
       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό τη̋ υπ’ αριθμ. 19η̋ Τακτική̋ Συνεδρίαση̋  

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφαση̋   130/2020                                                       

   ΘΕΜΑ 

Καταβολή αποζημίωση̋ βάσει τη̋ πράξη̋ 

αναλογισμού 1/2009 και των με αριθμ. 

1299/2019 & 917/2020 Δικαστικών 

Αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, για την 

απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται επί 

τη̋ οδού Λευκίμη̋ και εντό̋ των Ο.Τ. 2117Β 

(Κ.Χ) & 2117Ε (Κ.Χ.) περιοχή̋ Ραδιοφωνία̋ 

Σήμερα την 1η  Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

66526/25.09.2020 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που 

δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλου̋ του̋ Δημοτικού̋ Συμβούλου̋ την 25.09.2020 και πραγματοποιήθηκε με 

ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11.03.2020) και την υπ’ αριθμ. 429/12.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                      
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 33, ο Πρόεδρο̋, κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ 

Συνεδρίαση̋ και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσω̋ στην εξέταση του 2ου θέματο̋ 

τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δαλαμάγκα̋ Δ. & Γρετσίστα Ε. αποχώρησαν πριν τη 

συζήτηση των θεμάτων τη̋ ημερήσια̋ διατάξεω̋ και μέχρι πέρατο̋ αυτή̋ 

 

              ******************* 

 

Ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλο̋ Ιωάννη̋ εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ που αφορά την καταβολή 

αποζημίωση̋ βάσει τη̋ πράξη̋ αναλογισμού 1/2009 και των με αριθμ. 1299/2019 & 

917/2020 Δικαστικών Αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση ακινήτων 

που βρίσκονται επί τη̋ οδού Λευκίμη̋ και εντό̋ των Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ) & 2117Ε (Κ.Χ.) 

περιοχή̋ Ραδιοφωνία̋. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 63433/17.09.2020 έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«1.-  Με τη πράξη αναλογισμού 1/2009 (σχετ.1) συνοδευτική τη̋ με αριθ. 1/2009 

πράξη̋ εφαρμογή̋, την οποία επίσπευσε ο Δήμο̋ Ιλίου, αναλογίζονται οι υποχρεώσει̋ και 

τα δικαιώματα, λόγω ρυμοτομία̋ και προσκύρωση̋, για την εφαρμογή του σχεδίου 

πόλεω̋ βάσει του με αριθ. ΦΕΚ 446Δ/2003.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, τα ακίνητα με κτηματολογικού̋ αριθμού̋ 010119 & 010120 

ρυμοτομούνται εξ’ ολοκλήρου για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου καθώ̋ βρίσκονται 

επί τη̋ οδού Λευκίμμη̋ και εντό̋ των Ο.Τ. 2117Β & 2117Ε χαρακτηρισμένων ω̋ 

«Κοινόχρηστο̋ χώρο̋-Πράσινο».        

Με τη με αριθ. 1299/2019 δικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών (σχετ.2), 

καθορίστηκε η οριστική τιμή μονάδο̋ αποζημίωση̋ (200€/μ2), αναγνωρίσθηκε ω̋ 

δικαιούχο̋ αποζημίωση̋, επί των ρυμοτομούμενων ακινήτων με κτηματολογικού̋ 

αριθμού̋ 010119 & 010120 με πλήρη κυριότητα, ο κ. Ιωάννη̋ Τζαβέλλα̋ του 

Αλεξάνδρου. 

Με τη με αριθ. 917/2020 δικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών (σχετ.3), 

διορθώθηκε η λανθασμένη εγγραφή-περιγραφή εμβαδού στην υπ’αριθ. 1299/19 απόφαση 

του Εφετείου Αθηνών και συμπληρώθηκε με το ορθό υπό τα στοιχεία 16-17-18-16, 

εμβαδού 48,87 τ.μ., για τη ρυμοτομούμενη ιδιοκτησία με κτημ. αριθμό 010120. 

Με τη με αριθ. πρωτ. 51452/28.07.2020 (σχετ.4) αίτησή του ο κ. Ιωάννη̋ Τζαβέλλα̋ 

επιθυμεί να του καταβληθεί η αναλογούσα αποζημίωση σε δύο (2) ετήσιε̋ δόσει̋ και 

δηλώνει ότι μετά την εξόφλησή του θα παραχωρήσει το ακίνητο στην κοινή χρήση.      
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 2.- Οι σχετικοί υπολογισμοί έγιναν σύμφωνα με τι̋ υπ’ αριθ. 1299/2019 & 917/2020 

δικαστικέ̋ αποφάσει̋ του Εφετείου Αθηνών,από τι̋ οποίε̋ προκύπτουν τα εξή̋: 

Α. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  

Για τι̋ ιδιοκτησίε̋ με κτηματολογικού̋ αριθμού̋ 010119 & 010120 φερόμενου 

δικαιούχου: κ.Ιωάννη Τζαβέλλα του Αλεξάνδρου.        

Λόγω ρυμοτομία̋  

Υποχρέωση Δήμου Ιλίου λόγω ρυμοτομία̋ για τα εδαφικά τμήματα:  

i)Για το ακίνητο με κτημ. αριθμό 010119 αποζημιώνονται τα εδαφικά τμήματα με 

στοιχεία: 

(19-28-27-25-24-21-20-19),(14-29-28-19-15-14):(87,27μ2+8,81μ2)x200€=19.216,0 €  

ii)Για το ακίνητο με κτημ. αριθμό 010120 αποζημιώνονται τα εδαφικά τμήματα με 

στοιχεία: 

(13-14-15-18-16-13),(16-17-18-16): (133,18μ2+48,87μ2) x 200 € = 36.410,0 € 

Επομένω̋ ο Δήμο̋ Ιλίου οφείλει συνολικά ( i + ii ):19.216,0 + 36.410,0 = 55.626,0 € 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ = 55.626,0 €   (προστίθενται παρακάτω τα 

                 ποσά τη̋ δικαστική̋   

        δαπάνη̋) 

 

Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 

ΓΓια τη δικαστική δαπάνη του φερόμενου δικαιούχου αποζημίωση̋ των ρυμοτομούμενων  

ιδιοκτησιών με κτημ. αριθ. 010119 & 010120, κ.Ιωάννη Τζαβέλλα του Αλεξάνδρου,  

προκύπτει το ποσό των:  

i) (55.626,0 € x 1,5% ) = 834,39 € + (24% ΦΠΑ) = 1034,64 € (ω̋ δικηγορική αμοιβή)  

ii) 400 € (ω̋ δικαστικά έξοδα σύμφωνα με την υπ’αριθ. 1299/2019 απόφαση του 

Εφετείου Αθηνών)  

τα οποία πρέπει να πιστωθούν και αυτά για την ολοκλήρωση τη̋ αποζημίωση̋  

    Σύνολο δικαστική̋ δαπάνη̋ ( i + ii ) = 1034,64€ + 400€ = 1.434,64 €. 

3.-  Σύμφωνα με τα προηγούμενα , παρακαλούμε: 

  α)Να αποδεχτείτε το αίτημα του δικαιούχου αποζημίωση̋ ή σε διαφορετική περίπτωση, 

να ορίσετε την καταβολή αυτή̋ κατ’ άλλο τρόπο,  

β)Να εγκρίνετε την παραπάνω αποζημίωση για την απαλλοτρίωση των ακινήτων επί 

τη̋ οδού Λευκίμμη̋ και εντό̋ των Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) & 2117Ε (Κ.Χ.), βάσει τη̋ 

υπ’αριθ.1/2009 πράξη̋ αναλογισμού (που συνοδεύει την πράξη εφαρμογή̋) και των 

σχετικών δικαστικών αποφάσεων με αριθ. 1299/2019 & 917/2020 του Εφετείου 

Αθηνών,  

γ)Να εγκρίνετε την απαιτούμενη συνολική πίστωση εκ 57.060,64 €, η οποία αναλύεται 

ω̋ εξή̋: 

        γ1) Για την αποζημίωση των φερόμενων δικαιούχων 55.626,0 €, ει̋ βάρο̋ του  

Κ.Α. 30.7111.0060 με τίτλο «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενη̋ ιδιοκτησία̋  
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κ. Ι. Τζαβέλλα στο Ο.Τ.2117Β - Λευκίμη̋ περιοχή̋ Ραδιοφωνία̋» του   

Προϋπολογισμού του Δήμου του 2020, 

        γ2) Για την καταβολή τη̋ δικαστική̋ δαπάνη̋ υπέρ του δικηγορικού συλλόγου 

Αθηνών 1.434,64 €,  ει̋ βάρο̋ του Κ.Α. 30.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβέ̋ 

νομικών και συμβολαιογράφων» του Προϋπολογισμού του Δήμου του 2020, 

   Το συνολικό ποσόν των 57.060,64 € θα καταβληθεί, ω̋ εξή̋: 

i) Το ποσό τη̋ αποζημίωση̋ εκ  55.626,0 €  θα καταβληθεί, με την έκδοση του 

σχετικών ενταλμάτων: 

· η πρώτη δόση ποσού 20.000,0 € να καταβληθεί άμεσα με τη λήψη τη̋ 

σχετική̋ απόφαση̋ από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

· η δεύτερη δόση ποσού 35.626,0 € να καταβληθεί εντό̋ του επόμενου έτου̋ 

2021, 

δεδομένου ότι έχει αναγνωριστεί δικαιούχο̋ δικαστικά (με πλήρη 

κυριότητα επί των ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων) ο κ. Ιωάννη̋ 

Τζαβέλλα̋ του Αλεξάνδρου. 

ii) Το ποσό των 1.434,64 € (δικαστικά έξοδα, αμοιβή δικηγόρου), εν 

όλω ή εν μέρει, θα κατατεθεί στο Τ.Π. & Δ. ή θα πληρωθεί απ’ ευθεία̋, σύμφωνα 

με τα σχετικώ̋ ακολουθούμενα από την Οικονομική Υπηρεσία και 

ενδεχομένω̋ κατόπιν γνωμάτευση̋ του Δικηγόρου του Δήμου.» 

προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

          

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντα̋ υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Α) Αποδέχεται το αίτημα του δικαιούχου αποζημίωση̋ ω̋ αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρεται. 

β)Εγκρίνει την παραπάνω αποζημίωση για την απαλλοτρίωση των ακινήτων επί τη̋ 

οδού Λευκίμμη̋ και εντό̋ των Ο.Τ. 2117Β (Κ.Χ.) & 2117Ε (Κ.Χ.), βάσει τη̋ 

υπ’αριθ.1/2009 πράξη̋ αναλογισμού (που συνοδεύει την πράξη εφαρμογή̋) και των 

σχετικών δικαστικών αποφάσεων με αριθ. 1299/2019 & 917/2020 του Εφετείου 

Αθηνών,  

γ)Εγκρίνει την απαιτούμενη συνολική πίστωση εκ 57.060,64 €, η οποία αναλύεται ω̋ 

εξή̋: 

        γ1) Για την αποζημίωση των φερόμενων δικαιούχων 55.626,0 €, ει̋ βάρο̋ του  

Κ.Α. 30.7111.0060 με τίτλο «Απαλλοτρίωση ρυμοτομούμενη̋ ιδιοκτησία̋  
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κ. Ι. Τζαβέλλα στο Ο.Τ.2117Β - Λευκίμη̋ περιοχή̋ Ραδιοφωνία̋» του   

Προϋπολογισμού του Δήμου του 2020, 

        γ2) Για την καταβολή τη̋ δικαστική̋ δαπάνη̋ υπέρ του δικηγορικού συλλόγου 

Αθηνών 1.434,64 €, ει̋ βάρο̋ του Κ.Α. 30.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβέ̋ νομικών 

και συμβολαιογράφων» του Προϋπολογισμού του Δήμου του 2020, 

   Το συνολικό ποσόν των 57.060,64 € θα καταβληθεί, ω̋ εξή̋: 

i) Το ποσό τη̋ αποζημίωση̋ εκ  55.626,0 €  θα καταβληθεί, με την έκδοση του 

σχετικών ενταλμάτων: 

· η πρώτη δόση ποσού 20.000,0 € να καταβληθεί άμεσα με τη λήψη τη̋ 

σχετική̋ απόφαση̋ από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

· η δεύτερη δόση ποσού 35.626,0 € να καταβληθεί εντό̋ του επόμενου έτου̋ 

2021, 

δεδομένου ότι έχει αναγνωριστεί δικαιούχο̋ δικαστικά (με πλήρη 

κυριότητα επί των ρυμοτομούμενων εδαφικών εκτάσεων) ο κ. Ιωάννη̋ 

Τζαβέλλα̋ του Αλεξάνδρου. 

ii) Το ποσό των 1.434,64 € (δικαστικά έξοδα, αμοιβή δικηγόρου), εν όλω ή εν 

μέρει, θα κατατεθεί στο Τ.Π. & Δ. ή θα πληρωθεί απ’ ευθεία̋, σύμφωνα με τα 

σχετικώ̋ ακολουθούμενα από την Οικονομική Υπηρεσία και ενδεχομένω̋ 

κατόπιν γνωμάτευση̋ του Δικηγόρου του Δήμου. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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