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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                      50η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 11.11.2021 

         (Αριθμ. Πρωτ.  82847/11.11.2021) 

 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 11η  Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

09.30 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ.  81412/05.11.2021 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 05.11.2021 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. KOYKOΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                        «    « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ                              Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                                    «    « 

    ΑΠΟΦΑΣΗ –405– 

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

3ο θέμα ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων 

εκπρόθεσμων καταβολών. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 80536/03.11.2021 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 
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«Έχοντας υπόψη:  

1) Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής 

Επιτροπής, 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006. 

 

Θέτουμε υπόψη σας:  

Την υπ’ αρ.  52716/21-07-2021 αίτηση της Κ.Τ με κωδικό οφειλέτη 66469 η οποία ζητά τη 

διαγραφή των προσαυξήσεων οφειλών που προέρχονται από ανείσπρακτα δημοτικά τέλη δημοτικό φόρο 

και αναλογούν πρόστιμο για το χρονικό διάστημα από 01/01/2009 έως 28/02/2021 της παροχής 1 

00820368-02  επί της Αγίου Φανουρίου 81 ,  διότι όπως ισχυρίζεται  δεν έλαβε έγκαιρα γνώση της 

οφειλής της ,προκειμένου να προβεί σε ρύθμιση των υποχρεώσεών της προς τον Δήμο χωρίς 

προσαυξήσεις  

 

Από έρευνα των αρχείων διαπιστώθηκε ότι: 

 

α) η διεύθυνση βάσει της οποίας έγινε η αρχική χρέωση από το τμήμα Εσόδων και στην συνέχεια  η 

βεβαίωση της οφειλής στους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου από το Ταμείο του Δήμου Ιλίου, ήταν 

Κοτζιά 32, Ίλιον τκ 13122,  

β) στις 30/03/2021 η ταμειακή υπηρεσία απέστειλε ατομική ειδοποίηση στη Διεύθυνση  Κοτζιά 32, Ίλιον 

τκ 13122. Από τον έλεγχο των αρχείων μας φαίνεται ότι η επιστολή δεν επεστράφη, 

γ) στις 21/07/2021 η κα Κ. Τ. έκανε την με αριθμ. πρωτ. 52716 αίτηση για απαλλαγή από προσαυξήσεις 

λόγω του ότι δεν είχε λάβει ενημέρωση  

δ) στις 21/07/2021 η ταμειακή υπηρεσία πραγματοποίησε έλεγχο των στοιχείων της διεύθυνσης μέσω της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) όπου διαπιστώθηκε ότι η διεύθυνση της 

οφειλέτιδος  ήταν Κοτζιά 12, Ίλιον τκ 13122, 

ε) η διεύθυνση αυτή επιβεβαιώνεται και από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος που μας έχει 

υποβάλλει η οφειλέτης για το έτος  2020.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την βούληση της αιτούσας να αναλάβει την εξόφληση της 

αρχικής οφειλής σε δόσεις, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την απαλλαγή ή μη από τις 

προσαυξήσεις (79,93€) της οφειλέτιδος  Κ.Τ με κωδικό 66469 με συνολικό ποσό οφειλής 1.690,02€ 

από τον υπ’ αριθ. 26- 26/02/2021 βεβαιωτικό κατάλογο και βεβαίωση εκ νέου για το αρχικό ποσό οφειλής 

που ανέρχεται στα 1.610,09€. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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                                                    Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                                                           Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις (79,93€) της οφειλέτιδος  Κ.Τ με κωδικό 66469 με συνολικό 

ποσό οφειλής 1.690,02€ από τον υπ’ αριθ. 26- 26/02/2021 βεβαιωτικό κατάλογο και βεβαίωση εκ νέου 

για το αρχικό ποσό οφειλής που ανέρχεται στα 1.610,09€, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                      Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,          

Κουκουβίνος Δ., Μαρκόπουλος Φ.,  

Βέργος Ι., Φεγγερός Β. 

           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                     
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