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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            41η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 17.10.2019 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 17η Οκτωβρίου 

2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 48384/11.10.2019 πρόσκληση του 

Δημάρχου ω̋ Προέδρου τη̋ Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ στι̋ 11.10.2019. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ            Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ      Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε. 

2. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  «      « 

3. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.               «      « 

4. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ    «     « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                        «     « 

6. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                      «      « 

7. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «     « 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.                    Μέλο̋ τη̋ Ο.Ε.  

       

ΑΠΟΦΑΣΗ –222– 

    Ο Δήμαρχο̋ κ. Ζενέτο̋ Νίκο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋, εισάγει για συζήτηση το   

7ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋, που αφορά τη λήψη απόφαση̋ για απαλλαγή μη προσαυξήσεων 

εκπρόθεσμη̋ καταβολή̋. 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν τη̋ Επιτροπή̋ το υπ’ αριθμ. 48350/11.10.2019 έγγραφο τη̋ Οικονομική̋ 

Υπηρεσία̋ του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Έχοντα̋ υπόψη: 

1. Tι̋ διατάξει̋ του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπω̋ τροποποιήθηκε από 9/8/2019, με το άρθρο 

3, του Ν. 4623/19  όπου αρμόδιο όργανο για τη λήψη απόφαση̋ ορίζεται η Οικονομική 

Επιτροπή. 

2. Tι̋ διατάξει̋ του άρθρου 174 του Ν.3463/2006. 

«…Στου̋ Δήμου̋ και στι̋ Κοινότητε̋ που έχουν δική του̋ ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή κοινοτικό 

συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει του̋ οφειλέτε̋ από τι̋ προσαυξήσει̋ 

εκπρόθεσμη̋ καταβολή̋, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται: 

α) στη μη επίδοση τη̋ ατομική̋ ειδοποίηση̋,……. 
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Η απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στι̋ περιπτώσει̋ α΄ 

και γ΄ απαιτείται και η γνώμη τη̋ ταμειακή̋ υπηρεσία̋». 

Θέτουμε υπόψη σα̋: 

Την υπ’αρ.12621/16-4-2019 αίτηση του Κ.Γ., με κωδικό οφειλέτη 48705  ο οποίο̋ ζητά τη 

διαγραφή και την επιστροφή των προσαυξήσεων, που έχει επιβαρυνθεί από τη χρέωση που 

πραγματοποίησε ο Δήμο̋ Ιλίου  στι̋ 8/4/2013 για ανείσπρακτα ΔΤ-ΤΑΠ σύμφωνα με κατάσταση τη̋ 

ΔΕΗ μηνό̋ Αυγούστου 2011 (για την παροχή 06850142-1 επί τη̋ οδού Αγ. Φανουρίου 66) διότι όπω̋ 

ισχυρίζεται  δεν είχε λάβει καμία ειδοποίηση για την ύπαρξη τη̋ οφειλή̋. 

Από έρευνα των αρχείων τη̋  Ταμειακή̋ Υπηρεσία̋ διαπιστώθηκε ότι: 

α) στι̋ 17/4/2015 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). 

β) στι̋ 4/10/2018 με το υπ. αριθ. 35960 σχετικό έγγραφο προέβη σε δέσμευση του τραπεζικού 

λογαριασμού του υπόχρεου Κ.Γ., ο οποίο̋ για πρώτη φορά έλαβε γνώση για την οφειλή του. 

H διεύθυνση βάσει τη̋ οποία̋ έγινε η χρέωση και η βεβαίωση τη̋ οφειλή̋ στου̋ βεβαιωτικού̋ 

καταλόγου̋, του Δήμου, και ω̋ εκ τούτου η αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων, ήταν λανθασμένη 

σύμφωνα με τα πρόσφατα αρχεία τη̋ Γενική̋ Γραμματεία̋ Πληροφοριακών Συστημάτων και τα 

προσκομιζόμενα έγγραφα. 

Λαμβάνοντα̋  υπόψη τα παραπάνω καθώ̋ και την έλλειψη επαρκών στοιχείων απόδειξη̋ παραλαβή̋ 

των ατομικών ειδοποιήσεων από τον υπόχρεο δεδομένου ότι πρώτη φορά έλαβε  γνώση μετά την 

εφαρμογή των μέτρων από την Υπηρεσία μα̋. 

Παρακαλούμε όπω̋ αποφασίσετε 

για την διαγραφή ή όχι από τι̋ προσαυξήσει̋ και συγκεκριμένα με  αρχικό ποσό οφειλή̋ ύψου̋ 434,43€ 

σύμφωνα με τον υπ’ αρ.29-22/05/2013 βεβαιωτικό κατάλογο το οποίο εισπράχθηκε α)  στι̋ 12/11/2018 

βάσει του διπλοτύπου είσπραξη̋ Β/181495 β) στι̋ 27/11/2019 βάσει του διπλοτύπου Α/187354 και  γ) 

στι̋ 28/11/2018 βάσει του διπλοτύπου Α/187410 με επιπλέον προσαύξηση 282,23€» 

Προτείνει την λήψη σχετική̋ απόφαση̋. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντα̋ υπόψη τα ανωτέρω, 

 

 Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει για τον οφειλέτη με κωδικό οφειλέτη 48705  τη  διαγραφή από τι̋ προσαυξήσει̋ και 

συγκεκριμένα με αρχικό ποσό οφειλή̋ ύψου̋ 434,43€ σύμφωνα με τον υπ’ αρ.29-22/05/2013 

βεβαιωτικό κατάλογο το οποίο εισπράχθηκε α) στι̋ 12/11/2018 βάσει του διπλοτύπου είσπραξη̋ 
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Β/181495 β) στι̋ 27/11/2019 βάσει του διπλοτύπου Α/187354 και  γ) στι̋ 28/11/2018 βάσει του 

διπλοτύπου Α/187410 με επιπλέον προσαύξηση 282,23€, ω̋ αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχο̋ ω̋ Πρόεδρο̋ τη̋  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

        Αλεβίζου Α., Βασιλόπουλο̋ Δ.,          

   Κουκουβίνο̋ Δ., Μαρκόπουλο̋ Φ., 

              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                     Βέργο̋ Ι., Φεγγερό̋ Β., Ρήγα̋ Π.      
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