
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 6099/03-02-2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 4

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  050/2014                                                      ΘΕΜΑ 

α) Αποδοχή αίτησης των δικαιούχων αποζηµίωσης βάσει 

της Π.Α. 9/2008 στο Ο.Τ. 2125
α 

(πλατεία) επί των οδών Λ. 

Φυλής (Χασιάς), β) συµβιβαστική και εξωδικαστική 

επίλυση της διαφοράς µε  καταβολή αποζηµίωσης 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 172/2012 απόφασης του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

 

Σήµερα στις 30 Ιανουαρίου 2014 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.4398/24-01-2014 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  24-01-2014.     

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 

ΜΕΛΗ ∆.Σ.: ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ∆ΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, 

ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

∆.Σ.: ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ,  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, 

ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

Ο ∆.Σ. κος Πατερέλης Ιωάννης απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 24
ου

 θέµατος της ηµερήσιας 

διατάξεως 

Ο Αντιπρόεδρος κος Κακούρης Αντώνης απεχώρησε πριν από τη συζήτηση του 1
ου

 θέµατος εκτός 

ηµερήσιας διατάξεως και προσήλθε στο 2
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διατάξεως 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΒΙΡΤΩΕΒ-ΒΒ4



 2

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος ∆ηµήτριος 

 κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και πριν από τη συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 

διάταξης µε πρότασή του και σύµφωνα µε το άρθρο 67 § 7 του Ν. 3852/2010, κατέστη κατά 

πλειοψηφία, ώστε να συζητηθεί το κατεπείγον 1
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά την 

«α) Αποδοχή αίτησης των δικαιούχων αποζηµίωσης βάσει της Π.Α. 9/2008 στο Ο.Τ. 2125
α 

(πλατεία) επί των οδών Λ. Φυλής (Χασιάς), β) συµβιβαστική και εξωδικαστική επίλυση της 

διαφοράς µε  καταβολή αποζηµίωσης σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 172/2012 απόφασης του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών» λόγω του επείγοντος του θέµατος, 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 1
ο
 θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης που αφορά τη α) Αποδοχή αίτησης των 

δικαιούχων αποζηµίωσης βάσει της Π.Α. 9/2008 στο Ο.Τ. 2125
α 

(πλατεία) επί των οδών Λ. Φυλής 

(Χασιάς), β) συµβιβαστική και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς µε  καταβολή αποζηµίωσης 

σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 172/2012 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου την υπ’ αριθµ. 022/2014 Α.Ο.Ε. (µε Α∆Α: ΒΙΡΤΩΕΒ-

0Ρ6) και το υπ’ αριθµ. 5172/29-01-2014 σχετικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας  του ∆ήµου,  

στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Με την από 28.1.2014 αίτησή τους οι ∆ιονύσιος Κακούρης κ.λ.π. ζητούν να αποδεχθεί και 

ο ∆ήµος Ιλίου εξωδικαστικά τη τιµή µονάδος αποζηµίωσης, στο ποσό των (350) ευρώ ανά τ.µ.,  για 

απαλλοτριούµενες εδαφικές εκτάσεις ιδιοκτησίας των που βρίσκονται στο Ο.Τ. 2125α επί της 

Λεωφόρου Φυλής (Χασιάς) και εµφαίνονται µε τον αριθµό (2) και στοιχεία 1-2-3-4-5-6-1, ως και 

µε τα στοιχεία 1-2-13-14-15-1 του τοπογραφικού διαγράµµατος της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας 

∆υτικής Αθήνας που συνοδεύει την µε αριθµό 9/2008 πράξη προσκυρώσεως και αναλογισµού, 

όπως αυτή προσδιορίστηκε µε την υπ’ αρ. 172/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Αθηνών.   

Σύντοµο Ιστορικό 

Οι αιτούντες είναι δικαιούχοι αποζηµίωσης κατά ποσοστό ¼ εξ αδιαιρέτου ο καθένας τους 

των εδαφικών εκτάσεων που βρίσκονται στο Ιλιον Αττικής επί της Λεωφόρου Φυλής (Χασιάς) στο 

Ο.Τ. 2125α και µε εµφαίνονται µε τον αριθµό (2) και στοιχεία 1-2-3-4-5-6-1, ως και µε τα στοιχεία 

1-2-13-14-15-1 του τοπογραφικού διαγράµµατος της Υπηρεσίας Πολεοδοµίας ∆υτικής Αθήνας που 

συνοδεύει την µε αριθµό 9/2008 πράξη προσκυρώσεως και αναλογισµού.  

Με την υπ’ αρ. 546/2013 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

αναγνωρίστηκαν δικαιούχοι αποζηµίωσης για τις παραπάνω εδαφικές εκτάσεις. 

Με την υπ’ αρ. 172/2012 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών καθορίστηκε η 

προσωρινή τιµή µονάδος (η οποία κατέστη και οριστική) των όµορων απαλλοτριουµένων εδαφικών 

εκτάσεων στο ποσό των (350) ευρώ ανά τ.µ. και συγκεκριµένα καθορίστηκε τιµή µονάδος για τις 

εδαφικές εκτάσεις µε αριθµό ιδιοκτησίας (1), Αγαµέµνονα Λιόση κ.λ.π. που αφορούν την ίδια 

πράξη αναλογισµού (9/2008), στο ίδιο Ο.Τ. 2125α και στον ίδιο δρόµο, παρελήφθη δε να 

προσδιοριστεί και για τις ιδιοκτησίες µε αριθµό (2).  

Επίσης µε την υπ’ αρ. 355/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έχουν γίνει 

αποδεκτές οι υπεύθυνες δηλώσεις των φεροµένων δικαιούχων αποζηµίωσης (Αγ. Λιόση κ.λ.π.) και 

την αποζηµίωση αυτών βάσει της µε αρ. 9/2008 πράξης αναλογισµού και της δικαστικής απόφασης 

µε αριθµό 172/2012 του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Μεταξύ των δηλώσεων που συµπεριλαµβάνονται στην εν λόγω απόφαση και των αιτούντων 

οι οποίοι αποδέχονται τιµή µονάδος και επιθυµούν τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης.  

Όλος ο σχετικός φάκελος έχει αποσταλεί στο «Πράσινο Ταµείο» από το οποίο καταβάλλεται 

και η σχετική αποζηµίωση, αναµένει τη λήψη σχετικής απόφασης από την οποία θα δεσµεύεται ως 
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προς τη τιµή και η σχετική ιδιοκτησία για την εκταµίευση του συνολικού ποσού της αποζηµίωσης.  

 Επειδή η παρούσα εισήγηση συνοδεύεται από σχετική γνωµάτευση του δικηγόρου του 

∆ήµου Χαρ. Μιχάλη µε την οποία προτείνεται η αποδοχή της αίτησης των ∆ιονυσίου Κακούρη 

κ.λ.π. και η εξωδικαστική και συµβιβαστική επίλυση του καθορισµού τιµής µονάδος στο ποσό των 

(350) ευρώ ανά τ.µ.  

 Εποµένως θα πρέπει να αποφασίσετε σχετικά: α) Για την αποδοχή της αίτησης των ∆ιον. 

Κακούρη κ.λ.π. και β) για την αποδοχή συµβιβαστικά της τιµής µονάδος αποζηµίωσης στο ποσό 

των (350) ευρώ ανά τ.µ. όπως αυτή προσδιορίστηκε µε την υπ’ αρ. 172/2012 απόφαση του 

Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και για την ιδιοκτησία των αιτούντων, επιλύοντας 

συµβιβαστικά και εξώδικα την εν λόγω απαλλοτρίωση.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

     ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Αποδέχεται: 

Α.  Την αίτηση των ∆ιον. Κακούρη κ.λ.π. για την αποζηµίωση της ιδιοκτησίας τους βάσει 

της υπ’ αριθµ. Π.Α. 9/2008 στο Ο.Τ. 2125
α 

(πλατεία) επί των οδών Λ. Φυλής (Χασιάς) και µε τιµή 

µονάδος αποζηµίωσης στο ποσό των 350 € ανά τ.µ., όπως αυτή προσδιορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 

172/2012 Απόφαση του Μονοµελές Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Β. Τη συµβιβαστική και εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς µε  καταβολή αποζηµίωσης 

στους δικαιούχους αιτούντες στο ποσό των 350 € ανά τ.µ., όπως αυτή προσδιορίσθηκε µε την υπ’ 

αρ. 172/2012 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.  

Οι ∆.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Π., Χρόνης Γ. & Αντωνοπούλου Γ. απέχουν.  

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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