
                                 

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54918/14.12.2017 

               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                  

   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30ης Τακτικής Συνεδρίασης 

        του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  387/2017                                                              ΘΕΜΑ 

Διαγραφή ποσών για από βεβαιωτικούς καταλόγους 

κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ. 

 

Σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54170/08.12.2017 πρόσκληση του Προέδρου κ. 

Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο 

και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  08.12.2017. 

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

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, &  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 Δ.Σ.:,  ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κανελλόπουλος, Δαλαμάγκας Δ. & Γρετσίστα Ε. αποχώρησαν στα συζητούμενα θέματα εκτός ημερησίας 

διατάξεως ως και από το 26ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, επίσης οι κ.κ. Κακούρης Α. & Φεγγερός Β. 

αποχώρησαν στα συζητούμενα θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως και ο κ. Θεοδωρακόπουλος Γ. που αποχώρησε 

στο 23ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και  άπαντες μέχρι πέρατος αυτής. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 

Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται 

αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη διαγραφή ποσών 

για από βεβαιωτικούς καταλόγους κλήσεων παράνομης στάθμευσης & Κ.Ο.Κ. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 54077/08.12.2017 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (άρθ. 93 παρ.1 & το άρθρ.174 παρ.1δ & παρ. 

2), θέτουμε υπ’όψη σας τα εξής: 

 Στον υπ΄ αριθμ:  22/17990/23.04.2015 Χρηματικό Κατάλογο, που αφορούσε 

κλήσεις παράνομης στάθμευσης 2013 & ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ, θα πρέπει να γίνουν οι 

παρακάτω διαγραφές: 

1. A/A-37 Αρ. Κλήσης: 11196, Ημερ. Παράβασης: 17.12.2011, Ποσού: 40,00€ (Κ.Ο. 

46374) 

 υπ΄Αριθμ: 52/63101/20.11.2013 Χρηματικό Κατάλογο, που αφορούσε κλήσεις 

Κ.Ο.Κ του Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2013 Έτους 2013, θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω 

διαγραφές: 

1. A/A-7 Αρ.Κλήσης: 171200008191, Ημερ. Παράβασης: 22.08.2011, Ποσού: 450,00€ 

(Κ.Ο. 50704) 

Παρακαλούμε όπως προβείτε στη διαγραφή των ανωτέρω χρεώσεων, καθώς σε όλες 

τις ανωτέρω περιπτώσεις προκύπτουν λόγοι ακυρότητας, είτε λόγω εσφαλμένων 

στοιχείων που το ΚΕΠΥΟ υπέβαλε στην υπηρεσία μας (διότι το συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα, ήταν άλλοι ιδιοκτήτες των οχημάτων, από αυτούς που μας είχε ενημερώσει), 

είτε λόγω λανθασμένων στοιχείων που εσφαλμένα καταχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές (Α.Τ. 

ΙΛΙΟΥ-ΤΡΟΧΑΙΑ-ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ κλπ),στις βεβαιώσεις παραβάσεων, είτε λόγω μίσθωσης 

των οχημάτων από τον νόμιμο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται ο φερόμενος ως 

υπόχρεος. 

Να σας επισημάνουμε ότι μετά  τη διαγραφή θα προβούμε στη χρέωση των ανωτέρω 

παραβάσεων στους πραγματικούς υπόχρεους όπου αυτό είναι εφικτό. 

Σύνολο διαγραφομένων ποσών από Βεβ.Κατάλογο:490,00 € 

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

για οποιαδήποτε ενημέρωση, είμαστε στη διάθεσή σας.»   
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Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                                     

 ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τη διαγραφή χρεώσεων ως ανωτέρω αναφέρεται, καθώς σε όλες τις 

ανωτέρω περιπτώσεις προκύπτουν λόγοι ακυρότητας, είτε λόγω εσφαλμένων στοιχείων 

που το ΚΕΠΥΟ υπέβαλε στην υπηρεσία μας (διότι το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ήταν 

άλλοι ιδιοκτήτες των οχημάτων, από αυτούς που μας είχε ενημερώσει), είτε λόγω 

λανθασμένων στοιχείων που εσφαλμένα καταχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές (Α.Τ. ΙΛΙΟΥ-

ΤΡΟΧΑΙΑ-ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ κλπ), στις βεβαιώσεις παραβάσεων, είτε λόγω μίσθωσης των 

οχημάτων από το νόμιμο ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα να απαλλάσσεται ο φερόμενος ως 

υπόχρεος. 

Επισημαίνεται ότι μετά τη διαγραφή η αρμόδια υπηρεσία θα προβεί στη χρέωση των 

ανωτέρω παραβάσεων στους πραγματικούς υπόχρεους όπου αυτό είναι εφικτό 

Σύνολο διαγραφομένων ποσών από Βεβ.Κατάλογο:490,00 € 

Επίσης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Εσόδων. 

 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

              

       ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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