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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        61η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                         την 08.12.2020 

 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 85491/04.12.2020 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 04.12.2020 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. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                   «    « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  «    « 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                       «    « 

6. ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δ.Σ                           Αν. Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε 

7. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ                             «     « 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                           Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                 «    « 

         ΑΠΟΦΑΣΗ –415– 

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

10ο  θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά την καταβολή αποζημίωση̋ βάσει τη̋ Πράξη̋ 

Εφαρμογή̋ 1/2009 και τη̋ 5561/2019 Απόφαση̋ Εφετείου Αθηνών για την απαλλοτρίωση ακινήτου 

που βρίσκεται στο Ο.Τ. 2203 επί τη̋ οδού ΓΚΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΥ – περιοχή̋ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ. 

Αφού θέτει υπόψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 84027/30.11.2020 σχετικό έγγραφο τη̋ 

Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μα̋, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

           «1 -  Με  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 71657/12.10.2020 αίτησή τη̋ η κ. Ναυσικά Τέκου– 

(σχετ. 1) ζητά την αποζημίωση των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών τη̋, που βρίσκονται επί τη̋ 
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οδού ΓΚΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΥ στο  Ο.Τ. 2203 περιοχή̋ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ, με Κ.Α. 011010 και 011011 τη̋ 

1/2009 Πράξη̋ Εφαρμογή̋. 

 Με τη δικαστική απόφαση 5561/2019 του Μονομελού̋ Εφετείου Αθηνών (σχετ.2) 

καθορίστηκε  η προσωρινή τιμή μονάδο̋ των ιδιοκτησιών ΝΑΥΣΙΚΑΣ ΤΕΚΟΥ καθώ̋ και τα δικαστικά 

έξοδα και η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του. Κατά τη̋  παραπάνω 5561/2019 απόφαση̋ 

του Εφετείου δεν έχει ασκηθεί έφεση και ω̋ εκ τούτου έχει τελεσιδικήσει. 

 Με την ω̋ άνω δικαστική απόφαση η κ. Ναυσικά Τέκου αναγνωρίσθηκε δικαιούχο̋ 

τη̋ αποζημίωση̋ που καθορίστηκε με την ίδια δικαστική απόφαση για τι̋ εν λόγω ιδιοκτησίε̋ τη̋. 

Η αιτούσα ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΕΚΟΥ στην ανωτέρω (σχετ. 1) αίτηση που έχει καταθέσει, δέχεται να τη̋ 

καταβληθεί άμεσα το μισό ποσό που δικαιούται και το υπόλοιπο ποσό μέχρι την λήξη του 

δεκαοκτάμηνου, δηλαδή πριν τι̋ 04.04.2021. 

 Βάσει τη̋ ω̋ άνω (σχετ. 2) δικαστική̋ απόφαση̋ και του Πίνακα τη̋ Πράξη̋ 

Εφαρμογή̋ που συνοδεύει την 1/2009 Πράξη Εφαρμογή – (σχετ. 3) η υποχρέωση του 

Δήμου προ̋ την αιτούσα κα Ναυσικά Τέκου είναι η εξή̋: 

· Υποχρέωση αποζημίωση̋ ρυμοτομία̋ εδαφικού τμήματο̋ 69,92τ.μ. × 220€/τ.μ = 

15.382,40€          

Σχετικά με τα δικαστικά έξοδα οι υποχρεώσει̋ του Δήμου είναι οι εξή̋: 

· Δικαστική δαπάνη από την 5561/2019 Απόφαση Εφετείου:                   300,00€ 

· Αμοιβή δικηγόρου από την 5561/2019 Απόφαση Εφετείου: 15.382,40€ ×1,5% =  230,74€ 

             ΣΥΝΟΛΟ:  530,74€ 

 

Συνεπώ̋, η υποχρέωση αποζημίωση̋ λόγω ρυμοτομία̋ του Δήμου προ̋ την αιτούσα 

ΝΑΥΣΙΚΑ ΤΕΚΟΥ είναι 15.382,40€ και 530,74€ για δικαστικά έξοδα, τα οποία μπορούν να 

καταβληθούν σε δύο ισόποσε̋ δόσει̋ των 7.691,2€ και 265,37€ η καθεμία. 

2 - Σύμφωνα με τα παραπάνω παρακαλούμε: 

Α) να εγκρίνετε την ω̋ άνω αποζημίωση για την απαλλοτρίωση επί τη̋ οδού ΓΚΑΤΣΟΥ 

ΝΙΚΟΥ, στο Ο.Τ. 2203 βάσει του Πίνακα τη̋ 1/2009 Πράξη̋ Εφαρμογή̋ και τη̋ 5561/2019 

Απόφαση̋ του Μονομελού̋ Εφετείου Αθηνών σε δύο ισόποσε̋ δόσει̋ 

Β) να εγκρίνετε την απαιτούμενη πίστωση εκ 7.956,57 € , η οποία αναλύεται ω̋ εξή̋: 

1) για την αποζημίωση του δικαιούχου  7.691,2 €  &   

2) για τα δικαστικά έξοδα: 265,37 € ,   

ει̋ βάρο̋  των   Κ.Α. 30.7111.0066 και 30.6111.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου 

του 2020 , αντίστοιχα. 

Το συνολικό ποσό των 7.956,57 € θα καταβληθεί ω̋ εξή̋: 
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i. Το ποσό τη̋ αποζημίωση̋ εκ 7.691,20 € θα καταβληθεί με την έκδοση 

εντάλματο̋ στο όνομα τη̋ δικαιούχου δεδομένου ότι έχει αναγνωριστεί 

δικαιούχο̋ δικαστικά (με πλήρη κυριότητα επί τη̋ ρυμοτομούμενη̋ 

έκταση̋) η κ. Ναυσικά Τέκου το γένο̋ Νικολάου και Βασιλική̋ 

Μπαμπάτσικου. 

ii. Το ποσό των 265,37€ (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. 

 

                                                  Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω  

 

        Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1.  Εγκρίνει: 

Α) Την ω̋ άνω αποζημίωση για την απαλλοτρίωση επί τη̋ οδού ΓΚΑΤΣΟΥ ΝΙΚΟΥ, στο Ο.Τ. 

2203 βάσει του Πίνακα τη̋ 1/2009 Πράξη̋ Εφαρμογή̋ και τη̋ 5561/2019 Απόφαση̋ του 

Μονομελού̋ Εφετείου Αθηνών σε δύο ισόποσε̋ δόσει̋ 

Β) Την απαιτούμενη πίστωση εκ 7.956,57 € , η οποία αναλύεται ω̋ εξή̋: 

1) για την αποζημίωση του δικαιούχου  7.691,2 €  &   

2) για τα δικαστικά έξοδα: 265,37 € ,   

ει̋ βάρο̋  των   Κ.Α. 30.7111.0066 και 30.6111.0001 του Προϋπολογισμού του Δήμου 

του 2020 , αντίστοιχα. 

 Το συνολικό ποσό των 7.956,57 € θα καταβληθεί ω̋ εξή̋: 

i. Το ποσό τη̋ αποζημίωση̋ εκ 7.691,20 € θα καταβληθεί με την έκδοση 

εντάλματο̋ στο όνομα τη̋ δικαιούχου δεδομένου ότι έχει αναγνωριστεί 

δικαιούχο̋ δικαστικά (με πλήρη κυριότητα επί τη̋ ρυμοτομούμενη̋ έκταση̋) η κ. 

Ναυσικά Τέκου το γένο̋ Νικολάου και Βασιλική̋ Μπαμπάτσικου. 

ii. Το ποσό των 265,37€ (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 
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2. Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α 

του Ν. 3852/2010 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

            Βασιλόπουλο̋ Δ.,  Μαρκόπουλο̋ Φ.,    

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

      Δρακόπουλο̋ Ν., Αθανασιάδη – Ψύλλου Β.  

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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