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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 322/2010
                                                          ΘΕΜΑ

Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού
12.800,00 € υπόχρεων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ βάσει των 110/2008 &
171/2008 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και διαγραφή
των υπόχρεων από τον υπ’ αριθμ. 35/8-7-2008 χρηματικό
κατάλογο προσκύρωσης και επαναβεβαίωση σε νέο
χρηματικό κατάλογο

Σήμερα στις 3 Αυγούστου ημέρα Τρίτη, το έτος 2010 και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 36683/29-07-2010 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μπατσή Χρήστου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  29-07-2010

 Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τριάντα  τρία (33) Μέλη.

                                               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. : ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.:ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,
ΑΓΡΑΠΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,
ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΦΕΓΓΕΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ., ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Δ.Σ., ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Δ.Σ.,
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ,  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ., ΝΤΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ.

Ο Δ.Σ. κος Τζανάκης Ι. απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας διατάξεως



2

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία,  ο Πρόεδρος κ.  Μπατσής Χρήστος  κήρυξε
την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

*******************
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπατσής Χρήστος εισάγει στο Συμβούλιο για

συζήτηση το 16ο θέμα της  ημερήσιας που αφορά την λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού
οφειλής ποσού 12.800,00 € υπόχρεων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ
βάσει των 110/2008 & 171/2008 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και διαγραφή των υπόχρεων
από τον υπ’ αριθμ. 35/8-7-2008 χρηματικό κατάλογο προσκύρωσης και επαναβεβαίωση σε νέο
χρηματικό κατάλογο.

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 36717/30-7-2010 σχετικό έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Λαμβάνοντας υπόψη:
· το άρθρο 93 παρ.1 του Ν.3463/06 σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου

και 170 § 1 του ίδιου Νόμου, σχετικά με τις διευκολύνσεις οφειλετών
· το άρθρο 31 του Ν.1080/80 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 56 § 1 Ν. 1416/84 «Δόσεις

για καταβολή από αποζημίωση ή προσκύρωση»
· Το άρθρο 26 § 11 του Ν. 1828/89 σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών λόγω

προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων
· Την 110/08 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία προκύπτει οφειλή των Κόκκινου

Κων/νου & Κοκκίνου Πολυτίμης συνολικού ποσού 12.800,00 € (6.400,00 € έκαστος) λόγω
προσκύρωσης τμήματος παλαιάς καταργηθείσας οδού στην ιδιοκτησία τους επί της οδού
Σπερχειού Ο.Τ. 2126 περιοχής Ραδιοφωνίας

· Την 171/2008 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει το διακανονισμό οφειλής
των παραπάνω υπόχρεων ποσού 12.800,00 € σε πέντε (5) ετήσιες δόσεις.

· Την με αρ. πρωτ. 34112/15-7-2010 αίτηση των υπόχρεων, οι οποίοι επικαλούμενοι την
οικονομική κρίση και τη μείωση των μισθών που έχουν υποστεί, ζητούν αύξηση του αριθμού
των δόσεων κατά δύο ετήσιες (από 5 σε 7 ετήσιες δόσεις), ώστε να προκύπτει ετήσια οφειλή
1.536,00 (768,00 € για κάθε υπόχρεο ξεχωριστά).

· Το γεγονός ότι οι υπόχρεοι, έχουν καταβάλει εμπρόθεσμα ήδη τις δύο από τις πέντε ετήσιες
δόσεις για τα έτη 2009 & 2010 (5.120,00 €) και το υπόλοιπο ποσό 7.680,00 € διαιρούμενο σε
5 ετήσιες δόσεις μας δίνει το ποσό των 1.536,00 € (7680,00 € έκαστος).

Παρακαλούμε να αποφασίσετε
· Την αύξηση του συνολικού αριθμού των δόσεων κατά δύο (2) ετήσιες για κάθε υπόχρεο

λόγω οικονομικής αδυναμίας (συνολικά 7 ετήσιες δόσεις)
· Τη διαγραφή των ανωτέρω υπόχρεων από τον υπ’ αριθμ. 35/8-7-2008 χρηματικό κατάλογο

και επαναβεβαίωση τους σε νέο κατάλογο με το ανωτέρω ποσό και τις νέες δόσεις.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
· Την αύξηση του συνολικού αριθμού των δόσεων κατά δύο (2) ετήσιες της οφειλής ποσού
12.800,00 € των υπόχρεων ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ & ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ βάσει των
110/2008 & 171/2008 Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, κατά δύο (2) ετήσιες για κάθε
υπόχρεο λόγω οικονομικής αδυναμίας, συνολικά 7 ετήσιες δόσεις
· Τη διαγραφή των ανωτέρω υπόχρεων από τον υπ’ αριθμ. 35/8-7-2008 χρηματικό κατάλογο
και επαναβεβαίωση τους σε νέο κατάλογο με το ανωτέρω ποσό και τις νέες δόσεις
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Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ


