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Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 19519/19-04-2013 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    9
η
 Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής  

     ∆ΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                    την 18-04-2013 

Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο σήµερα την 18
η
 Απριλίου 

2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19.45 µ.µ., ύστερα από την υπ. αριθµ. 18148/12-04-2013 πρόσκληση 

του ∆ηµάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα σε 

όλα τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής στις 12-04-2013 

        Η Οικονοµική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) µέλη.   

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ   ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε. 

3. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ∆.Σ.               «  « 

4. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ∆.Σ.       «  « 

5. ΚΟΥΜΑΡΑ∆ΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.      «  « 

6. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ∆.Σ.    Αν. Μέλος της Ο.Ε. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ∆.Σ.      Μέλος   της Ο.Ε. 

2.  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆.Σ.                   «  « 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ∆.Σ.                  «  « 

             

 ΑΠΟΦΑΣΗ –100–  

Ο ∆ήµαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονοµική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 

το 2
ο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης, που αφορά τη διόρθωση της υπ’ αριθµ. 386/2012 Απόφασης 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθµ. 18126/12-04-2013 έγγραφο της Οικονοµικής 

Υπηρεσίας του ∆ήµου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

  «Παρακαλούµε όπως προβείτε στην διόρθωση της υπ’ αριθµ. 386/2012 Απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ως προς τα  κάτωθι σηµεία: 

1.  Α. Άποροι µείωση σε ποσοστό 100% 

Προϋποθέσεις  ένταξης στην κατηγορία: 

Να διαγραφεί η πρόταση: « Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να  αποτελεί το µοναδικό 

ακίνητο περιουσιακό στοιχείο». 

2.   Γ. Άτοµα µε αναπηρία µείωση σε ποσοστό 50%.   

 Προϋποθέσεις  ένταξης στην κατηγορία: 

Να διαγραφεί η πρόταση: «Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το µοναδικό ακίνητο 

περιουσιακό στοιχείο». 

3. Στο πεδίο των διευκρινίσεων, προστίθεται µία ακόµη διευκρίνιση, ως εξής: 

« Η ύπαρξη µίας και µόνον εξοχικής κατοικίας καθώς και τα αγροτεµάχια, τα οικόπεδα και οι 

βοηθητικοί χώροι (π.χ. αποθήκη, γκαράζ κ.λ.π.), όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9, ουδόλως 

επηρεάζουν την ένταξη στις σχετικές ρυθµίσεις. Η ύπαρξη περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 

πλην των αναφεροµένων, αποτελεί λόγο απόρριψης της σχετικής αίτησης». 

     Οι διορθώσεις της υπ’ αριθµ. 386/2012 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κρίθηκαν απαραίτητες 

διότι εκ παραδροµής δεν αποτυπώθηκαν στο  κείµενό της. Και συγκεκριµένα, οι δύο πρώτες µη ορθώς 

περιελήφθησαν, η δε τρίτη µη περιλαµβανοµένη, επαναδιατυπώνεται σαφώς και ευκρινώς. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθµ. 386/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΕΒ-Λ5Ε
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         Η Οικονοµική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

 

    Αποφασίζει   Οµόφωνα 

A. Εγκρίνει τη διόρθωση της υπ’ αριθµ. 386/2012 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ως προς τα  

κάτωθι σηµεία: 

1.  Α. Άποροι µείωση σε ποσοστό 100% 

Προϋποθέσεις  ένταξης στην κατηγορία: 

Να διαγραφεί η πρόταση: « Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να  αποτελεί το µοναδικό 

ακίνητο περιουσιακό στοιχείο». 

2.   Γ. Άτοµα µε αναπηρία µείωση σε ποσοστό 50%.   

 Προϋποθέσεις  ένταξης στην κατηγορία: 

Να διαγραφεί η πρόταση: «Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το µοναδικό ακίνητο 

περιουσιακό στοιχείο». 

3. Στο πεδίο των διευκρινίσεων, προστίθεται µία ακόµη διευκρίνιση, ως εξής: 

«Η ύπαρξη µίας και µόνον εξοχικής κατοικίας καθώς και τα αγροτεµάχια, τα οικόπεδα και οι 

βοηθητικοί χώροι (π.χ. αποθήκη, γκαράζ κ.λ.π.), όπως αποτυπώνονται στο έντυπο Ε9, ουδόλως 

επηρεάζουν την ένταξη στις σχετικές ρυθµίσεις. Η ύπαρξη περισσότερων περιουσιακών στοιχείων 

πλην των αναφεροµένων, αποτελεί λόγο απόρριψης της σχετικής αίτησης». 

      Οι διορθώσεις της υπ’ αριθµ. 386/2012 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου, κρίθηκαν 

απαραίτητες διότι εκ παραδροµής δεν αποτυπώθηκαν στο κείµενό της. Και συγκεκριµένα, οι δύο 

πρώτες µη ορθώς περιελήφθησαν, η δε τρίτη µη περιλαµβανοµένη, επαναδιατυπώνεται σαφώς και 

ευκρινώς. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αριθµ. 386/2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Β. Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για συζήτηση και λήψη της σχετικής απόφασης,  

σύµφωνα µε το άρθρο 72 § ζ του Ν. 3852/2010.  

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

    Ο ∆ήµαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

           Κανελλόπουλος., Πετρόπουλος Χ. 

        Γκιώνης Ι., Κουµαραδιός Γ.,       

                Αλεβίζου Α. Βέργος Ι 

 

              ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ  

ΑΔΑ: ΒΕΑΖΩΕΒ-Λ5Ε


