
                                 

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 56269/22.12.2017 

               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                  

   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 32ης Τακτικής Συνεδρίασης 

        του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  408/2017                                                              ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως 

της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των 

φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με 

τους φορολογούμενους σχετικά με τα από 

19.12.2017 πρακτικά συνεδρίασης 

 

Σήμερα την 21η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη 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. 55337/15.12.2017 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  15.12.2017. 

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 

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, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 

ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  

& ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε η υφιστάμενη νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 

Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της 

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

κατέστη ομόφωνα, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που 

αφορά την «Λήψη απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με 

συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους 

σχετικά με τα από 19.12.2017 πρακτικά συνεδρίασης», λόγω του επείγοντος του θέματος 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη 

απόφασης αποδοχής ή μη της προτάσεως της Επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό των 

φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους σχετικά με τα από 

19.12.2017 πρακτικά συνεδρίασης. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 55782/19.12.2017 σχετικό 

έγγραφο Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  του Δήμου μας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με:                                   

         Το άρθρο 93 παρ.1 του Ν.3463/06 «Κύρωση  Κώδικα  Δήμων  και Κοινοτήτων», 

το άρθρο 32 του Ν.1080/80 «Συμβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών», την υπ’ αριθμ. 

106/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου σύμφωνα με την οποία  

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών και 

Αμφισβητήσεων του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους  για το έτος 2017» , θέτουμε 

υπόψη σας τα πρακτικά της από 19.12.17 συνεδρίασης της  Επιτροπής επίλυσης με 

συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους και 

παρακαλούμε  για την λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη  των προτάσεων της Επιτροπής 

για τις κάτωθι περιπτώσεις: 

1) Για την υπ’ αριθμ. 51577/23.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΚΟΤΣΟΡΩΝΗ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ», κατά της υπ’αριθμ. 596/45435/18.10.17 Απόφασης 

Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου ποσού 525,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου την 06.10.17 και ώρα 12.40 π.μ, διαπιστώθηκε να λειτουργεί επί των 

οδών Κωλλέτη 1 & Λ. Πετρουπόλεως στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 20 τ.μ στο πεζοδρόμιο 

έξωθεν του περιπτέρου στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας 

αρχής κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80,     
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προτάθηκε η μείωση κατά 50% του επιβληθέντος προστίμου των 525,00 ευρώ.  

2) Για την υπ’ αριθμ. 51518/23.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΣΕΦΕΡΙΔΗ ΝΩΕ του 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ», κατά της υπ’αριθμ. 629/47508/31.10-17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, 

σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ποσού 262,50 

ευρώ και ισόποσο πρόστιμο, συνολικής οφειλής 525,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από 

την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 20.10.17 και ώρα 10.05 π.μ, διαπιστώθηκε να 

λειτουργεί επί των οδών Ιλίου & Κλυταιμνήστρας στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 10,50 

τ.μ στο πεζοδρόμιο έξωθεν του περιπτέρου στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου αρμόδιας αρχής κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80,  προτάθηκε η μείωση 

κατά 50% του επιβληθέντος προστίμου  των 262,50 ευρώ.  

3) Για την υπ’ αριθμ. 51541/23.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», κατά της υπ’αριθμ. 594/45433/18.10.17 Απόφασης 

Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

ποσού 210,00 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο, συνολικής οφειλής 420,00 ευρώ, διότι σε 

γενόμενο έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 06.10.17 και ώρα 11.50 π.μ, 

διαπιστώθηκε να λειτουργεί επί της οδού Ιδομενέως 122 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 22 τ.μ 

στο πεζοδρόμιο έξωθεν του περιπτέρου καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου του δήμου με 15 τ.μ στο πεζοδρόμιο, κατά παράβαση του άρθρου 3 του 

ν. 1080/80,  προτάθηκε η μείωση κατά 50% του επιβληθέντος  προστίμου  των 210,00 ευρώ.  

4) Για την υπ’ αριθμ. 51774/24.11.2017 προσφυγή της υπόχρεης εταιρείας «ΝΙΚΟΛΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ», κατά της υπ’ αριθμ. 547/43379/05.10.17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, 

σύμφωνα με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο, ποσού 1.754,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο 

έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 04.09.17 και ώρα 14.00 π.μ, διαπιστώθηκε 

να λειτουργεί επί της οδού Μενελάου 65 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(αναψυκτήριο-σνακ μπαρ) ιδιοκτησίας της, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 65 τ.μ 

στην πλατεία έναντι του καταστήματος και με 18 τ.μ στο πεζοδρόμιο έξωθεν του 

καταστήματος, στερούμενη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας αρχής, κατά 

παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80,  προτάθηκε η μείωση κατά 50% του επιβληθέντος  

προστίμου  των 1.754,00 ευρώ.  

5) Για την υπ’ αριθμ. 51828/24.11.2017 προσφυγή της υπόχρεης εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΥ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ », κατά της υπ’αριθμ. 542/43298/05.10.17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, 

σύμφωνα με την οποία της επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 1.280,00 ευρώ και 

ισόποσο πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης, συνολικής οφειλής 2.560,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο 

έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 15.09.17 και ώρα 12.10 π.μ, διαπιστώθηκε 
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να λειτουργεί επί των οδών Αχιλλέως & Ελένης 2 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕ) ιδιοκτησίας της, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 

45 τ.μ στην πλατεία Αγαμέμνωνος έναντι του καταστήματος και με 10 τ.μ στο πεζοδρόμιο 

έξωθεν του καταστήματος, στερούμενη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας 

αρχής, κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80.  προτάθηκε η μείωση κατά 50% του 

επιβληθέντος  προστίμου  των 1.280,00 ευρώ.  

6) Για την υπ’ αριθμ. 51838/24.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», κατά της υπ’αριθμ. 537/43293/05.10.17 Απόφασης 

Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου, ποσού 300,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου την 15.09.17 και ώρα 12.55 π.μ, διαπιστώθηκε να λειτουργεί επί της 

οδού Αίαντος 105 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΩΡΙΟ ΚΑΦΕ) 

ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 15 τ.μ στον πεζόδρομο έξωθεν του 

καταστήματος, στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας αρχής, κατά 

παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80,   προτάθηκε η μείωση κατά 50% του επιβληθέντος  

προστίμου  των 300,00 ευρώ.  

7) Για την υπ’ αριθμ. 52479/29.11.2017 προσφυγή της υπόχρεης ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ του 

ΑΝΔΡΕΑ κατά της υπ’αριθμ. 44508-892-12/10/17 ατομικής ειδοποίησης του τμήματος 

Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία της 

επιβλήθηκε οφειλή 2.951,21 ευρώ για το δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) 

για τον θανόντα Μαντέλο Ανδρέα, με βάση το υπ’αριθμ. ΔΥ 29/9/17 έγγραφο του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου , προτάθηκε η μείωση κατά 70% του επιβληθέντος ποσού των 2.951,21 ευρώ.  

8) Για την υπ’ αριθμ. 53449/05.12.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ-

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», κατά της υπ’αριθμ. 112/2015 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’αριθμ. 49491/10.11.17 ατομικής ειδοποίησης  του 

τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία 

έχει χρεωθεί με το ποσό των 600,00 υερώ, διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράνομης 

διαφημιστικής πινακίδας (επιγραφή επί τοίχου φωτιζόμενη –BALKAN – STOCK – ΜΟΚΕΤΕΣ) 

επί της Λ. Φυλής 69 στο Ίλιον, ύστερα από επανέλεγχο την 06.11.17 με βάση το υπ’αριθμ. 

48866/08.11.17 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,  προτάθηκε η μείωση κατά 

50% του επιβληθέντος  προστίμου  των 600,00 ευρώ.  

9) Για την υπ’ αριθμ. 53902/07.12.2017 προσφυγή της υπόχρεης εταιρείας «SMART KIOSK», 

κατά της υπ’αριθμ. 631/47510/31.10.17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία 

της επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ποσού 444,00 ευρώ και ισόποσο 

πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης, συνολικής οφειλής 888,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από 

την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 20.10.17 και ώρα 10.25 π.μ, διαπιστώθηκε να 
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λειτουργεί επί των οδών Ιλίου 36 & Μπίμπιζα στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 17,30 

τ.μ στο πεζοδρόμιο έξωθεν του περιπτέρου στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου αρμόδιας αρχής κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80, προτάθηκε η μείωση 

κατά 50% του επιβληθέντος τέλους μετά του προστίμου  των 888,00 ευρώ.  

10) Για την υπ’ αριθμ. 54747/13.12.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», κατά της υπ’αριθμ. 112/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της 

υπ’αριθμ. 49472/10.11.17 ατομικής ειδοποίησης του τμήματος Εσόδων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία έχει χρεωθεί με το ποσό των 

800,00 υερώ, διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράνομης διαφημιστικής πινακίδας (επιγραφή 

επί προσώπου Α ορόφου – ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) επί της Λ. Φυλής 145 στο Ίλιον, 

ύστερα από επανέλεγχο την 06.11.17 με βάση το υπ’αριθμ. 48866/08.11.17 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προτάθηκε η μείωση κατά 50% του επιβληθέντος  

προστίμου  των 800,00 ευρώ.  

11) Για την υπ’αριθμ. 55561/18.12.17 προσφυγή  της υπόχρεης ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΑΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ κατοίκου Ιλίου, οδός Πάριδος 39 κατά της υπ’αριθμ. 326/2017 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία έχει χρεωθεί με το ποσό των 535,00 ευρώ 

για το δικαίωμα ανανέωσης για την θανούσα Μιχαήλ Παρασκευή, προτάθηκε η πλήρη 

διαγραφή του επιβληθέντος  ποσού  των 535,00 ευρώ, για κοινωνικούς λόγους.»  

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

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

του Ν. 3852/2010. 

Β) Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών 

διαφορών του Δήμου Ιλίου με τους φορολογούμενους, σχετικά με τα από 19.12.2017 

πρακτικά συνεδρίασης όπως αναλυτικά κατωτέρω αναφέρεται: 

1) Για την υπ’ αριθμ. 51577/23.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΚΟΤΣΟΡΩΝΗ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ», κατά της υπ’αριθμ. 596/45435/18.10.17 Απόφασης 

Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου ποσού 525,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου την 06.10.17 και ώρα 12.40 π.μ, διαπιστώθηκε να λειτουργεί επί των 

οδών Κωλλέτη 1 & Λ. Πετρουπόλεως στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
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(περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 20 τ.μ στο πεζοδρόμιο 

έξωθεν του περιπτέρου στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας 

αρχής κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80, εγκρίνει τη μείωση κατά 50% του 

επιβληθέντος προστίμου των 525,00 ευρώ.  

2) Για την υπ’ αριθμ. 51518/23.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΣΕΦΕΡΙΔΗ ΝΩΕ του 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ», κατά της υπ’αριθμ. 629/47508/31.10-17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, 

σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ποσού 262,50 

ευρώ και ισόποσο πρόστιμο, συνολικής οφειλής 525,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από 

την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 20.10.17 και ώρα 10.05 π.μ, διαπιστώθηκε να 

λειτουργεί επί των οδών Ιλίου & Κλυταιμνήστρας στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 10,50 

τ.μ στο πεζοδρόμιο έξωθεν του περιπτέρου στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου αρμόδιας αρχής κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80,  εγκρίνει τη μείωση 

κατά 50% του επιβληθέντος προστίμου  των 262,50 ευρώ.  

3) Για την υπ’ αριθμ. 51541/23.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», κατά της υπ’αριθμ. 594/45433/18.10.17 Απόφασης 

Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 

ποσού 210,00 ευρώ και ισόποσο πρόστιμο, συνολικής οφειλής 420,00 ευρώ, διότι σε 

γενόμενο έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 06.10.17 και ώρα 11.50 π.μ, 

διαπιστώθηκε να λειτουργεί επί της οδού Ιδομενέως 122 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 22 τ.μ 

στο πεζοδρόμιο έξωθεν του περιπτέρου καθ’ υπέρβαση της χορηγηθείσας άδειας κατάληψης 

κοινόχρηστου χώρου του δήμου με 15 τ.μ στο πεζοδρόμιο, κατά παράβαση του άρθρου 3 του 

ν. 1080/80,  εγκρίνει τη μείωση κατά 50% του επιβληθέντος  προστίμου  των 210,00 

ευρώ.  

4) Για την υπ’ αριθμ. 51774/24.11.2017 προσφυγή της υπόχρεης εταιρείας «ΝΙΚΟΛΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΣΙΑ ΕΕ», κατά της υπ’ αριθμ. 547/43379/05.10.17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, 

σύμφωνα με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο, ποσού 1.754,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο 

έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 04.09.17 και ώρα 14.00 π.μ, διαπιστώθηκε 

να λειτουργεί επί της οδού Μενελάου 65 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

(αναψυκτήριο-σνακ μπαρ) ιδιοκτησίας της, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 65 τ.μ 

στην πλατεία έναντι του καταστήματος και με 18 τ.μ στο πεζοδρόμιο έξωθεν του 

καταστήματος, στερούμενη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας αρχής, κατά 

παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80,  εγκρίνει τη μείωση κατά 50% του επιβληθέντος 

 προστίμου  των 1.754,00 ευρώ.  

5) Για την υπ’ αριθμ. 51828/24.11.2017 προσφυγή της υπόχρεης εταιρείας «ΜΑΝΤΖΙΩΡΟΥ 
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ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ », κατά της υπ’αριθμ. 542/43298/05.10.17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, 

σύμφωνα με την οποία της επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 1.280,00 ευρώ και 

ισόποσο πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης, συνολικής οφειλής 2.560,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο 

έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 15.09.17 και ώρα 12.10 π.μ, διαπιστώθηκε 

να λειτουργεί επί των οδών Αχιλλέως & Ελένης 2 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΦΕ) ιδιοκτησίας της, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 

45 τ.μ στην πλατεία Αγαμέμνωνος έναντι του καταστήματος και με 10 τ.μ στο πεζοδρόμιο 

έξωθεν του καταστήματος, στερούμενη άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας 

αρχής, κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80  εγκρίνει τη μείωση κατά 50% του 

επιβληθέντος  προστίμου  των 1.280,00 ευρώ.  

6) Για την υπ’ αριθμ. 51838/24.11.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», κατά της υπ’αριθμ. 537/43293/05.10.17 Απόφασης 

Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία του επιβλήθηκε πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης 

κοινόχρηστου χώρου, ποσού 300,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από την αρμόδια 

επιτροπή του Δήμου την 15.09.17 και ώρα 12.55 π.μ, διαπιστώθηκε να λειτουργεί επί της 

οδού Αίαντος 105 στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΩΡΙΟ ΚΑΦΕ) 

ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 15 τ.μ στον πεζόδρομο έξωθεν του 

καταστήματος, στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου αρμόδιας αρχής, κατά 

παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80,   εγκρίνει τη μείωση κατά 50% του επιβληθέντος 

 προστίμου  των 300,00 ευρώ.  

7) Για την υπ’ αριθμ. 52479/29.11.2017 προσφυγή της υπόχρεης ΜΑΝΤΕΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ του 

ΑΝΔΡΕΑ κατά της υπ’αριθμ. 44508-892-12/10/17 ατομικής ειδοποίησης του τμήματος 

Ταμείου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία της 

επιβλήθηκε οφειλή 2.951,21 ευρώ για το δικαίωμα ανανέωσης (παράταση χρόνου ταφής) 

για τον θανόντα Μαντέλο Ανδρέα, με βάση το υπ’αριθμ. ΔΥ 29/9/17 έγγραφο του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου, εγκρίνει τη μείωση κατά 70% του επιβληθέντος ποσού των 2.951,21 ευρώ.  

8) Για την υπ’ αριθμ. 53449/05.12.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΑ-

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ», κατά της υπ’αριθμ. 112/2015 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ’αριθμ. 49491/10.11.17 ατομικής ειδοποίησης  του 

τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία 

έχει χρεωθεί με το ποσό των 600,00 υερώ, διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράνομης 

διαφημιστικής πινακίδας (επιγραφή επί τοίχου φωτιζόμενη –BALKAN – STOCK – ΜΟΚΕΤΕΣ) 

επί της Λ. Φυλής 69 στο Ίλιον, ύστερα από επανέλεγχο την 06.11.17 με βάση το υπ’αριθμ. 

48866/08.11.17 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,  εγκρίνει τη μείωση 

κατά 50% του επιβληθέντος  προστίμου  των 600,00 ευρώ.  

9) Για την υπ’ αριθμ. 53902/07.12.2017 προσφυγή της υπόχρεης εταιρείας «SMART KIOSK», 
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κατά της υπ’αριθμ. 631/47510/31.10.17 Απόφασης Δημάρχου Ιλίου, σύμφωνα με την οποία 

της επιβλήθηκε τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου ποσού 444,00 ευρώ και ισόποσο 

πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης, συνολικής οφειλής 888,00 ευρώ, διότι σε γενόμενο έλεγχο από 

την αρμόδια επιτροπή του Δήμου την 20.10.17 και ώρα 10.25 π.μ, διαπιστώθηκε να 

λειτουργεί επί των οδών Ιλίου 36 & Μπίμπιζα στο Ίλιον, κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος (περίπτερο) ιδιοκτησίας του, καταλαμβάνοντας κοινόχρηστο χώρο με 17,30 

τ.μ στο πεζοδρόμιο έξωθεν του περιπτέρου στερούμενος άδειας κατάληψης κοινόχρηστου 

χώρου αρμόδιας αρχής κατά παράβαση του άρθρου 3 του ν. 1080/80, εγκρίνει τη μείωση 

κατά 50% του επιβληθέντος τέλους μετά του προστίμου  των 888,00 ευρώ.  

10) Για την υπ’ αριθμ. 54747/13.12.2017 προσφυγή του υπόχρεου «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ 

του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ», κατά της υπ’αριθμ. 112/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και της 

υπ’αριθμ. 49472/10.11.17 ατομικής ειδοποίησης του τμήματος Εσόδων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με την οποία έχει χρεωθεί με το ποσό των 

800,00 υερώ, διότι διαπιστώθηκε η ύπαρξη παράνομης διαφημιστικής πινακίδας (επιγραφή 

επί προσώπου Α ορόφου – ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ) επί της Λ. Φυλής 145 στο Ίλιον, 

ύστερα από επανέλεγχο την 06.11.17 με βάση το υπ’αριθμ. 48866/08.11.17 έγγραφο της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, εγκρίνει τη μείωση κατά 50% του επιβληθέντος  

προστίμου  των 800,00 ευρώ.  

11) Για την υπ’αριθμ. 55561/18.12.17 προσφυγή  της υπόχρεης ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΑΣ του 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ κατοίκου Ιλίου, οδός Πάριδος 39 κατά της υπ’αριθμ. 326/2017 απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία έχει χρεωθεί με το ποσό των 535,00 ευρώ 

για το δικαίωμα ανανέωσης για την θανούσα Μιχαήλ Παρασκευή, εγκρίνει την πλήρη 

διαγραφή του επιβληθέντος  ποσού  των 535,00 ευρώ, για κοινωνικούς λόγους. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

              

 

        ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                                    
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