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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    35η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 18.07.2022 

              (Αριθμ. πρωτ.: 54073/18.07.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 52981/14.07.2022 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 14.07.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

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.     «      « 

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 –259–  

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

6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη απόφασης για ανάθεση στη 

συμβολαιογράφο Ιλίου Μαρία Παπαζαχαρίου για σύνταξη συμβολαίου δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου 

ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Στυλανού Ζουμάκη και Όλγας Μπέλου, επιφάνειας 

25,40 τ.μ. στο Ο.Τ. 868 περιοχής «Παλατιανής», β) πρόβλεψη αμοιβής ποσού 324,49 € και γ) 

δαπάνη καταχώρησης στο κτηματολόγιο ποσό 200,00 €. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 52516/13.07.2022 σχετικό έγγραφο του 

Γραφείου Νομικής Υποστήριξης του Δήμου μας,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

    «Με την υπ’ αριθ. 49085/2021 αίτησή τoυ ο Στυλιανός Ζουμάκης ζητά τη τακτοποίηση 

ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος επιφανείας (25,40) τ.μ.,  προκειμένου η ιδιοκτησία του να 

καταστεί οικοδομήσιμη. Προκειμένου να καταστεί τούτο εφικτό είναι αναγκαίο να τεθεί το 

ρυμοτομούμενο τμήμα στη κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη. 
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Έτσι λοιπόν είναι αναγκαία η σύνταξη συμβολαίου δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου του 

ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος επιφανείας 25,40 τ.μ., που βρίσκεται επί των οδών 

Κατσαντώνη και Μάνης στο Ο.Τ. 868 περιοχής «Παλατιανής». 

Με την υπ’ αρ. 401/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδεκτή η δωρεά του 

ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος και μετά την υποβολή των δηλώσεων στην Δ.Ο.Υ. ακολουθεί 

το συμβόλαιο δωρεάς. 

Όμως πέραν του συμβολαίου δωρεάς είναι αναγκαία και πρόβλεψη για τη δαπάνη 

και αμοιβή της συμβολαιογράφου Μαρίας Παπαζαχαρίου ως και τη καταχώρηση της 

δωρεάς στο Κτηματολόγιο που βαρύνει τον Δήμο Ιλίου. 

Επομένως θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τη καταβολή του ποσού των (324,49) ευρώ 

στη Συμβολαιογράφο Ιλίου Μαρίας Παπαζαχαρίου καθώς και του ποσού των (200) ευρώ περίπου 

που αφορά τη καταχώρηση στο Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου.»  

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

             Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,     

    

                                                Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει:  

1. Την ανάθεση στη Συμβολαιογράφο Ιλίου Μαρία Παπαζαχαρίου για σύνταξη συμβολαίου 

δωρεάς προς το Δήμο Ιλίου ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος ιδιοκτησίας Στυλανού 

Ζουμάκη και Όλγας Μπέλου, επιφάνειας 25,40 τ.μ. στο Ο.Τ. 868 περιοχής «Παλατιανής» 

2. Την καταβολή ποσού των 324,49 ευρώ, ως αμοιβή στη Συμβολαιογράφο Ιλίου Μαρίας 

Παπαζαχαρίου 

3. Την καταβολή ποσού των 200,00 ευρώ περίπου, που αφορά τη καταχώρηση στο 

Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου 

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                                                              
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