
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    58η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                       την 08.12.2022 

              (Αριθ. πρωτ.: 91484 /12.12.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 8η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 89413/02.12.2022 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 02.12.2022 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. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.                             «     «  

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

5. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                                         «      « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

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

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                           «      « 

3. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.             «      « 

                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ –434– 

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

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 88213/30.11.2022 έγγραφο των Οικονομικών  

Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.1 του Ν.4523/2019 (διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων από την 

Οικονομική Επιτροπή) κατά το άρθρο 174 του Ν.3463/2006 

Θέτουμε υπ’ όψη σας τα εξής : 

• Α.Στον υπ΄Αριθμ: 74/82789/10-11-2022 Χρηματικό Κατάλογο, που αφορούσε κλήσεις 

παράνομης στάθμευσης 2018-2019 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή: 

1. A/A-32 Αρ.Κλήσης: 13910,Ημερ.Παράβασης:31/10/2018,Ποσού:20,00€ (Κ.Ο.70449) λόγω 

λανθασμένων στοιχείων οχήματος στη βεβαίωση παράβασης.  

2. A/A-119 Αρ.Κλήσης: 14142,Ημερ.Παράβασης:6/11/2019,Ποσού:20,00€ (Κ.Ο. 58008) διότι έχει 

κάρτα  στάθμευσης. 
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3. A/A-120 Αρ.Κλήσης: 14150,Ημερ.Παράβασης:18/11/2019,Ποσού:20,00€ (Κ.Ο. 58008) διότι έχει 

κάρτα  στάθμευσης. 

 

• Β.Στον υπ΄Αριθμ: 73/82791/10-11-2022 Χρηματικό Κατάλογο, που αφορούσε κλήσεις 

παράνομης στάθμευσης 2020-2021 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή: 

4. A/A-163 Αρ.Κλήσης: 13641,Ημερ.Παράβασης:11/2/2020,Ποσού:20,00€ (Κ.Ο. 58008) διότι έχει 

κάρτα  στάθμευσης. 

 

• Γ. Στον υπ΄Αριθμ:  27/42237/29-9-2017 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 

ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή: 

5. Α/Α-1168(Κ.Ο.58307),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 137,94€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί 

μετά των προσαυξήσεων, διότι ο υπόχρεος έχει αποβιώσει και έχει γίνει αποποίηση από τους 

κληρονόμους βάση της 319/2017 αποποίησης κληρονομιάς Ειρηνοδικείου Κορίνθου. 

 

• Δ. Στον υπ΄Αριθμ:  30/49523/4-7-2022 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 

ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ 46596 – ΕΤΟΥΣ 2019 θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω διαγραφές: 

 

6. Α/Α-330(Κ.Ο.68606),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 3.249,67€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί 

μετά      

      των προσαυξήσεων, και να χρεωθεί στο σωστό υπόχρεο. (Κ.Ο. 73328). 

 

• Ε. Στον υπ΄Αριθμ:  67/74358/10-10-2022 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε 

ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ 45768– ΕΤΟΥΣ 2022 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή: 

 

7.  Α/Α-16(Κ.Ο.32801),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 36,43€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί μετά 

των     

προσαυξήσεων, διότι το ποσό έχει εξοφληθεί.  

 

• Ζ Στον υπ΄Αριθμ:  69/74352/10-10-2022 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 

ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ 41253– ΕΤΟΥΣ 2022 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή: 

 

8.  Α/Α-10(Κ.Ο.49062),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 5,08€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί μετά 

των     

προσαυξήσεων, διότι το ποσό δεν τον αφορά λόγω λανθασμένων στοιχείων που απέστειλε η ΔΕΗ. 
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Παρακαλούμε όπως προβείτε στην διαγραφή των ανωτέρω χρεώσεων μετά των προσαυξήσεων ,καθώς 

στις ανωτέρω περιπτώσεις προκύπτουν λόγοι ακυρότητας. 

 Επίσης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Εσόδων, για 

οποιαδήποτε ενημέρωση, είμαστε στην διάθεσή σας. 

Να σας επισημάνουμε ότι μετά την διαγραφή θα προβούμε στην χρέωση στον πραγματικό 

υπόχρεο. 

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την διαγραφή του βεβαιωθέντος 

συνολικού ποσού των «3.509,12 ευρώ » μετά των προσαυξήσεων.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

               Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,   

                                                             Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει την διαγραφή του βεβαιωθέντος συνολικού ποσού των «3.509,12 ευρώ » μετά των 

προσαυξήσεων, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

 

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., 

                                                                                           Μυγδάλη Σ., Γαλούνης Δ.                    

ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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