
  Αρ. Πρωτ. ∆ήµου Ιλίου: 22846/11-04-2014 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
από το πρακτικό της υπ’ αριθµ. 10

ης
 Τακτικής Συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου 

 

Αριθ.  Απόφασης  166/2014                                                      ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης για οφειλή από βεβαιωτικό κατάλογο   

              της εταιρείας ΕΥ∆ΑΠ  Α.Ε 

 

Σήµερα στις 10 Απριλίου 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. 21412/04-04-2014 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  04-04-2014.     

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 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

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

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,  ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  ΑΛΕΒΙΖΟΥ 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ, 

ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ,  ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

       

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

∆.Σ.: ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ∆ΕΥΤΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΝΑ∆ΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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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 12
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για οφειλή από 

βεβαιωτικό κατάλογο  της εταιρείας ΕΥ∆ΑΠ  Α.Ε. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συµβουλίου το υπ’ αριθµ. 21128/03-04-2014 σχετικό έγγραφο της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, 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 Β∆ 24/9-20/10/1958, το άρθρο 22 παρ.3 του Ν∆ 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 ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών & την υπ’αριθµ. 

29/1990 απόφαση του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς, θέτουµε  υπ’όψιν σας 

τα εξής: 

 Στον υπ’αριθµ. 10/03-06-2011 βεβαιωτικό κατάλογο, βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας 

ΕΥ∆ΑΠ  Α.Ε συνολική οφειλή ποσού «700,00 ευρώ» βάσει της 38/21-01-2011 απόφασης 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, που αφορούσε πρόστιµο από εκσκαφές και µη αποκατάστασης 

οδοστρώµατος σύµφωνα µε το  άρθρο 33 του  Κανονισµού Προστασίας του Περιβάλλοντος του 

δήµου µας.   

         Την 14/04/2011 κατατέθηκε στον ∆ήµο, η µε αρ. πρωτ. 16792 ( ΓΑΚ 10451/2011)  προσφυγή 

της εν λόγω εταιρείας “Ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών”,  που 

στρεφόταν κατά του ανωτέρω προστίµου.  

         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 ∆ικαστηρίου επί της προσφυγής. Σε βάρος του 

προσφεύγοντος βεβαιώνεται ποσοστό 40% του ποσού αυτού. 

         Ως εκ τούτου σε βάρος  της εταιρείας ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε θα έπρεπε να βεβαιωθεί το ποσό των 

280,00 ευρώ που αντιστοιχεί στο 40% της οφειλής και όχι το ποσό των 700,00 που εκ παραδροµής 

βεβαιώθηκε.   

         Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε για  την:  

    Μερική διαγραφή ποσού «420,00 ευρώ» µετά των προσαυξήσεων της υπόχρεης εταιρείας 

ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε από τον υπ’αριθµ. 10/03-06-2011 βεβαιωτικό κατάλογο που αντιστοιχεί στο 60% 

της συνολικής οφειλής των 700,00 ευρώ, ώστε το εναποµείναν ποσό των 280,00 ευρώ να 

αντιστοιχεί στο 40% της οφειλής, λόγω της µε ΓΑΚ 10451/2011 προσφυγής της εταιρείας   

ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.» 

         προτείνει την λήψη της σχετικής απόφασης 

 

 

ΤΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω 
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                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη µερική διαγραφή ποσού «420,00 ευρώ» µετά των προσαυξήσεων της υπόχρεης 

εταιρείας ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε από τον υπ’αριθµ. 10/03-06-2011 βεβαιωτικό κατάλογο που αντιστοιχεί 

στο 60% της συνολικής οφειλής των 700,00 ευρώ, ώστε το εναποµείναν ποσό των 280,00 ευρώ 

να αντιστοιχεί στο 40% της οφειλής, λόγω της µε ΓΑΚ 10451/2011 προσφυγής της εταιρείας   

ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ∆.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

      

 

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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