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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                         8η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 04.03.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 4η Μαρτίου 2020, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 16039/28.02.2020 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 28.02.2020. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                  Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Αντιπρόεδρο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                              «    « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                  «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                              «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                             «    « 

7. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                            «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                   Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε                          

                        ΑΠΟΦΑΣΗ –057– 

           Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση  το 

5ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋,  που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για άσκηση αγωγή̋ για αποβολή από 

δημοτικό ακίνητο επί των οδών Θύρα̋ και Σαμουήλ.   

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 15302/27.02.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ Νομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Ο Δήμο̋ Ιλίου με το από 23-10-2000 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεω̋ έχει εκμισθώσει στον 

Νικόλαο Ράπτη του Πέτρου ένα κατάστημα ιδιοκτησία̋ του που βρίσκεται επί των οδών Θύρα̋ και 

Σαμουήλ, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ω̋ αναψυκτήριο και σύμφωνα με του̋ ειδικότερου̋ όρου̋ και 

συμφωνίε̋ που προβλέπονται σε αυτό.  

Με την υπ’ αρ. 450/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η παράταση τη̋ 

μίσθωση̋ μέχρι τι̋ 23-10-2019. 

Με την από 23-1-2020 εξώδικη πρόσκλησή του ο Δήμο̋ Ιλίου ζήτησε από τον εκμισθωτή την 

απόδοση του ακινήτου λόγω λήξεω̋ τη̋ υφιστάμενη̋ μίσθωση̋  τάσσοντα̋ και προθεσμία όπω̋ το 

αποδώσει, πλην όμω̋ αύτη παρήλθε άκαρπο̋.   
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Μετά ταύτα είναι αναγκαία η άσκηση αγωγή̋ προκειμένου το εν λόγω ακίνητο να περιέλθει προ̋ 

εκμετάλλευση από τον Δήμο Ιλίου.  

 Επειδή η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια κατ’ άρθρο 72 παρ. ιη του ν. 3852/2010 όπω̋ 

τροποποιήθηκε και ισχύει με τον ν. 4623/2019 όπου:  «Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των 

ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώ̋ και για την παραίτηση από αυτά». 

Για του̋ λόγου̋ αυτού̋ 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε για την άσκηση αγωγή̋ κατά του Νικολάου Ράπτη του Πέτρου για 

αποβολή από δημοτικό ακίνητο που βρίσκεται επί των οδών Θήρα̋ και Σαμουήλ.» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 
               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω  

           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Παραπέμπει το θέμα προ̋ συζήτηση προ̋ το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του 

Ν. 3852/2010 για λήψη απόφαση̋: 

Α) Για παράταση ή μη τη̋ μίσθωση̋ λαμβανομένου υπόψιν τη̋ με αριθμ. 450/2016 Απόφαση̋ 

Δημοτικού Συμβουλίου ω̋ και με την αριθμ. πρωτ. 45033/02.10.2019 αίτηση του Νικολάου Ράπτη για 

παράταση τη̋ μισθώσεω̋ 

Β) Την άσκηση αγωγή̋ ή μη κατά Νικολάου Ράπτη για απόδοση του δημοτικού ακινήτου 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,                 

 Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Κάβουρα̋ Κ. 
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