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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           32η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                            την 04.07.2022 

            (Αριθμ. πρωτ.: 50056 /05.07.2022) 

      Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Ιλίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ»,  σήμερα την 4η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., 

ύστερα από την υπ. αριθμ. 48553/30.06.2022 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 30.06.2022, σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022). 

              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. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ – ΨΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Δ.Σ.                 Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                     «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                           «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.        «      « 

   ΑΠΟΦΑΣΗ –234–  

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για απαλλαγή ή μη προσαυξήσεων 

εκπρόθεσμων καταβολών. 

  Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 47665/27.06.2022  σχετικό έγγραφο της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 40 του ν.4735/20 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής, 

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

Θέτουμε υπόψη σας:  

Την υπ’ αρ 43461/10/6/2022 αίτηση του Ζ.Ι, με κωδικό οφειλέτη 22668 ο οποίος ζητά τη 

διαγραφή των προσαυξήσεων οφειλών που προέρχονται από  Ανείσπρακτα Δημοτικά Τέλη , Δημοτικό 
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Φόρο και ΤΑΠ, όπως αυτά έχουν βεβαιωθεί στον υπ’ αρ 27-29-9-2017 Βεβαιωτικό Κατάλογο  , διότι 

όπως ισχυρίζεται: α)  ενημερώθηκε για 1η φορά για την οφειλή του με την υπ’ αριθ. 32113-64/14-5-

2022 επιστολή του τμήματος ταμείου του Δ. Ιλίου   β) η Διεύθυνση Αιακού 15 δεν υφίσταται από τον 

12Ο του 2015 όπου τερματίσθηκε η μίσθωση του ακινήτου αλλά η αντίστοιχη μεταβολή της διεύθυνσης 

άσκησης δραστηριότητας στη ΔOΥ πραγματοποιήθηκε το 2020  γ) η διεύθυνση Δημάρχου Φωλοπούλου 

47 όπου έλαβε τώρα την επιστολή είναι σε ισχύ από το 2012  δ) εάν είχε ενημερωθεί εγκαίρως για την 

οφειλή  θα  είχε φροντίσει να την εξοφλήσει. 

 

Από έλεγχο  στα αρχεία μας  διαπιστώθηκε ότι: 

α) η διεύθυνση βάσει της οποίας έγινε η χρέωση και η βεβαίωση της οφειλής στους βεβαιωτικούς 

καταλόγους του Δήμου ήταν  Αιακού15 , Ίλιον  τκ 13122,  

 

β)στις 12/10/2017 η  ταμειακή υπηρεσία απέστειλε την υπ’ αρ 44508-489/12-10-2017 Ατομική 

Ειδοποίηση Καταλόγου στη Διεύθυνση Αιακού 15 , Ίλιον  

 

γ) στις 10/7/2019 η ταμειακή υπηρεσία  απέστειλε την υπ’ αρ 24712-52/10-7-2019 Ατομική Ειδοποίηση 

Ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Διεύθυνση Αιακού 15, Ίλιον  προκειμένου να ενημερώσει τους οφειλέτες 

για τη δυνατότητα που είχαν για υπαγωγή των οφειλών τους  στη ρύθμιση του Ν.4611/2019, μετά από 

έλεγχο που πραγματοποίησε στα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ)  

 

δ) στις 4/5/2022 η ταμειακή υπηρεσία  απέστειλε την υπ’ αρ 32113-64/4-5-2022 ατομική ειδοποίηση 

ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Διεύθυνση Δημάρχου Φωλοπούλου 47, Περιστέρι μετά από έλεγχο που 

πραγματοποίησε στα στοιχεία του μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ( ΑΑΔΕ) 

 

ε) από τις Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος που έχει υποβάλλει ο οφειλέτης για τα φορολογικά  έτη 

2015 και 2016 φαίνεται ότι στον πίνακα Ε  με τα στοιχεία των ενοικίων η Διεύθυνση Αιακού 15 Ίλιον 

δηλώνεται σαν κεντρικό κατάστημα για το έτος 2015 ενώ δεν δηλώνεται στον αντίστοιχο πίνακα στο 

φορολογικό έτος 2016 όπου είχε λήξει και το μισθωτήριο συμβόλαιο όπως  αναφέρει και  ο οφειλέτης 

στην αίτησή του . 

Ο οφειλέτης επίσης έχει προσκομίσει στην υπηρεσία την αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακίνητης 

περιουσίας φορολογικού έτους 2016 όπως αυτά  δηλώθηκαν από τους  2 ιδιοκτήτες  του ακινήτου  και  

από τα οποία προκύπτει ότι το ακίνητο στην Αιακού 15 ήταν κενό το  φορολογικό έτος 2016. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς και την βούληση του αιτούντος  να αναλάβει την εξόφληση 

της αρχικής οφειλής, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την απαλλαγή ή μη από τις προσαυξήσεις 
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(886,57€) του οφειλέτη Ζ.Ι  με κωδικό 22668 με συνολικό ποσό οφειλής 3.118,89€ από τον υπ’ 

αριθ. 27-29/9/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και βεβαίωση εκ νέου για το αρχικό ποσό οφειλής που 

ανέρχεται στα 2.232,32€. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        

                                                        Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις (886,57€) του οφειλέτη Ζ.Ι  με κωδικό 22668 με συνολικό 

ποσό οφειλής 3.118,89€ από τον υπ’ αριθ. 27-29/9/2017 βεβαιωτικό κατάλογο και βεβαίωση εκ 

νέου για το αρχικό ποσό οφειλής που ανέρχεται στα 2.232,32€, 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.,          

  Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι., 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                             Αθανασιάδη - Ψύλλου Β. 
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