
 

ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ IΛIΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ.  19ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  123/2022 

Αριθμ. Πρωτ.: 83970/15.11.2022                      ΘΕΜΑ 

Ρύθμιση οφειλής για «ΔΕΔΡΑ – ΔΙΑΥΛΟΣ 10» 
 

      Σήμερα την 10η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Μεικτή Συνεδρίαση (Δια Ζώσης & Τηλεδιάσκεψη), 

σύμφωνα την εγκύκλιο με αριθμ. 380 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.: 39456/15.06.2022), στην Αίθουσα 

Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Πολυδύναμου Κέντρου Πολιτιστικών, Αθλητικών 

και Κοινωνικών Δραστηριοτήτων «ΜΙΚΗΣ ΘΕOΔΩΡΑΚΗΣ» και ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

81382/04.11.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Χαραλαμπόπουλου Ιωάννη, που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς 

Συμβούλους την 04.11.2022. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.                                          

                                                              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ-ΨΥΛΛΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΓΚΙΟΚΑ-ΛΙΟΣΗ ΣΤΕΛΛΑ ΑΝΔΡΕΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗ ΕΥΛΑΛΙΑ, ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,  ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΣΚΟΥΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΠΑΝΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΥΓΔΑΛΗ 

ΣΟΦΙΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών βρέθηκαν 

παρόντα 39, ο Πρόεδρος κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, Αλεβίζου Ανδριάνα, Δρακόπουλος 

Νικόλαος, Γκόγκος Κωνσταντίνος, Μηλιώνη Παναγιώτα, Γκιόκας Ιωάννης, αποχώρησαν πριν από τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης με πρότασή του και σύμφωνα με το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010 και όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 § 6 του Ν. 4555/2018, κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί 

το κατεπείγον 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την ρύθμιση οφειλής για ΔΕΔΡΑ – 

ΔΙΑΥΛΟΣ 10, το θέμα θεωρείται εξαιρετικά κατεπείγον καθώς επίκειται αναγκαστική εκτέλεση κατά 

του Γεωργίου Ποταμίτη με την ιδιότητα του Προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας 

Δυτικής Αττικής με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ 10»  

******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την ρύθμιση οφειλής για 

ΔΕΔΡΑ – ΔΙΑΥΛΟΣ 10. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 390/2022 Α.Ο.Ε (με ΑΔΑ: 9ΥΔ7ΩΕΒ-

Π6Κ) & το υπ’ αριθμ. 82541/09.11.2022 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στα οποία 

αναφέρεται ότι:  

«Το εν λόγω θέμα έρχεται προς συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης και εξαιρετικά 

κατεπείγον καθώς επίκειται αναγκαστική εκτέλεση κατά του Γεωργίου Ποταμίτη με την ιδιότητα 

του προέδρου της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δυτικής Αττικής με το διακριτικό τίτλο 

«ΔΙΑΥΛΟΣ 10» και ειδικότερα: 

 Στις .9.11.2022 και με αρ. πρωτ. 82519 περιήλθε στο Δήμο Ιλίου αίτημα του Γεωργίου 

Ποταμίτη με την οποία ζητείται να λάβει απόφαση ο Δήμος Ιλίου για την ενεργοποίηση του 

άρθρου 10 του ν. 4071/2012  περί ρύθμισης χρεών αμιγών δημοτικών – διαδημοτικών 

επιχειρήσεων και συγκεκριμένα της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ραδιοφωνίας Δυτικής Αττικής με 

το διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΥΛΟΣ 10», καθόσον ο ίδιος φέρεται υπόχρεος για το συνολικό ποσό 

οφειλής που μαζί με τις προσαυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των (383.796,89), ως  πρόεδρος στην 

εν λόγω επιχείρηση κατά το χρονικό διάστημα από 8/1988 έως 5/1990.  

Α. Σύντομο Ιστορικό  

Με το αρ. φύλλου 760/31-12-1987 τ. Β’ ιδρύθηκε συστάθηκε Διαδημοτική Επιχείρηση 

Ραδιοφωνίας Δυτικής Αττικής. Οι Δήμοι που την αποτελούσαν και με τα ποσοστά συμμετοχής 

ήταν: 

1. Κοινότητα Φυλής  σε  4,05% 

2. Κοινότητα Ζεφυρίου σε 4,05% 

3. Δήμος Καματερού σε 8,55% 

4. Δήμος Πετρούπολης σε 8,55% 
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5. Δήμος Αγ. Βαρβάρας σε 8,55% 

6. Δήμος Αγ. Αναργύρων σε 11,26% 

7. Δήμος Χαϊδαρίου σε 11, 26% 

8. Δήμος Ν. Λιοσίων σε 13,96% 

9. Δήμος Αιγάλεω σε 13,96% 

10. Δήμος Περιστερίου σε 15,81% 

Οι υποχρεώσεις του «ΔΙΑΥΛΟΥ 10» σήμερα ανέρχονται στο συνολικό ποσό των (383.796,89) ευρώ 

και αφορά κύρια οφειλή (128.423,72) ευρώ, πρόσθετα τέλη (255.373,17) ευρώ, σύμφωνα με 

τον πίνακα ληξιπρόθεσμων χρεών του Β΄ Περιφερειακού ΚΕΑΟ Αθήνας.  

Β. Νομικό πλαίσιο  

1. Στο άρθρο 10 παρ. 1 και 9 του ν. 4071/2012 (Α΄85) ορίζονται τα εξής: 

Άρθρο 10 

Ρυθμίσεις για τις Επιχειρήσεις των ΟΤΑ.  

Οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων , του π.δ. 

410/1995 ή των κοινωφελών επιχειρήσεων, των αστικών μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων των 

ΟΤΑ, καθώς και των επιχειρήσεων των τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που περιήλθαν στις 

περιφέρειες, οι οποίες λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά 

ή μη έως και τις 31.12.2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα και, 

προσαυξήσεις, εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφληση τους 

γίνεται υποχρεωτικά από τους ΟΤΑ  που τις έχουν συστήσει.  

2. Γνωμοδότηση με αρ. 160/2016 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

Από τη γνωμοδότηση αυτή ο οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων ανήκουν πλέον στους ΟΤΑ, 

αφού αυτοί έχουν υπεισέλθει στην ασφαλιστική και φορολογική ενοχή αντί για τις δημοτικές 

επιχειρήσεις που τους ανήκαν και έχουν ήδη λυθεί μέχρι την 31.12.2010, είναι δε οφειλές που 

περιλαμβάνουν μόνο τη κύρια οφειλή και όχι άλλες επιβαρύνσεις πριν ή μετά τη βεβαίωση 

αυτής, κατά τη ρητή απαλλακτική ρήτρα των νόμων 4071/2012 και 4170/2013.  

Γ. Συμπέρασμα  

Επομένως με βάση τα παραπάνω ορθά και νόμιμα υποβάλλεται το αίτημα στον οποίο έχουν 

βεβαιωθεί οφειλές συνολικού ποσού (383.796,89) ευρώ και ζητεί όπως ο Δήμος Ιλίου να λάβει 

σχετική απόφαση για την ενεργοποίηση του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 περί ρύθμισης χρεών 

αμιγών δημοτικών – διαδημοτικών επιχειρήσεων.  

Εν προκειμένω λαμβανομένου υπόψη ότι η κύρια οφειλή ανέρχεται στο ποσό των (128.423,72) 

ευρώ και το ποσοστό του Δήμου Ιλίου είναι 13,96%,  η υποχρέωση ανέρχεται σε (17.927,95) 

ευρώ.  

Προτείνεται γίνει αποδεκτό το εν λόγω αίτημα και ο Δήμος Ιλίου να λάβει απόφαση για την 

ενεργοποίηση του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 περί ρύθμισης χρεών αμιγών δημοτικών – 

διαδημοτικών επιχειρήσεων, όπου επαναλαμβάνεται ότι οι Δήμοι καταβάλλουν μόνο τη κύρια 

οφειλή και κατά το ποσοστό που συμμετείχαν στη διαδημοτική επιχείρηση. 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
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       ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 5 του Ν. 

3852/2010 και όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 § 7 του Ν. 4555/2018 

Β. Αποδέχεται το αίτημα από τον Γεώργιο Ποταμίτη και εγκρίνει την ενεργοποίηση του άρθρου 10 

του ν. 4071/2012 περί ρύθμισης χρεών αμιγών δημοτικών – διαδημοτικών επιχειρήσεων και 

δεδομένου ότι το ποσοστό του Δήμου Ιλίου είναι 13,96% της κύριας οφειλής που είναι 128.423,72 

€,  η υποχρέωσή του ανέρχεται στο ποσό των  (17.927,95) ευρώ 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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