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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 9912/02-03-2012
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 6ης Τακτικής Συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

Αριθ.  Απόφασης 56/2012                                                          ΘΕΜΑ
Εξέταση διακανονισμού οφειλής  ποσού « 3.031,59 Ευρώ »
 του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ βάσει της
639/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & διαγραφή
του υπόχρεου από τον υπ’ αριθμόν 15/17-2-2009 χρηματικό
κατάλογο        προσκύρωσης  και επαναβεβαίωση σε νέο
χρηματικό κατάλογο μετά την λήψη νέας απόφασης

Σήμερα στις 23 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα
από την υπ’ αριθμ. 7573/17-02-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  17-02-2012

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη.
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ,
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ,
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,
ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ.Σ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ.Σ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Δ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Δ.Σ. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.Σ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Βερναδάκης Γεώργιος, Γρετσίστα Ελένη & Γραμμένου Μαρία απεχώρησαν πριν από
τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης
*Το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης προτάθηκε από τον Πρόεδρο κο Κουκουβίνο Δημήτριο να
συζητηθεί σαν πρώτο θέμα και το Σώμα συμφώνησε ομόφωνα
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

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

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο
Συμβούλιο για συζήτηση το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την εξέταση
διακανονισμού οφειλής  ποσού « 3.031,59 Ευρώ »  του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ βάσει
της 639/2006 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου & διαγραφή του υπόχρεου από τον υπ’ αριθμόν
15/17-2-2009 χρηματικό κατάλογο        προσκύρωσης  και επαναβεβαίωση σε νέο χρηματικό
κατάλογο μετά την λήψη νέας απόφασης

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.  7517/17-02-2012 έγγραφο της
Οικονομικής Υπηρεσίας στο οποίο αναφέρεται ότι:
     «Λαμβάνοντας υπόψη:

· τα άρθρα 93 παρ.4 του Ν. 3463/2006  σχετικά με τις αρμοδιότητες του Δημοτικού
Συμβουλίου και 170 παρ.1 του ίδιου Νόμου, σχετικά με τις διευκολύνσεις οφειλετών

· Το άρθρο 26 παρ.11 του Ν.1828/89 σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη οφειλών λόγω
προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων το οποίο ορίζει τον ανώτερο αριθμό δόσεων σε
δέκα (10) άτοκες ισόποσες και ετήσιες.

· Την 639/2006 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίνει τον διακανονισμό
οφειλής του παραπάνω υπόχρεου ποσού 9.186,79 σε έξι (6) ετήσιες δόσεις. Ο υπόχρεος
από τις έξι δόσεις έχει εξοφλήσει εξ ολοκλήρου τις τρεις (2007-2008-2009) ενώ η τέταρτη
(2010) θα εξοφληθεί έως 30/4/2012. Επομένως από σύνολο 6 δόσεων έως 31/3/2012 θα
έχουν εξοφληθεί τέσσερις (4) δόσεις. Υπόλοιπο ποσό για εξόφληση 3.031,59 σε δύο
ετήσιες δόσεις.

· Με την με αρ. πρωτ. 5990/7-2-2012 αίτηση  του,  ο υπόχρεος επικαλούμενος την
οικονομική κρίση και το γεγονός ότι έχει καταθέσει αίτηση για συνταξιοδότηση αλλά δεν
έχει  εισπράξει ακόμα τη σύνταξή του, ζητά το υπόλοιπο ποσό της οφειλής, όπως αυτό θα
έχει διαμορφωθεί μετά την εξόφληση και της 4ης δόσης (ποσό 3.031,59€) να  διακανονιστεί
εκ νέου σε έξι  ετήσιες δόσεις, ώστε να προκύπτει ετήσια οφειλή περίπου 500,00€.

   παρακαλούμε να αποφασίσετε
1. Το διακανονισμό του εναπομείναντος ποσού των 3.031,59 € σε έξι (6) ετήσιες

δόσεις λόγω  οικονομικής αδυναμίας.
2. Τη διαγραφή του ανωτέρω υπόχρεου από τον υπ’ αριθμόν 15/17-2-2009 χρηματικό

κατάλογο και επαναβεβαίωση του σε νέο κατάλογο με το  ανωτέρω ποσό και τις
νέες δόσεις.

Επισημαίνουμε ότι τα ανωτέρω θα τεθούν σε ισχύ μετά την εξόφληση από τον υπόχρεο τη 4ης

ετήσιας δόσης έως 31/3/2012.»
Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:

· Το διακανονισμό της οφειλής του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ βάσει της 639/2006
Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ανέρχεται στο ποσόν των 3.031,59 €,  σε  έξι
(6) ετήσιες δόσεις.
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· Τη διαγραφή του υπόχρεου ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ από τον υπ’ αριθμόν 15/17-2-2009
χρηματικό κατάλογο και επαναβεβαίωση του σε νέο κατάλογο με το  ανωτέρω ποσό και τις
νέες δόσεις.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω θα τεθούν σε ισχύ μετά την εξόφληση από τον υπόχρεο τη 4ης

ετήσιας δόσης έως 31/3/2012.

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ. ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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