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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 48912/01-10-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 20ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 262/2012                                                          ΘΕΜΑ 
Διαγραφή υπολοίπου βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» 
μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20 /2008 
(σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21 /2008 (αγωγός  - 
ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, του  
υπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  
επαναβεβαίωση  του ποσού των «700,49 ευρώ» στους 
ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στον 
καθένα    
 

Σήμερα στις 27 Σεπτεμβρίου 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. 47220/21-09-2012 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  21-09-2012      

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, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ    
               

  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Δ.Σ.,  ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ. & ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Δ.Σ. 

 
 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Φεγγερός Β., & Δεύτος Θ. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 2ου θέματος της 
ημερήσιας διατάξεως 
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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 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά τη διαγραφή υπολοίπου 
βεβαιωθέντος ποσού «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20 /2008 
(σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21 /2008 (αγωγός  - ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς 
καταλόγους, του  υπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  επαναβεβαίωση  του 
ποσού των «700,49 ευρώ » στους ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά 
ποσοστό 1/3 στον καθένα.  

 Αφού θέτει υπ’ όψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 46343/18-09-2012 σχετικό έγγραφο 
της Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
          «Σύμφωνα με: 
· Το άρθρο 93 παρ.1 του Ν.3463/2006 (Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου) 
· Το άρθρο 174 παρ.1δ & παρ.2 του Ν.3463/2006 (Διαγραφή χρεών) 
      Θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 
     Στους υπ’ αριθμ. 20 /2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21 /2008 (αγωγός  - ευδάπ 
αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους, βεβαιώθηκε σε βάρος του ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ποσό ύψους «700,49 ευρώ»  που αφορούσε υπόλοιπο  οφειλής αποχέτευσης        
     (αρχική συνολική οφειλή 2.154,08 ευρώ ), για  ακίνητο επί της οδού Δραγουμάνου 34,  στο 
Ίλιον.       Την 25/10/2011 ο κ. ΣΤΕΦΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, καταθέτει 
αίτηση στην υπηρεσία μας με αρ.πρωτ. 51616, με την οποία ζητεί: 
1) Τον επανέλεγχο της χρέωσης ως προς τα μέτρα του αγωγού αποχέτευσης. 
2) Τον επανέλεγχο των χρεώσεων που αφορούν την αποχέτευση του ακινήτου, αφού δηλώνει 
συνιδιοκτήτης κατά ποσοστό ¼ του ακινήτου.  
     Από τον έλεγχο του τμήματος Εσόδων αναφορικά με το αντικείμενο της αίτησης, και 
ύστερα από  συνεργασία  με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου μας, σας γνωρίζουμε τα 
κάτωθι: 
     Με βάση το ανωτέρω σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, κατόπιν 
επανελέγχου αυτής,  η πρόσοψη του οικοπέδου του υπόχρεου επί της οδού Πηνειού, από την 
οποία εξυπηρετείται το ακίνητό του αποχετευτικά, είναι 22,50 μέτρα, και για αυτά τα μέτρα 
χρεώθηκε για τον αγωγό ο ενδιαφερόμενος,  και όχι για 25 μέτρα όπως αναφέρει στην αίτησή του. 
        Οπότε η χρέωση των μέτρων του αγωγού είναι ορθή.  
    Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του δικηγόρου του Δήμου μας, αναφέρεται ότι στο εν λόγω 
ακίνητο επί της Δραγουμάνου 34 στο Ίλιον, βάσει της υπ’αριθμ. 6684/1996 πράξη αποδοχής 
κληρονομιάς  συγκύριοι, συννομείς και συγκάτοχοι κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου είναι οι 
ΣΤΕΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ο ΣΤΕΦΑΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επομένως η οποιαδήποτε χρέωση που αφορά την αποχέτευση 
θα πρέπει να γίνει αναλογικά στον καθένα κατά ποσοστό ενός τετάρτου ( ¼ ).  
   Συνεπώς προκύπτει ότι θα πρέπει να γίνει διαγραφή του βεβαιωθέντος ποσού των «700,49 
ευρώ» μετά των προσαυξήσεων, από τον υπόχρεο ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 
διότι αφενός  το ακίνητο  του ανήκει κατά ποσοστό ενός τετάρτου ( ¼ ) και ήδη έχει εξοφλήσει 
από το έτος 2008 το ποσό των  « 1.453,59 ευρώ », το οποίο υπερβαίνει  την υποχρέωσή του, 
αφετέρου το υπόλοιπο  βεβαιωθέν ποσό των «700,49 ευρώ» θα πρέπει να εξοφληθεί  αναλογικά 
από τα τρία τέκνα του ως συνιδιοκτήτες των υπολοίπων  τριών τετάρτων ( ¾ ), ήτοι από «233,50 
ευρώ» έκαστος. 
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     Επίσης σας γνωρίζουμε πως δεν υφίσταται η δυνατότητα  επιστροφής  οποιουδήποτε  
ποσού στον υπόχρεο,  αν και κατέβαλε ποσό ανώτερο από αυτό που του αναλογούσε ως 
συνιδιοκτήτης του ακινήτου, για τον λόγο ότι “αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως 
καταβληθέντων υπέρ δήμων και κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων κ.λ.π , 
παραγράφονται με την παρέλευση τριετίας από το  τέλος του έτους κατά το οποίο έγινε η 
καταβολή ( άρθρο 26 παρ. 1 ΝΔ 318/69 )”.   

    Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,  παρακαλούμε να αποφασίσετε για τη διαγραφή του 
ποσού των  «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους υπ’αριθμ. 20 /2008 (σύνδεση – 
φρεάτιο αποχέτευσης) και 21 /2008  (αγωγός  - ευδάπ αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους του 
 υπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και επαναβεβαίωση  του ποσού των 
«700,49 ευρώ» στα τέκνα του υπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και ΣΤΕΦΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά 
ποσοστό 1/3 στον καθένα, ήτοι από « 233,50 ευρώ » έκαστος.»    

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή του ποσού των  «700,49 ευρώ» μετά των προσαυξήσεων από τους 
υπ’αριθμ. 20 /2008 (σύνδεση – φρεάτιο αποχέτευσης) και 21 /2008  (αγωγός  - ευδάπ 
αποχέτευσης) βεβαιωτικούς καταλόγους του υπόχρεου ΣΤΕΦΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ και  επαναβεβαίωση  του ποσού των «700,49 ευρώ» στα τέκνα του υπόχρεου ΣΤΕΦΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ και 
ΣΤΕΦΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ, κατά ποσοστό 1/3 στον καθένα, ήτοι από « 233,50 
ευρώ » έκαστος, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

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