
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  12ην του μηνός  Μαΐου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  7299/7-5-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απούσα μία (1) ήτοι η κ. Γκιζελή Αλίκη. 

 Την απούσα κ. Γκιζελή Αλίκη αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Παπαχρόνης Γεώργιος.  

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ.  

Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική, Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα, Παπαχρόνης Γεώργιος και  Ξυριδάκης Παντελής,  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Γεώργιος 

Μούτσιος. 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 131/12-5-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ.  Πρωτ. : 7742/17-5-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΦΞ5ΩΗ8-9ΚΜ



ΘΕΜΑ  7O Η.Δ. 

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 78/24-3-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής 

βεβαιωμένων εσόδων από χρηματικό & φορολογικό  κατάλογο του Δήμου  Φιλοθέης-Ψυχικού. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Έχοντας υπόψη: 

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) 

 « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», περί διαγραφής χρεών, σύμφωνα με τις οποίες:  

1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:  

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά.  

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί 

τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.  

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία 

τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν έφεραν αποτέλεσμα, και  

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς  

καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς 

λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή 

εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.  

Β) Καθώς και του α)N.4683 ΦΕΚ Α 83/10.4.2020 (Άρθρο 26)  

«Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της 

ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και  άλλες διατάξεις». 

Άρθρο 26 

Επέκταση μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας  

Η παράγραφος 3 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), η οποία 

προστέθηκε με το ενδέκατο άρθρο της από 30 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75) 

αναριθμείται σε παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: 

«3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την 

επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της 

παραγράφου 2 του άρθρου 1, της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 της 

από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), όπως εκάστοτε ισχύουν, απαλλάσσεται από την 

υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Απρίλιο 2020, κατά παρέκκλιση των 

κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παράγραφο 1. Τα οριζόμενα στο 

προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος 

η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική 

χρήση, στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, καθώς και για τις 

συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου 

του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παραγράφου 2». 

β)N.4690 ΦΕΚ Α 104/30.5.2020. 

«Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 

πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄ 84) και β) της  από 1.5.2020 Π.Ν.Π. 
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«Περαιτέρω μέτρα για την  αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της  πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 

και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄ 90) και άλλες διατάξεις». γ)Υπουργικής 

Απόφαση Αριθμ. Α. 1164/2020 ΦΕΚ 2867/Β/15-7-2020 «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για 

την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και 

Αύγουστο 2020». 

δ)Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. A. 1214/2020 ΦΕΚ 4181/Β/28-9-2020 

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του 

συνολικού μισθώματος για τον μήνα Σεπτέμβριο 2020». 

ε)Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. Α.1251/2020 ΦΕΚ 5204/Β/24-11-2020 

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Νοέμβριο 2020». 

ζ)ΦΕΚ 5577/ ΑΡ.ΑΠ.1277/17-12-2020  

«Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 

40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020». 

 Γ) Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

40 παρ. ιε i του Ν.4735/20 (ΦΕΚ/12.10.2020 τεύχος Α’).  

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπ’ όψη σας αναλυτική κατάσταση βεβαιωθέντων Εσόδων στο Χρηματικό και 

Φορολογικό Κατάλογο του Δήμου, Μισθώματα Αστικών Ακινήτων και Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων , 

Οικονομικού Έτους 2020 με αριθμ. πρωτ. 1167/29-1-2020  στον οποίο αναγράφονται κωδικός 

συναλλασσόμενου, το ονοματεπώνυμο του συναλλασσόμενου τους μήνες που αφορά η διαγραφή αριθμ. πρωτ. 

των  αιτήσεων καθώς και το   διαγραφέν ποσό για το μίσθωμα και το χαρτόσημο αναλυτικά . 

Τα ποσά  που αναφέρονται στις αναλυτικές καταστάσεις ανά φορολογούμενο πρέπει να διαγραφούν για τους 

λόγους που αναφέρονται στην αιτιολογία διαγραφής σε καθένα από αυτούς. 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την διαγραφή των χρεωμένων, συνολικού ποσού  62.913,59 €  (εξήντα δύο 

χιλιάδων εννιακοσίων δεκατριών ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών)  τα οποία αφορούν τα μισθώματα και το 

ποσό των 2.264,87 € (δύο χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτών)  ήτοι  

συνολικού ποσού διαγραφής από τον  Χρηματικό και Φορολογικό Κατάλογο του Δήμου 65.178,46 € (εξήντα 

πέντε χιλιάδων εκατό εβδομήντα οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτών).  

 

Η διόρθωση της υπ’ αριθμ. 78/24-3-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής έγκειται στο ότι το ποσό που 

δόθηκε ως γενικό σύνολο στη στήλη «Ποσό Μισθωμάτων» του συνημμένου πίνακα δεν ήταν το ορθό, με 

αποτέλεσμα να επηρεάζεται το συνολικό ποσό διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα στο ποσό των 62.373,59 ευρώ που 

αναγράφηκε στην υπ’ αριθμ. 78/24-3-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν είχαν συνυπολογιστεί τα 

μισθώματα του συναλλασσόμενου με την επωνυμία ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΑ συνολικής αξίας 540,00 ευρώ και ως εκ τούτου 

το γενικό σύνολό τους διαμορφώνεται σε 62.913,59 ευρώ. Το συνολικό ποσό που αφορά στα χαρτόσημα 

παραμένει στα 2.264,87 ευρώ και κατά συνέπεια το τελικό ποσό διαγραφής ανέρχεται στο ποσό των 65.178,46 

ευρώ από τα 64.638,46 ευρώ που είχε αναγραφεί στην εν λόγω απόφαση. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ
Υ  ΟΝΟΜΑ  ΜΗΝΑΣ 

ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΟΣΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  ΠΟΣΟ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ  

 
 
 

6270 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

4725/3-3-2020 
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  13.859,35 498,94 

 
  ΜΑΙΟΣ 

5736/4-5-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 6.929,68 249,47 

 
  ΙΟΥΝΙΟΣ 

7232/1-6-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 6.929,68 249,47 

 
  ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 

10425/30-7-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  13.859,35 498,94 

 
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 

13233/30-9-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 6.929,68 249,47 

 
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

17138/30-11-
2020 σύμφωνα με 
την αναφερόμενη 
σε αυτή διατάξεις    6.929,67 249,47 

      ΣΥΝΟΛΟ 55.437,41 1995,76 

32228 ΜΙΧΑΛΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

6057/8-5-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις   520,00 18,72 

    ΜΑΙΟΣ -ΙΟΥΝΙΟΣ  

9504/14-7-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 520,00 18,72 

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
74/5-1-2021  
σύμφωνα με την 260,00 9,36 
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αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

74/5-1-2021  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  260,00 9,36 

      ΣΥΝΟΛΟ 1.560,00 56,16 

32307 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΟΥ 
ΙΚΕ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

9618/16-7-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις     408,00 14,69 

    ΜΑΙΟΣ 

9618/16-7-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  408,00 14,69 

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

18916/29-12-
2020 σύμφωνα με 
την αναφερόμενη 
σε αυτή διατάξεις     408,00 14,69 

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

18916/29-12-
2020 σύμφωνα με 
την αναφερόμενη 
σε αυτή διατάξεις   408,00 14,69 

      ΣΥΝΟΛΟ 1.632,00 58,76 

26392 ΗΛΙΑ ΖΩΗ  ΜΑΡΤΙΟΣ 

6068/8-5-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις   120,37 4,33 

    ΜΑΡΤΙΟΣ 

6068/8-5-2020 
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις    185,66 6,68 

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

6068/8-5-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  120,37 4,33 

    ΑΠΡΙΛΙΟΣ 
6068/8-5-2020  
σύμφωνα με την 185,66 6,68 

ΑΔΑ: ΩΦΞ5ΩΗ8-9ΚΜ



αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  

    ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 

18958/29-12-
2020  σύμφωνα 
με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  147,92 5,32 

    ΜΑΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 

18958/29-12-
2020  σύμφωνα 
με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 464,14 16,71 

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

18947/29-12-
2021  σύμφωνα 
με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  120,37 4,33 

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

18947/29-12-
2021  σύμφωνα 
με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  185,66 6,68 

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

18947/29-12-
2021 σύμφωνα με 
την αναφερόμενη 
σε αυτή διατάξεις      120,37 4,33 

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

18947/29-12-
2021 σύμφωνα με 
την αναφερόμενη 
σε αυτή διατάξεις   185,66 6,68 

      ΣΥΝΟΛΟ 1.836,18 66,07 

4507 ΚΟΝΤΑΜΠΑΣΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

5641/29-4-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις   380,00 13,68 

    ΜΑΙΟΣ 

7555/5-6-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  380,00 13,68 
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    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

18918/29-12-
2020 σύμφωνα με 
την αναφερόμενη 
σε αυτή διατάξεις   380,00 13,68 

      ΣΥΝΟΛΟ 1.140,00 41,04 

25986 ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ  

5704/4-5-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις   180,00 6,48 

    ΙΟΥΝΙΟΣ 

7961/15-6-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις   180,00 6,48 

    
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

17237/1-12-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 180,00 6,48 

      ΣΥΝΟΛΟ 540,00 19,44 

28998 
Α.& Χ.   ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε ΑΠΡΙΛΙΟΣ 

9922/22-7-2020 
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις     192,00 6,91 

    ΜΑΙΟΣ 

9922/22-7-2020  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις  192,00 6,91 

    ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 

3337/3-3-2021  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις   192,00 6,91 

    ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 

3337/3-3-2021  
σύμφωνα με την 
αναφερόμενη σε 
αυτή διατάξεις 192,00 6,91 

      ΣΥΝΟΛΟ 768,00 27,64 

      ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΟ 62.913,59 2.264,87 
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Παρακαλώ  τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. ιε i του Ν.4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006), 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4683/2020 (ΦΕΚ Α 83/10-4-2020), 

6. Τις διατάξεις του N. 4690/2020 (ΦΕΚ Α 104/30-5-2020), 

7. Τις διατάξεις του ΦΕΚ 5577/ ΑΡ. ΑΠ.1277/17-12-2020, 

8. Τις διατάξεις του 2 άρθρου παρ. 3 της από 20-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68) η οποία 

προστέθηκε με τοάρθρο 11 παρ. 4 της από 30-4-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75)   

9. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Α. 1164/2020 (ΦΕΚ 2867/Β/15-7-2020), 

10. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. A. 1214/2020 (ΦΕΚ 4181/Β/28-9-2020), 

11. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. Α.1251/2020 (ΦΕΚ 5204/Β/24-11-2020), 

12. Την υπ’ αριθμ. 78/24-3-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 1167/29-1-2020 αναλυτική κατάσταση βεβαιωθέντων Εσόδων στο Χρηματικό και 

Φορολογικό Κατάλογο του Δήμου, Μισθώματα Αστικών Ακινήτων και Χαρτόσημο και ΟΓΑ Μισθωμάτων, 

οικονομικού έτους 2020, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει τη διόρθωση της υπ’ αριθμ. 78/24-3-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί διαγραφής βεβαιωμένων 

εσόδων από χρηματικό & φορολογικό κατάλογο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού που έγκειται στο ότι το ποσό που 

δόθηκε ως γενικό σύνολο στη στήλη «Ποσό Μισθωμάτων» του συνημμένου πίνακα δεν ήταν το ορθό, με αποτέλεσμα 

να επηρεάζεται το συνολικό ποσό διαγραφής. Πιο συγκεκριμένα στο ποσό των 62.373,59 ευρώ που αναγράφηκε στην 

υπ’ αριθμ. 78/24-3-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής δεν είχαν συνυπολογιστεί τα μισθώματα του 

συναλλασσόμενου με την επωνυμία ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΑ συνολικής αξίας 540,00 ευρώ και ως εκ τούτου το γενικό σύνολό 

τους διαμορφώνεται σε 62.913,59 ευρώ. Το συνολικό ποσό που αφορά στα χαρτόσημα παραμένει στα 2.264,87 ευρώ 

και κατά συνέπεια το τελικό ποσό διαγραφής ανέρχεται στο ποσό των 65.178,46 ευρώ από τα 64.638,46 

ευρώ. 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 131/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

12ην Μαΐου  2021 

Ψυχικό, 17-5-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Παπαχρόνης Γεώργιος  

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος  Παντελής  
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