
                           

               Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 37850/19.10.2018 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

    από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                 του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης 325 /2018                                                                               ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση στην ΚΕΔΕ 

για κατάθεση ακύρωσης  στο ΣτΕ 

 

Σήμερα την 18η 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. 36993/12.10.2018 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  12.10.2018. 

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.: ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 

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

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & 

ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

Ο κ. Φεγγερός Β. αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 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 27, 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 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Λήψη απόφασης για 

εξουσιοδότηση στην ΚΕΔΕ για κατάθεση ακύρωσης  στο ΣτΕ»,  λόγω του επείγοντος του 

θέματος 

 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης 

για εξουσιοδότηση στην ΚΕΔΕ για κατάθεση ακύρωσης  στο ΣτΕ, και είπε ότι: 

«Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ με ψήφισμα της ζήτησε από τα Δ.Σ. όλων των Δήμων να προβούν 

στην κατάθεση ακυρότητας στο ΣτΕ για να μην παραχωρηθούν στο Υπερταμείο ακίνητα των 

Δήμων για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 2320/19.06.2018 και αφορούν 

ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή υπάρχουν δρομολογημένες διαδικασίες να 

περάσουν στην ιδιοκτησία τους. 

Ο Δήμος Ιλίου συμπλέει με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ και θεωρεί ότι τα ακίνητα που 

ανήκουν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και αποτελούν περιουσιακό τους στοιχείο, δεν θα πρέπει 

σε καμία περίπτωση να παραχωρηθούν στο Υπερταμείο, αφού με τον τρόπο αυτό μειώνεται η 

περιουσιακή κατάσταση των Δήμων και αποστερείται από κάθε έσοδο της εκμετάλλευσή 

τους. 

Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι αυτές οι πρακτικές προσβάλουν και θίγουν 

βάναυσα την αυτοτέλεια των Δήμων και επομένως θα πρέπει να αναληφθεί και υποστηριχθεί 

από την Ένωση η σχετική νομική διαδικασία προσφυγής στο ΣτΕ. 

Ο Δήμος Ιλίου μολονότι δεν έχει ακίνητα που να περιλαμβάνονται στο πιο πάνω ΦΕΚ, 

δεδομένου ότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη οι πίνακες ανάρτησης του Κτηματολογίου 

του, θα πρέπει να λάβει σχετική απόφαση με την οποία και αυτός θα συμπλέει και θα στηρίζει 

κάθε προσπάθεια της ΚΕΔΕ προς την κατεύθυνση της ακύρωσης οποιασδήποτε απόφασης 

που θα στερεί ακίνητα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

 

     ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
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                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Δέχεται να συζητηθεί το θέμα κατ’ επείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του 

Ν. 3852/2010. 

2. Εξουσιοδοτεί την ΚΕΔΕ να καταθέσει αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, για να μην παραχωρηθούν 

στο Υπερταμείο ακίνητα των Δήμων για τους Κ.Α.Ε.Κ. που περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ Β 

2320/19.06.2018 και αφορούν ακίνητα που βρίσκονται στην ιδιοκτησία τους ή υπάρχουν 

δρομολογημένες διαδικασίες να περάσουν στην ιδιοκτησία τους. 

 
 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

           

        ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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