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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        49η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                          την 12.10.2020 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 12η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 71107/08.10.2020 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 08.10.2020 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη 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 & Επικρατεία̋ (Β’ 850/13.03.2020). 

        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.                                 «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                        

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

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                      «    « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ  – 340 – 

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

7ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για παραίτηση του Δήμου Ιλίου από 

την με αρ. καταθ. 951/2019 αιτήσεω̋ ακυρώσεω̋ κατά του Ελληνικού Δημοσίου και τη̋ με αρ. οικ. 

2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-1-2019) απόφαση̋ του Αγ. Υπουργού Οικονομικών.  

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 70673/07.10.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Νομική̋ Υπηρεσία̋  του Δήμου μα̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Στι̋ 2 Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ. συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου 

τη̋ Επικρατεία̋ η με αρ. καταθ. 951/2019 αίτηση ακυρώσεω̋ του Δήμου Ιλίου κατά του Ελληνικού  

Δημοσίου και κατά τη̋ υπ’ αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-1-2019) απόφαση του Αγ. 

Υπουργού Οικονομικών που αφορά «Καθορισμό̋ λειτουργία̋ τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακό̋ 

προγραμματισμό̋ των φορέων τη̋ Γενική̋ Κυβέρνηση̋ που υπάγονται στην παράγραφο 10 του 
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άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπω̋ ισχύει», κατά το μέρο̋ που συμπεριλαμβάνει στο πεδίο 

εφαρμογή̋ τη̋ του̋ Ο.Τ.Α  Α΄ βαθμού. 

Σύμφωνα με τη πιο πάνω απόφαση οι Δήμοι υποχρεούνται να ανοίγουν υποχρεωτικά λογαριασμό 

ταμειακή̋ διαχείριση̋ στη Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋ εντό̋ (30) ημερών από τη δημοσίευση τη̋ ω̋ άνω 

Υπουργική̋ απόφαση̋ και εντό̋ (60) ημερών να μεταφέρουν σε αυτό τα ταμειακά του̋ διαθέσιμα.   

Ο Δήμο̋ Ιλίου κατ’ εφαρμογή τη̋ πιο πάνω απόφαση̋ προέβη στο άνοιγμα λογαριασμού στη 

Τράπεζα τη̋ Ελλάδο̋, όμω̋ τα ταμειακά του διαθέσιμα δεν μεταφέρθηκαν στο λογαριασμό 

αυτό, ούτε και προβλέπεται να μεταφερθούν,  καθόσον επειδή τηρεί  λογαριασμό στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων προβλέπεται σχετική εξαίρεση (εγκύκλιο̋ με αρ. πρωτ. : οικ. 

2/72810/ΔΛΤΠ/26-9-2019), στην οποία αναγράφεται επί λέξει: «από την υποχρέωση αυτή 

εξαιρούνται τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί από του̋ φορεί̋ στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων».    

Επομένω̋ η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεω̋ είναι άνευ αντικειμένου και ο Δήμο̋ Ιλίου δεν έχει 

κάποιο έννομο συμφέρον για τη παραπέρα συνέχιση τη̋ δίκη̋ και προτείνεται προ̋ την Επιτροπή η 

παραίτηση του Δήμου Ιλίου από την με αρ. καταθ. 951/2019 αιτήσεω̋ ακυρώσεω̋.  

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη παροχή σχετική̋ εξουσιοδοτήσεω̋ κατ’ 

άρθρο 72 του ν. 3852/2010 όπω̋ έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε σχετικά. » 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋ 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω,  

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Την παραίτηση του Δήμου Ιλίου από την με αρ. καταθ. 951/2019 αιτήσεω̋ ακυρώσεω̋ κατά του 

Ελληνικού Δημοσίου και τη̋ με αρ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/19 (ΦΕΚ 104 Β/24-1-2019) απόφαση̋ του 

Αγ. Υπουργού Οικονομικών και εξουσιοδοτεί τον δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο Μιχάλη 

(Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15830), όπω̋ υπογράφει κάθε σχετικό έγγραφο για την περαίωση τη̋ πιο πάνω εντολή̋. 

 

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.,  

                               Βέργο̋  Ι. 

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                 
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