
       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 43588/25.09.2015 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης Τακτικής Συνεδρίασης 

      του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  312/2015                                                      ΘΕΜΑ 

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/30.04.2015 Απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Σήμερα στις 24 Σεπτεμβρίου 2015 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. 42621/18.09.2015 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους 

Δημοτικούς Συμβούλους την  18.09.2015.     

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΙΟΣΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ,  ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & 

ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   

       Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ, ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κος Κουκουβίνος Δημήτριος & ο Δ.Σ. κος Γκόγκος Κωνσταντίνος αποχώρησαν πριν 

τη συζήτηση των θεμάτων  

Ο Δ.Σ. κος Φεγγερός Βασίλειος αποχώρησε στο 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διατάξεως και προσήλθε 

στο 3ο θέμα εκτός ημερησίας 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 Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνιος εισάγει στο Συμβούλιο για 

συζήτηση το 6o θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

143/30.04.2015 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ.  41541/14.09.2015 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,  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 υπ’ αριθμ. 33869/27-06-13 έγγραφο του δικηγόρου του Δήμου,  

 Την υπ’ αριθμ. 143/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

Θέτουμε υπ’ όψη σας τις αιτήσεις των κάτωθι υπόχρεων οφειλετών, βάσει των οποίων 

ζητείται από το Δημοτικό Συμβούλιο η αύξηση του αριθμού των ετήσιων δόσεων εξόφλησης των 

οφειλών τους που καθορίστηκαν με την ανωτέρω απόφαση, από πέντε (5) σε δέκα (10) ετήσιες 

δόσεις, λόγω οικονομικής αδυναμίας αποπληρωμής τους: 

1. Η υπ’ αριθμ. 28715/18-06-15 αίτηση της Καραμούτσου Μαρίας – Σοφίας του Νικηφόρου με 

συνολική οφειλή 10.925,50 ευρώ. 

2. Η υπ’ αριθμ. 26461/08-06-15 αίτηση των Βαρδαβά Γεωργίου του Μιχαήλ και της συζύγου του 

Μελισσαράτου Μαρίας του Νικολάου με  οφειλή 1.630,08 έκαστος. 

3. Η υπ’ αριθμ. 40909/10-09-15 αίτηση της Γιανναδάκη – Μπλαζάκη Μαρίας του Ιωάννη με 

συνολική οφειλή 5.428,39 ευρώ. 

4. Η υπ’ αριθμ. 40907/10-09-15 αίτηση του Μπλαζάκη Εμμανουήλ του Κων/νου με συνολική 

οφειλή 5.428,39 ευρώ. 

5. Η υπ’ αριθμ. 41235/11-09-15 αίτηση της Τσέτσου Ανθούλας του Δημοσθένη με συνολική 

οφειλή 7.558,53 ευρώ. 

6. Η υπ’ αριθμ. 35432/28-07-15 αίτηση της Μπουρνά Ελένης του Αποστόλου με συνολική 

οφειλή 4.130,38 ευρώ. 

Η άποψη του δικηγόρου του Δήμου μας, όπως αναφέρεται σε παλαιότερο έγγραφό του 

(αρ.πρωτ.33869/27-06-13) είναι η εξής:  

 “ Με βάση το άρθρο 26 παρ. 11 του Ν. 1828/89 « Αποζημίωση λόγω προσκύρωσης ή 

ρυμοτόμησης ακινήτων», το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει την εξόφληση των οφειλών από αποζημίωση 

λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτομίας σε ισόποσες άτοκες ετήσιες δόσεις από πέντε (5) έως δέκα (10).  

  Στην περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο έχει  ήδη ρυθμίσει με παλαιότερη απόφασή 
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του τέτοιου είδους οφειλή, χωρίς να έχει εξαντλήσει το περιθώριο των δέκα (10) ετήσιων δόσεων, 

θεωρώ ότι δύναται να εξαντλήσει το περιθώριο αυτό βάσει της ανωτέρω  διάταξης , εάν ζητηθεί από 

τον υπόχρεο , υπό την προϋπόθεση ότι αφενός μεν ο οφειλέτης είναι συνεπής στην καταβολή των 

δόσεων έως την ημερομηνία επανεξέτασης του διακανονισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο, 

αφετέρου για τον υπόχρεο έχουν μεταβληθεί προς το δυσμενέστερο οι οικονομικές και νομισματικές 

του συνθήκες, δηλαδή έχουμε απρόοπτη μεταβολή των οικονομικών του συνθηκών.“ 

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας ότι η καταβολή την πρώτης ετήσιας δόσης εκ 

μέρους των υπόχρεων δεν έχει καταστεί έως και σήμερα ληξιπρόθεσμη, και παρακαλούμε όπως 

αποφασίσετε περί τροποποιήσεως ή μη της υπ’ αριθμ. 143/2015 ΑΔΣ, σύμφωνα με τις σχετικές 

αιτήσεις των ενδιαφερομένων για την αύξηση του αριθμού των ετήσιων δόσεων εξόφλησης των 

οφειλών τους από πέντε (5) σε δέκα (10) δόσεις και σύμφωνα με τη σχετική γνωμοδότηση του 

δικηγόρου.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν την ανωτέρω εισήγηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 143/2015 Α.Δ.Σ., ως προς ως προς τις αιτήσεις των 

κάτωθι υπόχρεων οφειλετών την αύξηση του αριθμού των ετήσιων δόσεων εξόφλησης των οφειλών 

τους από πέντε (5) σε δέκα (10) δόσεις και έχουν ως κατωτέρω: 

1. Η υπ’ αριθμ. 28715/18-06-15 αίτηση της Καραμούτσου Μαρίας – Σοφίας του Νικηφόρου με 

συνολική οφειλή 10.925,50 ευρώ. 

2. Η υπ’ αριθμ. 26461/08-06-15 αίτηση των Βαρδαβά Γεωργίου του Μιχαήλ και της συζύγου του 

Μελισσαράτου Μαρίας του Νικολάου με  οφειλή 1.630,08 έκαστος. 

3. Η υπ’ αριθμ. 40909/10-09-15 αίτηση της Γιανναδάκη – Μπλαζάκη Μαρίας του Ιωάννη με 

συνολική οφειλή 5.428,39 ευρώ. 

4. Η υπ’ αριθμ. 40907/10-09-15 αίτηση του Μπλαζάκη Εμμανουήλ του Κων/νου με συνολική     

οφειλή 5.428,39 ευρώ. 

5. Η υπ’ αριθμ. 41235/11-09-15 αίτηση της Τσέτσου Ανθούλας του Δημοσθένη με συνολική 

οφειλή 7.558,53 ευρώ. 

6. Η υπ’ αριθμ. 35432/28-07-15 αίτηση της Μπουρνά Ελένης του Αποστόλου με συνολική  

   οφειλή 4.130,38 ευρώ. 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 

     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

 

               ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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