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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 61279/11-11-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22ης Τακτικής Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 
 

 
Αρ. Αριθ.  Απόφασης 349/2013 

                                                    ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης για οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο της 
εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. 
 

Σήμερα στις 7 Νοεμβρίου 2013 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. 59495/01-11-2013 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  01-11-2013.     

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: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 
ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ & ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
 

                 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

Δ.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 
ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 
Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. κος Κακούρης Αντώνης απεχώρησε στο 12ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως 
και προσήλθε στο 13ο θέμα 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 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην λήψη απόφασης για 
οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο της εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 56017/16-10-2013 έγγραφο της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, στο οποίο αναφέρεται ότι: 
«Σύμφωνα με: 
· Το άρθρο 93 παρ.1 του Ν.3463/2006 
· Το άρθρο 174 παρ.1δ & παρ.2 του Ν.3463/2006  
· Το άρθρο 70 του ΒΔ 24/9-20/10/1958, το άρθρο 22 παρ.3 του ΝΔ 318/69, το άρθρο 27 παρ.1 

του Ν.1828/89 & το άρθρο 69 του Ν.2717/99 
· Την υπ’αριθμ. 2747/1989 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών & την υπ’αριθμ. 

29/1990 απόφαση του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, θέτουμε  υπ’όψιν 
σας τα εξής: 

         Στους υπ’αριθμ.72 & 73 /23-12-2008 βεβαιωτικούς καταλόγους, βεβαιώθηκε σε βάρος της 
εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε ( σούπερ μάρκετ ) συνολική οφειλή ποσού «18.120,56 ευρώ» που 
αναλύεται ως εξής: 

      1) Τέλος καθαριότητας & φωτισμού, περιόδου 2003-2008 ποσό «12.004,74 ευρώ »  
      2) Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων περιόδου 2003-2008   ποσό  «160,38 ευρώ »  
      3)  Tο αναλογούν πρόστιμο των ανωτέρω τελών, φόρων, περιόδου 2003-2007 ποσό «5.955,44 

  ευρώ » ύστερα από  έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία μας στον επαγγελματικό της 
χώρο επί των οδών Έκτορος & Δημ. Φωλόπουλου 20 στο Ίλιον.   

         Την 13/02/2009 κατατέθηκε  στην υπηρεσία μας, η με αρ. πρωτ. 7147 προσφυγή της εν λόγω 
εταιρείας “Ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών”,   που στρεφόταν 
κατά των ανωτέρω χρεώσεων.  

         Σας επισημαίνουμε ότι με βάση τις ανωτέρω διατάξεις αναστέλλεται η ταμειακή βεβαίωση & 
είσπραξη σε ποσοστό 60% του αμφισβητούμενου ποσού, έως ότου εκδοθεί & κοινοποιηθεί η 
οριστική απόφαση του Δικαστηρίου επί της προσφυγής. Σε βάρος του προσφεύγοντος 
βεβαιώνεται ποσοστό 40% του ποσού αυτού. 

         Ως εκ τούτου η εταιρεία με το υπ’αριθμ. Α 4691/14-11-2011 διπλότυπο είσπραξης, εξόφλησε 
το 40% της συνολικής οφειλής ποσού  «7.248,22 ευρώ» 

     Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε να αποφασίσετε για την:  
    Διαγραφή ποσού «7.202,82 ευρώ» ως προς τα τέλη καθαριότητας & φωτισμού μετά των 
προσαυξήσεων και  ποσού   «96,29 ευρώ » ως προς τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων μετά 
των προσαυξήσεων από τον υπ’αριθμ. 72/23-12-2008 βεβαιωτικό κατάλογο & διαγραφή ποσού 
«3.573,23 ευρώ» που αφορά αναλογούν πρόστιμο των ανωτέρω τελών μετά των προσαυξήσεων 
από τον υπ’αριθμ. 73/23-12-2008 βεβαιωτικό κατάλογο, που αντιστοιχούν στο 60% συνολικής 
οφειλής ποσού « 18.120,56 ευρώ» της εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε, λόγω της με αρ.πρωτ. 7147/13-
02-2009 προσφυγής της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.» 
προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 
 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 
 
 
 

ΑΔΑ: ΒΛ1ΕΩΕΒ-ΒΝΧ



 3 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού «7.202,82 ευρώ» ως προς τα τέλη καθαριότητας & φωτισμού 

μετά των προσαυξήσεων και  ποσού   «96,29 ευρώ » ως προς τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων μετά των προσαυξήσεων από τον υπ’αριθμ. 72/23-12-2008 βεβαιωτικό κατάλογο & 
διαγραφή ποσού «3.573,23 ευρώ» που αφορά αναλογούν πρόστιμο των ανωτέρω τελών μετά των 
προσαυξήσεων από τον υπ’αριθμ. 73/23-12-2008 βεβαιωτικό κατάλογο, που αντιστοιχούν στο 
60% συνολικής οφειλής ποσού «18.120,56 ευρώ» της εταιρείας ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε, λόγω της με αρ. 
πρωτ. 7147/13-02-2009 προσφυγής της ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. 
 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ. 

 

ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      
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