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          Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:8847/02.03.2018 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             10η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                                     την 01.03.2018 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 1η Μαρτίου 2018, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 7773/23-02-2018 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 23-02-2018. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ       Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ     Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

5. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

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

   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ    Μέλος της Ο.Ε.           

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «   

 ΑΠΟΦΑΣΗ –099– 

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

6ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με το άρθρο 75 § 6,  που αφορά την εξουσιοδότηση για 

άσκηση ή μη αίτησης για οριστική τιμής μονάδος αποζημίωσης. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 8315/28.02.2018 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Με την υπ’ αρ.  4927/2017 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών καθορίστηκε η 

προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των εδαφικών εκτάσεων στο ποσό των (200) ευρώ ανά τ.μ. 

που βρίσκονται στη περιοχή «Ραδιοφωνίας» με αιτούσα την Μαρία συζ. Γεωργίου Ματζαράκη, το γένος 

Αποστόλου και Ειρήνης Μυλωνάκη.  

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/2009 πράξη αναλογισμού ο Δήμος Ιλίου υποχρεώνεται να καταβάλλει στην 

Μαρία συζ. Γεωργίου Ματζαράκη το συνολικό ποσό των ………………ευρώ εκ των οποίων.  

Α) Για το έδαφος 138,41 τ.μ. Χ 200 ευρώ το τ.μ. = 27.682  ευρώ.  

Β) Για τα επικείμενα: 1) 4 ελαιόδεντρα Χ 180 ευρώ το καθένα = 720 ευρώ, 2) 4 δέντρα εσπεριδοειδή 
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Χ 80 ευρώ το καθένα = 320 ευρώ, 3)  10 ευρώ για συρματόπλεγμα μήκους 7,98 μέτρων = 79,80 ευρώ 

και 4) 8 ευρώ για συρματόπλεγμα μήκους 64,35 μέτρων = 514,80 ευρώ και συνολικά 1.634,60 

ευρώ. 

Με την από 27-2-2018 αίτησή της η Μαρία Ματζαράκη ζητεί τη τμηματική καταβολή της υποχρέωσης 

του Δήμου Ιλίου σε δύο ετήσιες δόσεις.  

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την αποδοχή ή μη της προσωρινής τιμής μονάδος 

αποζημίωσης, αλλά για την εξουσιοδότηση του δικηγόρου για κατάθεση αίτησης για οριστική τιμή 

μονάδος αιτούμενος μικρότερο ποσό.  

Επειδή οι μέχρι σήμερα αποφάσεις των Δικαστηρίων που έχουν εκδοθεί για τη συγκεκριμένη περιοχή 

έχουν καθορίσει τη τιμή μονάδος αποζημίωσης στο ποσό των (200) ευρώ ανά τ.μ. και συνεπώς δεν 

κρίνεται σκόπιμο η άσκηση αίτησης για μικρότερη τιμή μονάδος.  

Επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου Ιλίου η τμηματική καταβολή της αποζημίωσης προς αποφυγή 

περαιτέρω δικαστικών εξόδων.  

Επειδή η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την άσκηση εφέσεων κατ’ άρθρο 72 παρ. ιγ του ν. 

3852/2010 (αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων). 

Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά για την άσκηση ή μη αίτησης για οριστική τιμή μονάδος 

αποζημίωσης. » 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

       Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 § 6,του 

Ν. 3852/2010 

2. Να μην ασκηθεί αίτηση για οριστική τιμή μονάδος αποζημίωσης και να γίνει τμηματική 

καταβολή της αποζημίωσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                        Τα Μέλη 

                                    Κουμαραδιός Γ.,    Γκόγκος Κ.,                

                                    Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Βέργος   Ι.,   

                                   Βομπιράκη Ν.,  Κανελλόπουλος Γ.,         

                                            Γαλούνης Δ. 

   ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ   
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