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       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:5692/18.02.2019 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                               την 18.02.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 18η Φεβρουαρίου 

2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5257/14-02-2019 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 14-02-2019. 

        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. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                   «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.        «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

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

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.          Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ   «     «           

3. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «     «            

  ΑΠΟΦΑΣΗ –031– 

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

6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης  για την παραίτηση από την με αρ. 

Γ.Α.Κ. 8856/2018 Αίτηση του Δήμου Ιλίου προς το Εφετείο Αθηνών για καθορισμό οριστικής τιμής 

μονάδας αποζημίωσης στο Ο.Τ. 2117α , επί των οδών Λευκίμης και Σητείας.   

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5568/18.02.2019 έγγραφο της Νομικής Υποστήριξης 

του Δήμου, στα οποία αναφέρεται ότι:  

«Με την υπ’ αρ. 171/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η 

προσωρινή τιμή μονάδας αποζημίωσης στο ποσό των (200) ευρώ ανά τ.μ. για τις εδαφικές εκτάσεις 

που βρίσκονται στο Ο.Τ. 2117α και επί των οδών Λευκίμης και Σητείας και αφορούν τις ιδιοκτησίες Αγ. 

Λιόση κ.λ.π.  

Ο Δήμος Ιλίου, με την από 5-10-2018 και με Γ.Α.Κ. 8856/2018 αίτησή του απευθυνόμενη προς 

το Εφετείο Αθηνών, ζήτησε τον καθορισμό μικρότερης τιμής μονάδας αποζημίωσης, η δικάσιμος της 

οποίας ορίστηκε για την 19-3-2019.  
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Η υποχρέωση του Δήμου Ιλίου προς τους αιτούντες είναι σύμφωνα με την με αρ. 1/2009 

πράξη αναλογισμού για (559) τ.μ., ενώ ως προς τους υπόλοιπους υπόχρεους έχουν ήδη παραιτηθεί 

τους δικαιώματός τους με την υπ’ αρ. 171/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Μετά ταύτα, οι δικαιούχοι αποζημίωσης με την υπ’ αρ. πρωτ. 3938/4-2-2019 αίτησή τους 

ζητούν τη συμβιβαστική αποζημίωση από το Δήμο προτείνοντας τιμή μονάδας το ποσό των (180) ευρώ 

ανά τ.μ. ήτοι συνολικό ποσό (100.620), στρογγυλοποιούμενο στο ποσό των (100.000) ευρώ.  

Επειδή είναι προς το συμφέρον του Δήμου Ιλίου να παραιτηθούμε από την ήδη ασκηθείσα αίτησή μας 

καθόσον η προτεινόμενη τιμή μονάδας είναι μικροτέρα από τις μέχρι σήμερα εκδοθείσες (όπως η με αρ. 

650/2015 Εφετείου Αθηνών, 2564/2017 Εφετείου Αθηνών, 1683/2018), που καθόρισαν τιμή μονάδας 

αποζημίωσης το ποσό των (200) ευρώ ανά τ.μ.   

Επειδή οι αιτούντες έχουν ήδη παραιτηθεί από το δικαίωμα αποζημίωσης έναντι των άλλων 

υπόχρεων και μη υπαρχόντων παρόδιων υπόχρεων  είναι δυνατή η καταβολή του συνόλου της 

αποζημίωσης από το «Πράσινο Ταμείο» όπως τούτο μας έγινε γνωστό μετά από τηλεφωνική 

επικοινωνία, καθόσον το απαλλοτριούμενο είναι αυτοτελές χώρος πρασίνου και όχι λωρίδες 

αποζημίωσης και ήδη βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας του φακέλου.  

 Επειδή η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων 

και ένδικων μέσων, καθώς και για τη παραίτηση από αυτά.  

Επομένως με βάση τα παραπάνω δύναται η Επιτροπή, ως μόνη αρμοδία, να παραιτηθεί από την 

ασκηθείσα από  5-10-2018 και με Γ.Α.Κ. 8856/2018 αίτησή του με την οποία ζήτησε τον καθορισμό 

μικρότερης τιμής μονάδας αποζημίωσης η δικάσιμος της οποίας ορίστηκε για την 19-3-2019. 

και να εξουσιοδοτηθεί ο δικηγόρος του Δήμου να προβεί στις σχετικές ενέργειες και ειδικότερα: 

Να  παραιτηθεί από την από 5-10-2018 και με Γ.Α.Κ. 8856/2018 και Ειδικό Αριθμό Κατάθεσης 

674/2018 αίτησή του απευθυνόμενη Ενώπιον του Εφετείου Αθηνών με την οποία ζήτησε τον καθορισμό 

μικρότερης τιμής μονάδας αποζημίωσης η δικάσιμος της οποίας ορίστηκε για την 19-3-2019 (Τμήμα 1ο , 

πινάκιο 14).» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

         Η Οικονομική Επιτροπή 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

          Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 

Εξουσιοδοτεί τον  δικηγόρο του Δήμου Ιλίου Χαράλαμπο Μιχάλη (Α.Μ.Δ.Σ.Α.) όπως προβεί στις σχετικές 

ενέργειες και ειδικότερα να παραιτηθεί από την 5-10-2018 και με Γ.Α.Κ. 8856/2018 και Ειδικό Αριθμό 

Κατάθεσης 674/2018  αίτησής του προς το Εφετείο Αθηνών για καθορισμό μικρότερης τιμής μονάδας 
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αποζημίωσης, της οποίας η δικάσιμος έχει οριστεί για την 19-3-2019 (Τμήμα 1ο , πινάκιο 14). 

 

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., 

                                       Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.        

        

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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