωτ. 510/19-2-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Οδηγίες 

Τροποποίησης των Αποφάσεων Ένταξης των Πράξεων «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ». 

 Το με αρ. πρωτ.1061_2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Αττικής με θέμα: Παράταση 

προθεσμίας       υποβολής       αιτήματος        τροποποίησης        απόφασης 

ένταξης πράξεων «Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών» 

 Η με αρ. πρωτ. 51/19-3-2020 επιστολή/αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής 

Εταιρείας «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» προς το Δήμο Βριλησσίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΗΜΕΡOMHNIA:         19/06/2020 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ          
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Τεχνικών Υπηρεσιών                  ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 

ΤΜΗΜΑ: Σχεδίου Πόλης  

ΓΡΑΦΕΙΟ:  
 
 

Προς το  

Δημοτικό Συμβούλιο 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:   
 

Έγκριση παράτασης ισχύος της  

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (escrow account)   

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤOY ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚOY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ  ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ  

«ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016»  

«Α.Π. 4: Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» 

 

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 225/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του   

Δήμου Βριλησσίων εγκρίθηκε η ανάθεση της μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ» προεκτιμώμενης 

αμοιβής 90.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.), στην Σύμπραξη Μελετητικών Γραφείων: DENCO 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ - ΤΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, που συγκέντρωσε την μέγιστη 

σταθμισμένη βαθμολογία (U) ήτοι 83,31 μονάδες και υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά, σύμφωνα με το αρ. 22 παρ. 22.2 της Προκήρυξης της μελέτης. 

 

Η δαπάνη για την εκπόνηση της μελέτης μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσόν των 46.800,00 € πλέον ΦΠΑ 24% 

(προσφερόμενη έκπτωση 46%). 

 

Το Πράσινο Ταμείο με την υπ’ αριθ. πρωτ. 5377/27-10-2016 πρόσκληση του ανακοίνωσε την 

Χρηματοδότηση Δήμων της Ελλάδας από το Πράσινο Ταμείο για υλοποίηση Σχεδίων 



 
 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και ενημέρωσε τους Δήμους, οι οποίοι ήταν στους 

αποδέκτες της επιστολής να υποβάλλουν τη ζητούμενη φόρμα ωριμότητας, στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου. 

 

Ο Δήμος Βριλησσίων υπέβαλλε το με Αριθμό Πρωτοκόλλου Πράσινου Ταμείου 2016-05988 / 

21-11-2016 αίτημα χρηματοδότησης της υπό ανάθεση μελέτης με τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 

 

Με την υπ’ αρ. 114.6/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 

εγκρίθηκε η ένταξη 150 Δήμων, μεταξύ των οποίων και του Δήμου Βριλησσίων με το 

ποσό των 35.000,00 €, ως δικαιούχων χρηματοδότησης συνολικού προϋπολογισμού 

8.991.000 €, στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

2016», που έχει εγκριθεί με την 3352/13-7-2016 απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και έως του ποσού που 

αναγράφεται για έκαστο Δήμο, σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 της εν λόγω απόφασης Δ.Σ.  

 

Για την όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη και αποτελεσματική υλοποίηση του Α.Π.4 του εν λόγω 

Προγράμματος και για την προώθηση του ολοκληρωμένου κυκλοφοριακού σχεδιασμού και 

συνακόλουθα την βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις προς όφελος των χρηστών του 

αστικού χώρου, κρίθηκε αναγκαία η σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (escrow account) σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 325 παρ. 2 α, β του ν. 4072/2012 και της υπ’ αριθμ. 2/35349/8.5.2012 απόφασης του 

Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός σκοπών, όρων και λοιπών θεμάτων λειτουργίας 

λογαριασμών ειδικού σκοπού (escrow account) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» (Β’ 

1547)» με δικαιούχους Δήμους, των οποίων οι προτάσεις είχαν εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 

114.6/2016 Απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου. 

 
Με την υπ’ Αρ. 114.9/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Πράσινου Ταμείου 

αποφάσιστηκε μεταξύ άλλων : 

1. Να συσταθεί ειδικός δεσμευμένος λογαριασμός (escrow account) για την υλοποίηση 

του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 4, συνολικού ποσού οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων ενενήντα μία 

χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €) με δικαιούχους του δήμους του παραρτήματος ΙΙ. Η 

σχετική σύμβαση θα έχει διάρκεια έως 31/10/2017. 

2. Να δοθεί εντολή στο Ταμείο Παρακαταθηκών να συσταθεί δεσμευμένος λογαριασμός 

με μεταφορά του καθορισθησόμενου ποσού οκτώ εκατομμυρίων εννιακοσίων 

ενενήντα μία χιλιάδων ευρώ (8.991.000,00 €) από τον λογαριασμό με ΙΒΑΝ 



 
 

GR5401000240000000026133793 που τηρεί το Πράσινο Ταμείο στην Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

3. Να οριστεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστής και μεσεγγυούχος των 

παραπάνω ποσών (προϊόντων) που θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων και να χορηγηθεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει 

στις ενέργειες που θα συμφωνηθούν ειδικότερα στις δύο ανωτέρω σχετικές 

καταρτισθησόμενες συμβάσεις. 

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να 

οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους και συμφωνίες για τη σύσταση των 

παραπάνω ειδικών δεσμευμένων λογαριασμών και να υπογράψει τις σχετικές 

συμβάσεις. 

5. Να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου να 

προβεί σε κάθε νόμιμη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της παρούσας 

απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου. 

 

Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7109/30-12-2016 έγγραφο του, το Πράσινο Ταμείο ενημέρωσε τον 

Δήμο Βριλησσίων σχετικά με την δημιουργία Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού για την 

υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 

«Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» και με τις επόμενες αναγκαίες ενέργειες του Δήμου. Μεταξύ 

άλλων απαιτείται ο Δήμος Βριλησσίων να λάβει άμεση απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

για την έγκριση της υπογραφής σχετικής σύμβασης αναφορικά με την δημιουργία Ειδικού 

Δεσμευμένου Λογαριασμού καθώς και αποδοχής του τρόπου χρηματοδότησης. 

 

Ο Δήμος Βριλησσίων έλαβε την υπ’ αριθ. 6/2017 (ΑΔΑ : 6ΔΗΡΩ9Ρ-Ρ74) απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία : 

Α) ενέκρινε την προσχώρηση του Δήμου στους όρους και συμφωνίες της από 30-12-2016 

σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 

2016» και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα» 

Β) εξουσιοδότησε τον ο Δήμαρχο κ. Μανιατογιάννη Ξενοφώντα να υπογράψει την ως άνω 

σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) και 

Γ) όρισε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του 

ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού  και να χορηγεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και 

εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 30-12-2016 

σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Αρ. 127.4.4/2017 του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου για Παράταση σύμβασης σύστασης ειδικού 

δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο υλοποίησης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του 



 
 

Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και 

ειδικότερα για τον για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων έλαβε την υπ’ αριθ. 76/2018 (ΑΔΑ : Ω66ΝΩ9Ρ-

Μ7Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία : 

Α) ενέκρινε : 

 την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι την 28/02/2019 και  

 την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης 

 

Β) εξουσιοδότησε τον ο Δήμαρχο κ. Μανιατογιάννη Ξενοφώντα να προβεί στις απαραίτητες 

ενέργειες και 

 

Γ) ενέκρινε την παράταση του ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή 

και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού και να χορηγεί σε 

αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν 

συμφωνηθεί στην από 30/12/2016 σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού ως την λήξη της, την 

28/02/2019. 

 

 

Δυνάμει της υπ’ αριθ. 150.6/2019 (ΑΔΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4) απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου και της υπ’ αριθ. 3676-10/7-3-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΘΑ469ΗΗ7-

Ι4Ρ) αντίστοιχης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π και Δανείων αποφασίστηκε η 

εκ νέου τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30-12- 2016 σχετικής σύμβασης 

(προαναφερόμενη παρ. θ.), με την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού 

δεσμευμένου λογαριασμού, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με 

τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον 

Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΒΑΚ,» μέχρι την 26-2-2021. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Βριλησσίων να λάβει απόφαση με την οποία : 

 

Α) να εγκρίνει : 

 την παράταση του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού, στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου με τίτλο «ΛΟΙΠΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα 

Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα», μέχρι την 26-2-2021 και  

 την αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 4 της από 30.12.2016 σχετικής σύμβασης 

 



 
 

Β) να εξουσιοδοτεί τον ο Δήμαρχο κ. Μανιατογιάννη Ξενοφώντα για την υπογραφή της 

εκ νέου σύμβασης τροποποίησης δεσμευμένου λογαριασμού του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος «Αστική 

Βιώσιμη Κινητικότητα ΣΒΑΚ και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 

 

Γ) να εγκρίνει την παράταση του ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

ως χειριστή και μεσεγγυούχο του προϊόντος του ως άνω δεσμευμένου λογαριασμού 

και να χορηγεί σε αυτό ανέκκλητη εντολή και εξουσιοδότηση να προβαίνει στις 

ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 30/12/2016 σύμβαση δεσμευμένου 

λογαριασμού ως την λήξη της, την 26/02/2021. 

Με εντολή Δημάρχου 

Ο Γενικός Γραμματέας 

 

 

Νικόλαος Μπαρμπούνης 

 

Ο Εισηγητής / Προϊστάμενος του 
τμήματος Σχεδίου Πόλης 

Ο Προϊστάμενος της 
Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών 

H Αντιδήμαρχος Τ.Υ. 
 

   

Βασίλειος Λογοθέτης 
Τοπογράφος Μηχανικός Α.Π.Θ. 

Τρύφων Μαρτιγόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. 

Φυκίρης Παναγιώτης 

 
        


