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 ΠΡΟΣ: το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
     ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣIΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ     : ΕΣΟΔΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦ.:   Π. ΤΕΡΖΗΣ
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ.  131 22                                                        
ΤΗΛ:             2132030133-134-135
FAX:         210 2625520
URL:             www.ilion.gr 
e-mail:          oikonomiki@ilion.gr 

         ΘΕΜΑ : « Λήψη απόφασης  αποδοχής ή μη της  προτάσεως  της  Επιτροπής επίλυσης με 
συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με 
τα από 07/04/22 πρακτικά συνεδρίασης ».

        Σύμφωνα με:   
                                               
         Το άρθρο 93 παρ.1 του Ν.3463/06 «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και Κοινοτήτων» ,το άρθρο 32 
του Ν.1080/80 «Συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών», την υπ’αριθμ. 141/2021 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την οποία  συγκροτήθηκε η 
Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου 
Ιλίου με τους φορολογούμενους  για το έτος 2022 », θέτουμε υπόψη σας τα πρακτικά της από 
07/04/22 συνεδρίασης της  Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του 
Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους και παρακαλούμε   για την λήψη απόφασης περί αποδοχής 
ή μη  των προτάσεων της Επιτροπής για τις κάτωθι περιπτώσεις :

 1) Για την υπ’ αρ. πρωτ. προσφυγή 91432/13-12-2021 (ΓΑΚ.ΠΡ 7102/09-12-2021, ΚΩΔ WEB 
345819824),  του A. Ι του Σ – κωδ.οφειλέτη 68582 , κατά της υπ’ αριθμ. 132/86856/26-11-21 ΑΔΣ 
του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο 500,00 ευρώ, διότι με βάση το 
υπ’αριθμ. 82209/8-11-2021 έγγραφο  της Δ.Α, διαπιστώθηκε στη συμβολή των οδών Α. 
Παπανδρέου & Κιθαιρώνος  η ύπαρξη μεγάλου όγκου από σακούλες μπαζών στο πεζοδρόμιο 
όπισθεν των κάδων απορριμμάτων & ανακύκλωσης που είχαν τοποθετηθεί σε εκείνο το σημείο 
από τον προσφεύγοντα για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του και δεν 
απομακρύνθηκαν από τον ίδιο, εντός δύο (2) ημερών ,  σε ειδικούς  χώρους μπαζών ή στην 
χωματερή  , σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος του 
Δήμου,  προτάθηκε η μείωση κατά 50% του προστίμου με τη σύμφωνη γνώμη του 
προσφεύγοντος, για τον λόγο ότι  ο υπόχρεος υπέπεσε πρώτη  φορά σε αυτή τη παράβαση. 
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2)  Για την υπ’ αρ. πρωτ. προσφυγή 94280/22-12-2021 (ΓΑΚ.ΠΡ 7193/13-12-2021, ΚΩΔ WEB 
218344424),  της εταιρείας Χ.Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ « Α. Τ »- κωδ.οφειλέτη 50909 ,  κατά της υπ’αριθμ. 
116/78993/29-10-21 ΑΔΣ του Δήμου Ιλίου , σύμφωνα με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο 850,00 
ευρώ (500,00 ευρώ για τη μη έντεχνη αποκατάσταση του οδοστρώματος και 350,00 ευρώ για 
κόστος αποκατάστασης)  , διότι διαπιστώθηκε ότι στη συμβολή των οδών Έκτορος 160 και Χαρ. 
Τρικούπη είχαν  πραγματοποιηθεί εργασίες τοποθέτησης νέου μετρητή φυσικού αερίου και η 
αποκατάσταση δεν είχε γίνει εντέχνως καθώς επίσης δεν είχε γίνει καθόλου η επαναδιαγράμμιση 
της διάβασης πεζών , σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας Περιβάλλοντος του 
Δήμου, προτάθηκε : 
Α) Η  διαγραφή του κόστους αποκατάστασης, ποσού 350,00 ευρώ, διότι η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου, με το από 6/05/2022 email γνωστοποιεί στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης, ότι η 
αποκατάσταση του οδοστρώματος έγινε τελικώς από την ίδια την εταιρεία , κατόπιν αυτοψίας που 
πραγματοποίησε  κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου μας.
Β) Η μείωση κατά 50% του προστίμου, ποσού 500,00 ευρώ με τη σύμφωνη γνώμη της 
προσφεύγουσας. 
Επισημαίνεται ότι η εν λόγω προσφυγή εξετάστηκε αρχικώς από την επιτροπή την 07/04/22, και 
ακολούθως αποφάσισε τα ανωτέρω την 06/5/22, κατόπιν της διευκρίνησης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας.

  Τα  στοιχεία των φακέλων και τα πρακτικά των ανωτέρω υποθέσεων, τηρούνται στο αρχείο του 
τμήματος Εσόδων του Δήμου.

 

                                                                                                                      Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ α. α
                                                                                                                                          Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                                                                                     ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΑΛΕΒΙΖΟΥ 
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