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 Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 9670/25-02-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 6ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

 

Αρ. Αριθ.  Απόφασης 67/2013 

                                                          ΘΕΜΑ 

∆ιαγραφή οφειλής 2.500,00 € της ιδιοκτησίας (8) 

Παλιγγίνη Ιωάννη ως υπόχρεου παρόδιου λόγω 

ρυµοτοµίας που αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 089/25-02-

2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 

Σήµερα στις 21 Φεβρουαρίου 2013 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. 8007/15-02-2013 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  15-02-2013.     

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

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

                Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

 
∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆.Σ., ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ∆.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ∆.Σ., 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆.Σ.,  
ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆.Σ., ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆.Σ. 
 
Οι ∆.Σ. κ.κ. Μαρκόπουλος Φ. & Τριανταφύλλου Ν. απεχώρησαν πριν από τη συζήτηση του 17ου 
θέµατος και προσήλθαν στο 18ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως 
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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 9ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στη διαγραφή οφειλής 2.500,00 € της 

ιδιοκτησίας (8) Παλιγγίνη Ιωάννη ως υπόχρεου παρόδιου λόγω ρυµοτοµίας που αναφέρεται στην 
υπ’ αριθµ. 089/25-02-2010 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 7480/13-02-2013 έγγραφο της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
  «Αναφορικά µε το αντικείµενο του ανωτέρω θέµατος, σας γνωρίζουµε τα κάτωθι: 

   Στην υπ’ αριθµ. 089/25-02-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, χρεώθηκε ως 
παρόδιος µε το ποσό των 2.500,00 ευρώ για την  ιδιοκτησία του ο  ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
   Στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου µας µε θέµα “ Οφειλή από 

ρυµοτοµία για ιδιοκτησία  Ιωάννη Παλιγγίνη “ αναφέρονται τα εξής: 
     « Mε την υπ’ αριθµ. 16/2005 πράξη προσκύρωσης και αναλογισµού  καθορίστηκαν τα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις των αναφεροµένων σε αυτή ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο Ο.Τ 82 και 

87 του ∆ήµου Ιλίου επί των οδών  Χρυσηίδος και Ναυσικάς. 

  Σύµφωνα µε τη πιο πάνω πράξη η ιδιοκτησία (8) Παλιγγίνη Ιωάννη υποχρεούται να αποζηµιώσει 

λόγω ρυµοτοµίας την ιδιοκτησία (3) Καπετάνιου Ανδρέα κ.λ.π για 6,25 τ.µ. 

   Με την υπ’ αριθµ. 4652/2009 απόφαση του Εφετείου Αθηνών προσδιορίστηκε η οριστική 

τιµή µονάδος αποζηµίωσης των εδαφικών εκτάσεων στο ποσό των 400,00 ευρώ ανά τ.µ. Εποµένως η 

υποχρέωση της ιδιοκτησίας (8) Ιωάννη Παλιγγίνη ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 ευρώ. 

   Οι δικαιούχοι αποζηµίωσης Ευγενία Σκουρµπουτάκου – Καπετάνιου κ.λ.π µε την από 

17/11/2010 αίτησή τους απευθυνόµενη προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών ζήτησαν να 

αναγνωριστούν δικαιούχοι της αποζηµίωσης λόγω ρυµοτοµίας. Η αίτηση αυτή στρεφόταν µεταξύ των 

άλλων και κατά της ιδιοκτησίας µε αρ. (8) Ιωάννη Παλιγγίνη για την υποχρέωση καταβολής του 

ποσού των 2.500,00 ευρώ. Η ως άνω αίτηση συζητήθηκε στις 25/02/2011 και επ’ αυτής εξεδόθη η µε 

αρ.563/2011 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών µε την οποία αναγνωρίστηκαν οι 

αιτούντες δικαιούχοι αποζηµίωσης για όλους όσους αναφέρει η αίτησή τους πλην της ιδιοκτησίας 

Ιωάννη Παλιγγίνη για την οποία παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της αίτησης που αφορά την 

είσπραξη αποζηµίωσης για την ιδιοκτησία αυτή. 

   Κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναζητηθεί από την ιδιοκτησία (8) Ιωάννη Παλιγγίνη να µας 

καταβάλει το ποσό των 2.500,00 ευρώ, αφού ο δικαιούχος της αποζηµίωσης παραιτήθηκε του 

δικογράφου της αιτήσεως ως προς την ιδιοκτησία αυτή.»    

   Λαµβάνοντας υπόψη σας τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως προβείτε στη διαγραφή 
οφειλής 2.500,00 ευρώ της ιδιοκτησίας (8) Παλιγγίνη Ιωάννη ως υπόχρεου παρόδιου λόγω 
ρυµοτοµίας  που αναφέρεται στην υπ’αριθµ. 089/25-02-2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
για τον λόγο ότι ο δικαιούχος της αποζηµίωσης  παραιτήθηκε του δικογράφου της αιτήσεως ως 
προς την ιδιοκτησία αυτή, ως αναφέρεται στο υπ’ αριθµ. 62530/17-12-2012 έγγραφο του Νοµικού 
Συµβούλου του ∆ήµου µας. 
    Επιπλέον σας γνωρίζουµε πως το ποσό των 2.500,00 ευρώ το οποίο έχει προκαταβάλει ο ∆ήµος 
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων για λογαριασµό του παρόδιου Παλιγγίνη Ιωάννη, ώστε 
να συντελεστεί η απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος, µεταξύ των Ο.Τ 82, 87 περιοχής 
Κέντρου, θα πρέπει να επιστραφεί στο ταµείο του ∆ήµου, ύστερα από ενέργειες του Νοµικού 
Συµβούλου  του ∆ήµου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
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ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής 2.500,00 ευρώ της ιδιοκτησίας (8) Παλιγγίνη Ιωάννη ως 
υπόχρεου παρόδιου λόγω ρυµοτοµίας  που αναφέρεται στην υπ’ αριθµ. 089/25-02-2010 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, για τον λόγο ότι ο δικαιούχος της αποζηµίωσης  παραιτήθηκε του 
δικογράφου της αιτήσεως ως προς την ιδιοκτησία αυτή, ως αναφέρεται στο υπ’ αριθµ. 62530/17-
12-2012 έγγραφο του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου µας. 

    Επιπλέον το ποσό των 2.500,00 ευρώ το οποίο έχει προκαταβάλει ο ∆ήµος στο Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων για λογαριασµό του παρόδιου Παλιγγίνη Ιωάννη, ώστε να 
συντελεστεί η απαλλοτρίωση επί της οδού Χρυσηίδος, µεταξύ των Ο.Τ 82, 87 περιοχής Κέντρου, 
θα πρέπει να επιστραφεί στο ταµείο του ∆ήµου, ύστερα από ενέργειες του Νοµικού Συµβούλου  
του ∆ήµου. 

 
 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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