
                                 

                   Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 36005/05.10.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

            από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21ης Τακτικής Συνεδρίασης 

         του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  311/2018                                                              ΘΕΜΑ                 

Λήψη απόφασης για απαλλαγές ή μη 

προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών  

 

Σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2018 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. 34992/28.09.2018 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  28.09.2018. 

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 

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,  ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,   ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Οι κ.κ  Καούκης Χ. και Φεγγερός Β.  αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ο θέματος της ημερήσιας 

διάταξης και μέχρι πέρας της συνεδρίασης 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 34, 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

για απαλλαγές ή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμων καταβολών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 34206/24.09.2018 σχετικό 

έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Έχοντας υπόψη:  

1. Tις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 περί αρμοδιοτήτων του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

2. Tου άρθρου 174 του Ν.3463/2006. 

«…Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το 

δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει 

τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη 

καταβολή οφείλεται: 

α) στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης,……. 

Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις 

περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώμη της ταμειακής υπηρεσίας». 

Θέτουμε υπόψη σας: 

1) την υπ’ αρ 26935/11.07.2018 αίτηση του  Τ.Μ. ως ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας 

Fr….. O.E. με κωδικό οφειλέτη 39013 ο οποίος ζητά τη διαγραφή των 

προσαυξήσεων που έχει επιβαρυνθεί για τη χρέωση που πραγματοποίησε ο Δήμος 

Ιλίου την 15.03.2013 και 08.04.2013 για ανείσπρακτα ΔΤ-ΤΑΠ από  καταστάσεις 

ΔΕΗ: 

α) μηνός Μαΐου 2011 (για  το χρονικό διάστημα από 08.09.2010 έως 08.12.2010 της 

παροχής 07209886-06) και β) μηνός Αυγούστου 2011 (για το χρονικό διάστημα από 

01.12.2010 έως και 21.03.2011 της παροχής 07209886-07)  επί της οδού ΠΡΕΒΕΖΗΣ 74 

στο Ίλιον, διότι όπως ισχυρίζεται  δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση στο παρελθόν και 

έλαβε για πρώτη φορά  γνώση για την συγκεκριμένη οφειλή  με την  υπ’ αρ 17636-

345/10.05.2018 πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλής που απέστειλε η ταμειακή 

υπηρεσία για ενημέρωση των εταίρων. Ο αιτών δήλωσε ότι η διεύθυνση της εταιρείας 
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δεν υφίσταται πλέον και  κατέθεσε το από 23.01.2012  Διαλυτικό Ομορρύθμου 

Εταιρείας. Επίσης με  τη δημοσίευση του ανωτέρω Διαλυτικού Ομορρύθμου 

εταιρείας, η εταιρεία τέθηκε υπό εκκαθάριση. Τέλος κατατέθηκε πιστοποιητικό του 

Γραμματέα Πρωτοδικών όπου φαίνεται ότι η 1389/2012 μεταβολή αφορά στη λύση 

της ομορρύθμου εταιρείας.  

Από έρευνα των αρχείων της υπηρεσίας διαπιστώθηκε, ότι στις 17.04.2015 η 

Ταμειακή Υπηρεσία  απέστειλε ατομική ειδοποίηση – ενημέρωση για την ψήφιση του 

νόμου 4321/2015 που αφορούσε σε ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, με απλό 

ταχυδρομείο (ομαδική αποστολή περίπου 7.000 επιστολών). Από τον έλεγχο που 

διενήργησε η υπηρεσία μας δεν προέκυψε στοιχείο που να πιστοποιεί ότι η επιστολή 

αυτή επεστράφη.  

H διεύθυνση βάσει της οποίας έγινε η χρέωση και η βεβαίωση της οφειλής στους 

βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, και ως εκ τούτου και η αποστολή της ατομικής 

ειδοποίησης, ήταν ορθή σύμφωνα με τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων. H προαναφερθείσα εταιρεία όμως είχε δηλώσει παύση 

εργασιών και τελούσε υπό καθεστώς εκκαθάρισης από τις 22.11.2011, όπως 

αποδεικνύεται με σχετικό έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε. 

2) την υπ’ αρ. 32605/10.09.2018 αίτησή της Κ.Β., ως ιδιοκτήτρια επιχείρησης με 

κωδικό οφειλέτη 49395  η οποία ζητά τη διαγραφή των προσαυξήσεων που έχει 

επιβαρυνθεί για τη χρέωση που πραγματοποίησε ο Δήμος Ιλίου  στις 18.04.2013 για 

ανείσπρακτα ΔΤ-ΤΑΠ από  κατάσταση της ΔΕΗ μηνός Απριλίου 2010 (για  το χρονικό 

διάστημα από 07.11.2007 έως 02.11.2009  της παροχής 07152323-03) επί της οδού 

ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ 9 στο Ίλιον, διότι όπως ισχυρίζεται  δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση 

στο παρελθόν καθώς η επιχείρηση είχε δηλώσει παύση εργασιών από τις 30.09.2008. 

Η αιτούσα δήλωσε ότι η διεύθυνση της εταιρείας δεν υφίσταται πλέον και  κατέθεσε 

Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου από τη Β’ Δ.Ο.Υ Περιστερίου 

(25/19.01.2009). 

Από τον έλεγχο  αρχείων που διενήργησε η υπηρεσία μας, προέκυψε ότι οι επιστολές 

που απεστάλησαν στην διεύθυνση αυτή επεστράφησαν.  

1) την υπ’ αρ.33055/13.09.2018 αίτησή της Δ.Σ., ως ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας 

Κ.Μ. & Σ.Δ. O.E.με κωδικό οφειλέτη 52310 η οποία ζητά τη διαγραφή των 

προσαυξήσεων που έχει επιβαρυνθεί για τη χρέωση που πραγματοποίησε ο Δήμος 

Ιλίου  στις 31.01.2015 για ανείσπρακτα ΔΤ-ΤΑΠ από  κατάσταση της ΔΕΗ μηνός 

Φεβρουαρίου 2014 (για  το χρονικό διάστημα από 12.01.2011 έως 21.10.2013  της 

παροχής 07204989-05) επί της οδού ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 62 στο Ίλιον, διότι όπως ισχυρίζεται 

 δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση στο παρελθόν και έλαβε για πρώτη φορά  γνώση για 
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την συγκεκριμένη οφειλή  με την  υπ’ αρ 17636-226/10.05.2018 πρόσκληση για 

τακτοποίηση οφειλής που απέστειλε η Ταμειακή Υπηρεσία για ενημέρωση των 

εταίρων. Η αιτούσα δήλωσε ότι η διεύθυνση της εταιρείας δεν υφίσταται πλέον και  

κατέθεσε Βεβαίωση Διακοπής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου από τη Δ.Ο.Υ Αγ. 

Αναργύρων (12125/04.12.2013). 

   Από τον έλεγχο  αρχείων που διενήργησε η υπηρεσία μας, προέκυψε ότι οι επιστολές 

που απεστάλησαν στην διεύθυνση αυτή επεστράφησαν. 

Λαμβάνοντας  υπόψη τα παραπάνω καθώς και: 

1) Την έλλειψη επαρκών στοιχείων απόδειξης παραλαβής των ατομικών ειδοποιήσεων 

από τους υπόχρεους. 

2) Την άμεση  ανταπόκριση  των αιτούντων στην ατομική ειδοποίηση για τακτοποίηση 

οφειλών ως τελευταία προειδοποίηση που απέστειλε η ταμειακή υπηρεσία πριν τη 

λήψη  αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.  

3) Του αλυσιτελούς και ασύμφορου της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης από 

του χρόνου βεβαίωσης  μέχρι σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του βεβαιωμένου 

ποσού. 

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την απαλλαγή ή όχι από τις προσαυξήσεις των 

παραπάνω οφειλετών και συγκεκριμένα:  

1) Για  τον οφειλέτη με κωδικό 39013  να διαγραφεί το συνολικό ποσό οφειλής ύψους 

402,88 € από τον υπ’ αρ.15-7/2/2013  βεβαιωτικό κατάλογο  και να βεβαιωθεί εκ 

νέου για το αρχικό ποσό οφειλής 247,16 €  απαλλαγμένο από τις  προσαυξήσεις που  

ανέρχονται  σε  155,72 €. 

2) Για  τον οφειλέτη με  κωδικό 49395 να διαγραφεί το συνολικό ποσό οφειλής ύψους 

773,12€ από τον υπ’ αρ  29-22/52013  βεβαιωτικό κατάλογο  και να βεβαιωθεί εκ 

νέου για το αρχικό ποσό οφειλής 474,31€  απαλλαγμένο από τις  προσαυξήσεις που 

ανέρχονται σε 298,81€. 

3) Για τον οφειλέτη με κωδικό 52310 να διαγραφεί το συνολικό ποσό οφειλής ύψους 

637,51€ από τον υπ’ αρ  29-1/12/2014  βεβαιωτικό κατάλογο  και να βεβαιωθεί εκ 

νέου για το αρχικό ποσό οφειλής 442,72€  απαλλαγμένο από τις  προσαυξήσεις που 

ανέρχονται σε 194,79€.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                                           

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  
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    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την απαλλαγή από τις προσαυξήσεις των παρακάτω οφειλετών και συγκεκριμένα:  

1) Για  τον οφειλέτη με κωδικό 39013  διαγράφεται το συνολικό ποσό οφειλής ύψους 

402,88 € από τον υπ’ αρ.15-7/2/2013  βεβαιωτικό κατάλογο  και βεβαιώνεται εκ 

νέου για το αρχικό ποσό οφειλής 247,16 €  απαλλαγμένο από τις  προσαυξήσεις που  

ανέρχονται  σε  155,72 €. 

2) Για  τον οφειλέτη με  κωδικό 49395 διαγράφεται το συνολικό ποσό οφειλής ύψους 

773,12€ από τον υπ’ αρ  29-22/52013  βεβαιωτικό κατάλογο  και βεβαιώνεται εκ 

νέου για το αρχικό ποσό οφειλής 474,31€  απαλλαγμένο από τις  προσαυξήσεις που 

ανέρχονται σε 298,81€. 

3) Για τον οφειλέτη με κωδικό 52310 διαγράφεται το συνολικό ποσό οφειλής ύψους 

637,51€ από τον υπ’ αρ  29-1/12/2014  βεβαιωτικό κατάλογο  και βεβαιώνεται εκ 

νέου για το αρχικό ποσό οφειλής 442,72€  απαλλαγμένο από τις  προσαυξήσεις που 

ανέρχονται σε 194,79€ 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

           

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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