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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        3η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 27.01.2022 

            (Αριθμ. πρωτ.: 6822/31.01.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη    

και ώρα 19:45 μ.μ ύστερα από την υπ. αριθμ. 4935/21.01.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της 

Οικονομικής  Επιτροπής στις 21.01.2022 και πραγματοποιήθηκε  με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα α) με το 

άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019,  

β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ  

75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1),  γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. 

(Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης 

του κορωνοϊού COVID-19 αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων» και δ) την  εγκύκλιο 

με αριθμ. 426 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:77233/13.11.2020): «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας». 

              Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «      « 

5. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.      «      « 

6. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.       «      « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ        Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

            ΑΠΟΦΑΣΗ –021– 

     Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το      

15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου – Τροποποίηση του με 

αρ. πρωτ. 69316/2021 εγγράφου μας προς τα ποσοστά των υπόχρεων προς καταβολή. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2427/13.01.2022 έγγραφο της Νομικής 

Υποστήριξης του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

ΑΔΑ: ΨΨΘ0ΩΕΒ-Ω4Θ



 2 

«Ο Δήμος  Ιλίου κατ’ εφαρμογή των διατάξεων για άρση επικινδυνότητας ακινήτου, προέβη 

στη κατεδάφιση τριώροφης οικοδομής που βρίσκεται στο Ιλιον Αττικής επί της οδού Έκτορος 

Γιαλοψού, αρ. 50, δαπανώντας το συνολικό ποσό των (66.020,76) ευρώ συμπεριλαμβανομένου και 

Φ.Π.Α 24%.  

Λαμβανομένου υπόψη της ασκηθείσας προσφυγής της Σουλτάνας Πασχαλίδου του Παναγιώτη και της 

Βέρας αναπροσαρμόζουμε με το παρόν τα ποσοστά των υπόχρεων συνιδιοκτητών που είναι ως εξής: 

1. Σουλτάνα ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ του Παναγιώτη και της Βέρα Λάτιτσ, με Α.Φ.Μ. 113680830, με 

ποσοστό 43,64% επί του όλου οικοπέδου και υπόχρεη προς καταβολή (28.811,46) ευρώ.  

2. Βέρα ΛΑΤΙΤΣ του Μπόσκο και της Πεσλίτσα, με Α.Φ.Μ. 045241939, με ποσοστό 14,56% επί του 

όλου οικοπέδου και υπόχρεη  προς καταβολή (9.612,60) ευρώ.   

3. Ζωή ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ του Γεωργίου και της Σουλτάνας, με Α.Φ.Μ. 043194270, με ποσοστό 

35,15% επί του όλου οικοπέδου και υπόχρεη προς καταβολή (23.206,30)  ευρώ. 

4. Γεώργιος ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Παναγιώτη και της Ζωής, με ποσοστό 6,65% επί του όλου οικοπέδου 

και υπόχρεος προς καταβολή (4.390,40) ευρώ.  

Επειδή κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 13/1929 άρθρο 6 παρ. 2 (ΦΕΚ Α΄153) όπου ορίζεται : «Εις 

περίπτωσιν αναγκαστικής άρσεως του κινδύνου δια παρεμβάσεως της αρχής, οι δήμοι και αι 

κοινότητες πρέπει να προκαταβάλλωσι τας αναγκαίας δαπάνες και θέλουσι να εισπράττει ταύτας κατά 

τα ανωτέρω οριζόμενα».    

Επομένως ο Δήμος Ιλίου εφόσον κατέβαλε το ποσό των (66.020,76) ευρώ για τη κατεδάφιση του 

επικίνδυνου κτιρίου, υποχρεούται να εισπράξει το ποσό που ήδη έχει δαπανήσει.  

Κατά συνέπεια θα πρέπει να δοθεί εντολή στην Οικονομική Διεύθυνση να προβεί στη σύνταξη 

βεβαιωτικού καταλόγου σε βάρος των ως άνω με σκοπό την είσπραξη του ποσού.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 

Εγκρίνει τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου σε βάρος 

των συνιδιοκτητών που αναφέρονται ανωτέρω για την είσπραξη του ποσού των 66.020,76 ευρώ κατά 

την αναλογία του ποσοστού τους στο ακίνητο, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται 

παραπάνω. 
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Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                         Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,              

                 Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                              Φεγγερός Β., Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.      
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