
 
   Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 62638/17-12-2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 25

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  362/2012                                                      ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης αποδοχής ή µη της προτάσεως του 

από 29-11-2012 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης 

µε συµβιβασµό των φορολογικών διαφορών του 

∆ήµου Ιλίου µε τον ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

 

Σήµερα στις 13 ∆εκεµβρίου 2012 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 20.30 µ.µ. το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, ύστερα 
από την υπ’ αριθµ. 61357/07-12-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου ∆ηµητρίου που 
δηµοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στον κ. ∆ήµαρχο και σε 
όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους την  07-12-2012.      
         Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΜΠΑΤΣΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                

              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆.Σ. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εισέρχεται αµέσως στην εξέταση 
των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 

 
    ******************* 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος εισάγει στο Συµβούλιο 

για συζήτηση το 8ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης αποδοχής ή µη 

της προτάσεως του από 29-11-2012 πρακτικού της Επιτροπής επίλυσης µε συµβιβασµό των 
φορολογικών διαφορών του ∆ήµου Ιλίου µε τον ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 60309/30-11-2012 της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Σύµφωνα µε:                                                                                                       
• Το άρθρο 93 παρ.1 του Ν.3463/06«Κύρωση  Κώδικα  ∆ήµων  και Κοινοτήτων»  
• Το άρθρο 32 του Ν.1080/80 «Συµβιβαστική επίλυση φορολογικών διαφορών»  
• Το άρθρο 23 του Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος 

• Την υπ’ αριθµ. 15/01-2012 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, βάσει της οποίας έχει 
επιβληθεί πρόστιµο για την κοπή ενός δένδρου στον ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσού 1.000,00 €. 

      Σας διαβιβάζουµε  το από 29-11-2012  Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής επίλυσης µε 
συµβιβασµό των  φορολογικών διαφορών του ∆ήµου µας µε τον υπόχρεο ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, σύµφωνα µε το οποίο  προτείνεται  µείωση κατά  50% του 
επιβληθέντος προστίµου, δηλ. η µείωση από το ποσό των «1.000,00 ευρώ» στο ποσό των   «500,00 
ευρώ», για την κοπή ενός δένδρου (βραχυχίτωνα) επί του πεζοδροµίου της οδού Κάλχου 106, χωρίς 
να διαθέτει την απαιτούµενη άδεια από την Γεωτεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας, βάσει της 15/09-
01-2012 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου.                                         
     Παρακαλούµε   για την λήψη απόφασης περί αποδοχής ή µη  της πρότασης της Επιτροπής» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής Φορολογικών ∆ιαφορών περί µείωσης κατά 50 % του 
επιβληθέντος προστίµου, από το ποσό των 1.000,00 € στο ποσό των 500,00 € στον κο 
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ διότι χωρίς να έχει την απαιτούµενη άδεια από την 
Γεωτεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µας έκοψε ενός δένδρου (βραχυχίτωνα) επί του πεζοδροµίου της 
οδού Κάλχου 106, βάσει της 15/09-01-2012 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Επισηµαίνεται ότι αν η οφειλή που προκύπτει µετά το συµβιβασµό δεν εξοφληθεί ή δεν 
ρυθµιστεί εµπρόθεσµα εντός 2 µηνών από την κοινοποίησή στον ενδιαφερόµενο, ώστε να µην 
καταστεί ληξιπρόθεσµη  µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί είσπραξης δηµοσίων εσόδων, αίρεται 
ο  συµβιβασµός και ο ∆ήµος θα διεκδικήσει µε κάθε νόµιµο και ένδικο µέσο το προηγούµενο ποσό 
που είχε προβλεφθεί στην Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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