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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 32727/21.07.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                            32η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 20.07.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 20η  Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.15 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

31458/13.07.2017 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 13.07.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                        Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος της Ο.Ε  

3. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ               «     « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                          «      « 

5. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.               «     « 

6. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.     Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ        Μέλος της Ο.Ε 

2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         «     « 

3. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                       «    « 

  ΑΠΟΦΑΣΗ –323– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 182.770,00 € 

για καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ αριθμ. 18/2009 πράξης αναλογισμού, της υπ’ αριθμ. 165/2015 

δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστικής 

Απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινοχρήστου χώρου, ιδιοκτησίας κληρονόμων 

Γεωργίου Κακούρη στο Ο.Τ. 2149Α επί των οδών Φλέβας και Κάστρου Υμηττού, στην περιοχή 

Ραδιοφωνίας, υπέρ των δικαιούχων και συνολικού ποσού 2.427,70 € (600,00 € + 1.827,70 €) για 

καταβολή δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής, υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου). 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. 31596/14.07.2017 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

 «Έχοντας υπόψη:    
        

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010  περί αρμοδιοτήτων της             
Οικονομικής Επιτροπής, 
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 Την  υπ’ αριθμ. 18/2009 Πράξη Αναλογισμού, 
 Την υπ’ αριθμ. 165/2015 Δικαστική Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, 
 Την υπ’ αριθμ. 3137/2017 Δικαστική Απόφαση του Εφετείου Αθηνών, 
 Το υπ’ αριθμ. 29960/05-07-2017 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 
 Την υπ’ αριθμ. 31254/13-07-2017 αίτηση των δικαιούχων, 
 Την σχετική Α.Δ.Σ., 

 
 παρακαλούμε να εγκρίνετε τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 185.197,70 € για 
καταβολή αποζημίωσης, βάσει της υπ’ 18/2009 πράξης αναλογισμού, της υπ’ αριθμ. 165/2015 
δικαστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 
δικαστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου, ιδιοκτησίας 
κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη στο Ο.Τ. 2149Α ,επί των οδών Φλέβας και Κάστρου Υμηττού, στην 
περιοχή της Ραδιοφωνίας, η οποία αναλύεται ως εξής: 
 
α) Στο ποσό των 182.770,00 €,  για την αποζημίωση υπέρ των δικαιούχων, το οποίο θα επιμεριστεί 
βάσει της υπ’ αριθμ. 31254/13-07-2017 αίτησής τους, ως εξής: 
 

 Ποσό 40.000,00 € + 60.000,00 € = 100.000,00 €,  για το έτος 2017 (άμεση καταβολή κατόπιν 
της ΑΔΣ), 

 Ποσό 60.000,00  € μέχρι τις 30-07-2018 και 
 Ποσό 22.770,00 € μέχρι τις 30-07-2019, 
 

β) Στο ποσό των 600,00 €, για καταβολή δικαστικών εξόδων, υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου και 
γ) Στο ποσό των 1.827,70 €, για δικηγορική αμοιβή, υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου. 
 
Τα ποσά υπέρ των δικαιούχων ‘’Διονύσιο Κακούρη του Γεωργίου, Ελπίδα χήρα Γεωργίου 
Κακούρη το γένος Κων. Κόνδωρου, Μαρία συζ. Σ. Μανουσέλη, το γένος Γεωργίου Κακούρη, 
Αντώνιο Κακούρη του Γεωργίου’’ και του πληρεξούσιου δικηγόρου,  θα αποδοθούν από το Δήμο 
Ιλίου κατά τα προβλεπόμενα. 
 
Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους  2017 
του Δήμου μας,  στον Κ.Α. 30.7111.0030 με τίτλο «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 2149Α» και 
στον Κ.Α.  30.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων».» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 

          Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω  

           Αποφασίζει  Ομόφωνα 

 Εγκρίνει τη διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης 185.197,70 € για καταβολή αποζημίωσης, 
βάσει της υπ’ 18/2009 πράξης αναλογισμού, της υπ’ αριθμ. 165/2015 δικαστικής απόφασης του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 3137/2017 δικαστικής απόφασης του Εφετείου 
Αθηνών, για την απαλλοτρίωση κοινόχρηστου χώρου, ιδιοκτησίας κληρονόμων Γεωργίου Κακούρη 
στο Ο.Τ. 2149Α ,επί των οδών Φλέβας και Κάστρου Υμηττού, στην περιοχή της Ραδιοφωνίας, η οποία 
αναλύεται ως εξής: 
 
α) Στο ποσό των 182.770,00 €,  για την αποζημίωση υπέρ των δικαιούχων, το οποίο θα επιμεριστεί 
βάσει της υπ’ αριθμ. 31254/13.07.2017 αίτησής τους, ως εξής: 
 

 Ποσό 40.000,00 € + 60.000,00 € = 100.000,00 €,  για το έτος 2017 (άμεση καταβολή κατόπιν 
της ΑΔΣ), 

 Ποσό 60.000,00  € μέχρι τις 30.07.2018 και 
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 Ποσό 22.770,00 € μέχρι τις 30-07-2019, 
 

β) Στο ποσό των 600,00 €, για καταβολή δικαστικών εξόδων, υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου και 
γ) Στο ποσό των 1.827,70 €, για δικηγορική αμοιβή, υπέρ του πληρεξούσιου δικηγόρου. 
 
Τα ποσά υπέρ των δικαιούχων ‘’Διονύσιο Κακούρη του Γεωργίου, Ελπίδα χήρα Γεωργίου 
Κακούρη το γένος Κων. Κόνδωρου, Μαρία συζ. Σ. Μανουσέλη, το γένος Γεωργίου Κακούρη, 
Αντώνιο Κακούρη του Γεωργίου’’ και του πληρεξούσιου δικηγόρου, θα αποδοθούν από το Δήμο 
Ιλίου κατά τα προβλεπόμενα. 
 
Για τη συγκεκριμένη δαπάνη υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους  2017 
του Δήμου μας,  στον Κ.Α. 30.7111.0030 με τίτλο «Απαλλοτρίωση τμήματος του Ο.Τ. 2149Α» και 
στον Κ.Α.  30.6111.0001 με τίτλο «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων». 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                               Τα Μέλη 

                                          Χαραλαμπόπουλος Ι., Γκόγκος Κ., 

                                              Κουμαραδιός Γ., Βέργος Ι., 

                                            Κανελλόπουλος Γ., Γαλούνης Δ.   

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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