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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    51η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 25.10.2022 

                 (Αριθμ. πρωτ.: 78714/26.10.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 77786/21.10.2022 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 21.10.2022 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. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

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

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                  «      « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –380–  

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

8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση αποδοχής δωρεάς με ταυτόχρονη σύνταξη 

συμβολαίου για ρυμοτομούμενο τμήμα ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ που  βρίσκεται  επί  των οδών ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ και ΜΩΡΑΪΤΩΝ - Ο.Τ. 753 - περιοχής 

ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 76797/19.10.2022 σχετικό έγγραφο της 

Διεύθυνσης  Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Με  την  υπ’ αριθ. 70510/26-09-22 αίτησή τoυς – (σχετ. 1) οι κ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ και ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ζητούν την έγκριση της ρυμοτόμησης τμήματος, 

εμβαδού 54,47 τ.μ. προκειμένου η ιδιοκτησία τους να καταστεί οικοδομήσιμη. Συμπληρωματικά έχουν 

καταθέσει το υπ’ αριθ. 13495/2001 Συμβόλαιο Συμβολαιογράφου Ιλίου ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ με Κτηματογραφικό Διάγραμμα και Φύλλο από το Κτηματολογικό Γραφείο Ιλίου – 
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(σχετ. 2) καθώς και το από Φεβρουάριο 2022 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού 

Μιχάλη Κοντογιαννάκη, θεωρημένο ως προς τις ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές από την αρμόδια 

Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αιγάλεω με το υπ’ αριθ. πρωτ. 45088/23-9-2022 έγγραφο – (σχετ. 3).  

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 75729/14-10-2022 Γνωμάτευση του Δικηγόρου του Δήμου κ. 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΜΙΧΑΛΗ – (σχετ.4) είναι απαραίτητη η σύνταξη συμβολαίου δωρεάς προς τον Δήμο 

Ιλίου του ρυμοτομούμενου εδαφικού τμήματος, επιφάνειας 54,47 τ.μ. επί των οδών ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ 

και ΜΩΡΑΪΤΩΝ στο Ο.Τ. 753. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (Ν. 4623/2019, ΦΕΚ 134Α/2019, εδ. κα) η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 

για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. 

Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση της προαναφερόμενης δωρεάς 

ρυμοτομούμενου τμήματος 54,47 τ.μ., όπως φαίνεται στο ως άνω θεωρημένο Τοπογραφικό 

Διάγραμμα ιδιοκτησίας ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, με σκοπό 

την παραχώρηση αυτού σε κοινή χρήση και  εξουσιοδοτήσετε  τον  κ. Δήμαρχο  για  την  υπογραφή  

του σχετικού  Συμβολαίου, με την προϋπόθεση να έχει παραδοθεί το ως άνω ρυμοτομούμενο εδαφικό 

τμήμα, επιφανείας 54,47 τ.μ. στην κοινή χρήση.». 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

              Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

            Αποφασίζει   Ομόφωνα 

1. Εγκρίνει και αποδέχεται τη δωρεά με ταυτόχρονη σύνταξη συμβολαίου για ρυμοτομούμενο 

τμήμα 54,47 τ.μ., όπως φαίνεται στο ως άνω θεωρημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα ιδιοκτησίας 

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ, με σκοπό την παραχώρηση 

αυτού σε κοινή χρήση  

2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο για την υπογραφή του σχετικού Συμβολαίου, 

με την προϋπόθεση να έχει παραδοθεί το ως άνω ρυμοτομούμενο εδαφικό τμήμα, 

επιφανείας 54,47 τ.μ. στην κοινή χρήση. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                     Βομπιράκη Ν., Τσιμόγιαννης Α.,  

                                                                                         Κουκουβίνος Δ.,   Μαρκόπουλος Φ., 

       ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                          Βέργος Ι.  
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