
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                        5η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                           την 24.01.2023 

                    (Αριθ. πρωτ.: 6035/25.01.2023) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 24η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:00 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 4569/20.01.2023 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 20.01.2023 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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ          Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                            «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                     «      « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ –019– 

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

το 9o θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για 

παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 3681/18.01.2023 σχετικό έγγραφο της 

Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Δεδομένου ότι κατά τον μήνα  Φεβρουάριο του έτους 2023 πρόκειται να εκδικασθούν οι 

ακόλουθες υποθέσεις: 

1. Στις 1 Φεβρουαρίου 2023  συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (Β΄ Τμήμα) 

η από 9-2-2016 και με Αρ. καταθέσεως  518/2022 ανακοπή του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» κατά: α) του Δήμου Ιλίου β) της από 11-1-2016 ατομικής ειδοποίησης για 

το 40% συνολικής οφειλής 422.002 ευρώ, ήτοι ποσό 168.800,83 ευρώ από δημοτικά τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού, γ) του με αρ. 2/12-1-2016 χρηματικού καταλόγου για 

ανείσπρακτα δημοτικά τέλη ποσού 78.810,76 ευρώ και δημοτικούς φόρους ποσού 5.589,65 
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ευρώ και του με αρ. 3/12-1-2016 χρηματικού καταλόγου για πρόστιμα για παραβάσεις 

φορολογικών διατάξεων ποσού 84.400, 42 ευρώ, δ) του από 14-10-2015 αποσπάσματος 

βεβαιωτικού καταλόγου και της με αρ. 582/ και με αρ. πρωτ. 4660/13-10-15 απόφασης του 

Δημάρχου Ιλίου, ε) της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου Ιλίου για το ποσό των  

422.002,08 ευρώ.  

2. Στις 3 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 

14-12-2021 και με Γ.Α.Κ. 102086/2021 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης των 

Αντωνίου Κακούρη κ.λ.π. κατά του Δήμου Ιλίου (αφορά απαλλοτρίωση για τη διευθέτηση του 

ρέματος εσχατιάς και η αποζημίωση καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο).  

3. Στις 3 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η από 

27-6-2022 και με Γ.Α.Κ. 63585/2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας Καραγιάννη 

κ.λ.π. (σύνολο 5 εργαζομένων στη καθαριότητα) κατά του Δήμου Ιλίου (απασχολούνται σε 

εκτέλεση προσωρινής διαταγής και ζητούν τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου 

χρόνου).  

4. Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 

14ο ) η από 22-10-2020 και με ΑΓ 996/2020 αγωγή της «ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ» κατά του Δήμου 

Ιλίου με την ζητείται να αναγνωριστεί ότι ο Δήμος Ιλίου οφείλει να καταβάλλει το ποσό των 

35.128,02 ευρώ που αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελέστηκαν από τη Δημοτική Επιχείρηση 

σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 25656/9-6-2016 σύμβασης εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση 

Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου ΕΡΓ. Ζ3/16».  Με την υπ’ αρ. 180/2022 απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου έγινε αποδεκτή η πρόταση της «Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ 

Α.Ε. Ο.Τ.Α» για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς καταβάλλοντας μόνο το κεφάλαιο της 

αγωγής παραιτούμενη από τη καταβολή των τόκων υπερημερίας και των εξόδων όπως 

προκύπτει από το  με αρ. 906/4-4-2022 έγγραφο της «Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

5. Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 

14ο ) η από 22-10-2020 και με ΑΓ 995/2020 αγωγή της «ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α» κατά του 

Δήμου Ιλίου με την ζητείται να αναγνωριστεί ότι ο Δήμος Ιλίου οφείλει να καταβάλλει το ποσό 

των 14.782,04 ευρώ που αντιστοιχεί στις εργασίες που εκτελέστηκαν από τη Δημοτική 

Επιχείρηση σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 429481/22-9-2015 σύμβασης εκτέλεσης του έργου 

«Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου ΕΡΓ. Ζ1/15».  Με την υπ’ αρ. 

180/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου έγινε αποδεκτή η πρόταση 

της «Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ» για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς καταβάλλοντας μόνο το 

κεφάλαιο της αγωγής παραιτούμενη από τη καταβολή των τόκων υπερημερίας και των εξόδων 

όπως προκύπτει από το  με αρ. 906/4-4-2022 έγγραφο της «Δ.Ε.Κ.Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» 

6. Στις 20 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών η 

από 27-6-2022 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας Καραγιάννη κ.λ.π. (σύνολο 5 
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εργαζομένων στη καθαριότητα) κατά του Δήμου Ιλίου (απασχολούνται σε εκτέλεση 

προσωρινής διαταγής και ζητούν τη μετατροπή της σύμβασής τους σε αορίστου χρόνου).  

7. Στις  21 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 

4ο)  η με Γ.Α.Κ. 2598/2021 έφεση του Δήμου Ιλίου κατά Μαρίας Παπασπύρου και κατά της με 

αρ. 1378/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (αφορά τη μετατροπή 

σύμβασης σε αορίστου χρόνου).   

8. Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τμήμα 29ο Μονομελές) η από 30-9-2021 και με ΠΡ5247/2021 προσφυγή της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

κατά του Δήμου Ιλίου και της με αρ. 87/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αφορά 

την επιβολή προστίμου ποσού 500 ευρώ για ρύπανση στις κολώνες ΔΕΗ).  

9. Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές) η 

από 10-7-2019 και με Γ.Α.Κ. 11637/2019  αίτηση των Βασιλείου Βαμβακάρη κ.λ.π. κατά Δήμου 

Ιλίου κ.λ.π. (αφορά το καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης στο Ο.Τ. 2130Γ  περιοχή 

«Ραδιοφωνίας» και η υποχρέωση του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2009 πράξη 

αναλογισμού είναι για 138,51 τ.μ.). Να ασκήσουμε ανταίτηση για το ποσό των 150 τ.μ.  

10.  Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 συζητείται ενώπιον του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα 2ο ) η με 

Γ.Α.Κ. 6956/2022 έφεση του Δήμου Ιλίου κατά της με αρ. 11075/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά των α) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Ελένη Γιαννοπούλου – Κατερίνα Σταματάκη Ε.Ε.» και τον δ.τ. «prospero», β) 

Αθανάσιου Μικρούτσικου και γ) Μιλτιάδη Πασχαλίδη (αφορά αποζημίωση του Δήμου για μη 

συμμετοχή στη «Λευκή Νύχτα» το έτος 2016. Και να γίνει παραίτηση ως προς Αθανάσιο 

Μικρούτσικο λόγω θανάτου). Επειδή η Επιτροπή Σας είναι αρμόδια για τη παροχή της 

εξουσιοδοτήσεως.  

Παρακαλούμε όπως: 

Παρασχεθεί η εξουσιοδότηση στον δικηγόρο του Δήμου Ιλίου, Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ του 

Ευμορφόπουλου, με  Α.Μ.Δ.Σ.Α. 15830,  όπως παραστεί και εκπροσωπήσει τον Δήμο Ιλίου ενώπιον 

των  ανωτέρω αναφερομένων δικαστηρίων και  κατά τις αντίστοιχες δικασίμους ως και σε κάθε μετ’ 

αναβολή τοιαύτη.» 

       Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εξουσιοδοτεί το Δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο ΜΙΧΑΛΗ του Ευμορφοπούλου (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 

15830) όπως παραστεί και εκπροσωπήσει το Δήμο Ιλίου κατά τις κατωτέρω αναφερόμενες δικασίμους 

ως και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή τοιαύτη και ειδικότερα: 
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1. Στις 1 Φεβρουαρίου 2023  στη συζήτηση στο  Συμβούλιο της Επικρατείας (Β΄ Τμήμα) 

της από 9-2-2016 και με Αρ. καταθέσεως  518/2022 ανακοπής του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΘΝΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» κατά: α) του Δήμου Ιλίου β) της από 11-1-2016 ατομικής 

ειδοποίησης για το 40% συνολικής οφειλής 422.002 ευρώ, ήτοι ποσό 168.800,83 ευρώ από 

δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, γ) του με αρ. 2/12-1-2016 χρηματικού 

καταλόγου για ανείσπρακτα δημοτικά τέλη ποσού 78.810,76 ευρώ και δημοτικούς φόρους 

ποσού 5.589,65 ευρώ και του με αρ. 3/12-1-2016 χρηματικού καταλόγου για πρόστιμα για 

παραβάσεις φορολογικών διατάξεων ποσού 84.400, 42 ευρώ, δ) του από 14-10-2015 

αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου και της με αρ. 582/ και με αρ. πρωτ. 4660/13-10-

15 απόφασης του Δημάρχου Ιλίου, ε) της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου 

Ιλίου για το ποσό των  422.002,08 ευρώ 

2. Στις 3 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της από 

14-12-2021 και με Γ.Α.Κ. 102086/2021 αίτησης αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης των 

Αντωνίου Κακούρη κ.λ.π. κατά του Δήμου Ιλίου  

3. Στις 3 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της από 

27-6-2022 και με Γ.Α.Κ. 63585/2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας 

Καραγιάννη κ.λ.π. (σύνολο 5 εργαζομένων στη καθαριότητα) κατά του Δήμου Ιλίου  

4. Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 14ο ) 

της από 22-10-2020 και με ΑΓ 996/2020 αγωγής της «ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ» κατά του Δήμου 

Ιλίου και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου ότι αποδέχεται αυτή μετά το περιορισμό 

της στη καταβολή μόνο του κεφαλαίου δηλαδή του ποσού των 35.128,02 ευρώ 

5. Στις 15 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 14ο ) 

της από 22-10-2020 και με ΑΓ 995/2020 αγωγής της «ΔΕΚΤΕ ΙΛΙΟΥ Α.Ε. Ο.Τ.Α» κατά 

του Δήμου Ιλίου και να δηλώσει για λογαριασμό του Δήμου Ιλίου ότι αποδέχεται αυτή μετά 

το περιορισμό της στη καταβολή μόνο του κεφαλαίου δηλαδή του ποσού των 14.782,04 

ευρώ 

6. Στις 20 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών της από 

27-6-2022 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Σοφίας Καραγιάννη κ.λ.π. (σύνολο 5 

εργαζομένων στη καθαριότητα) κατά του Δήμου Ιλίου  

7. Στις  21 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο   Μονομελές Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 4ο)  

της με Γ.Α.Κ. 2598/2021 έφεσης του Δήμου Ιλίου κατά Μαρίας Παπασπύρου και κατά της 

με αρ. 1378/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών  

8. Στις 23 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα 

29ο Μονομελές) της από 30-9-2021 και με ΠΡ5247/2021 προσφυγής της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» 

κατά του Δήμου Ιλίου και της με αρ. 87/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  
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9. Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 2ο Τριμελές) της 

από 10-7-2019 και με Γ.Α.Κ. 11637/2019  αίτησης των Βασιλείου Βαμβακάρη κ.λ.π. κατά 

Δήμου Ιλίου κ.λ.π. και να  ασκήσει  ανταίτηση για το ποσό των 150 τ.μ.  

10. Στις 28 Φεβρουαρίου 2023 στη συζήτηση στο  Εφετείο Αθηνών (Τμήμα 2ο ) της με 

Γ.Α.Κ. 6956/2022 έφεσης του Δήμου Ιλίου κατά της με αρ. 11075/2018 απόφασης του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και κατά των α) της ετερόρρυθμης εταιρείας με την 

επωνυμία «Ελένη Γιαννοπούλου – Κατερίνα Σταματάκη Ε.Ε.» και τον δ.τ. «prospero», β) 

Αθανάσιου Μικρούτσικου και γ) Μιλτιάδη Πασχαλίδη και να γίνει παραιτηθεί του 

δικογράφου της εφέσεως  ως προς Αθανάσιο Μικρούτσικο. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α., 

Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      
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