
 

ΘΕΜΑ:  12Ο  της Ημερήσιας Διάταξης  

«Επιστροφή ποσού που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας». 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:  81/2020 
Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει σύμφωνα με 
το 5416/28-02-2020 έγγραφο του Δημάρχου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ταμειακής 
Υπηρεσίας), που έχει ως εξής: 
 
 Σας γνωρίζουμε ότι η Εταιρεία A.A. D. Μ. με Α.Φ.Μ. ………………… και κωδικό ………………, στις 
18/12/2019 με το αριθμ. 4087 Διπλότυπο Είσπραξης, κατέβαλε το ποσόν των τριάντα ένα ευρών και 
δεκαοκτώ λεπτών (31,18 €), που αφορά Τέλος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2019. 

Στις 10/02/2020 η παραπάνω Εταιρεία κατέθεσε το ποσόν πενήντα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά 
(50,50 €), ενώ η υπόλοιπη οφειλή της ήταν δεκαεννέα ευρώ και πενήντα λεπτά (19,54 €). Ως εκ τούτου 
πρέπει να επιστραφεί το επιπλέον ποσόν δηλαδή τριάντα ένα ευρώ και τέσσερα λεπτά (31,04 €). 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω.  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού τριάντα ενός ευρώ και τεσσάρων λεπτών (31,04 €) στην Εταιρεία A. A. D. 
Μ. με Α.Φ.Μ. ……………….. και κωδικό …………….., διότι με το αριθμ. 4087 Διπλότυπο Είσπραξης έχει 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 10ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της 04ης Μαρτίου 2020 

 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 04η Μαρτίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, συγκε-
ντρώθηκε η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου (Δημάρχου)  της με 
αριθ. Πρωτ. 5480/28-02-2020, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό (9) μελών παραβρέθηκαν επτά (7): 
 
1.  Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ο.Ε. 
2.  Μανδηλαρά Μαργαρίτα Δημοτική Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
3.  Ζήκου Αγγελική – Μαρία Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
4.  Μπουγιούκας Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
5.  Μπάστας Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
6.  Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
7.  Ζώμπος Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
 
Επίσης απουσίασαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - Τακτικά Μέλη κ.κ. Σκληράκης Ιωάν-
νης και Ιμπριάλος Ματθαίος. 
 
Επίσης, παραβρέθηκε ο υπάλληλος του Δήμου κ.κ. Δημουλέας Παναγιώτης (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – 
Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης). 
 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

Ελληνική   
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καταβληθεί το ποσόν των τριάντα ενός ευρώ και δεκαοκτώ λεπτών (31,18 €) που αφορά Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας έτους 2019 και στις 10/02/2020 καταβλήθηκε το ποσόν των πενήντα ευρώ και πενήντα 
λεπτών (50,50 €), ενώ η υπόλοιπη οφειλή της ήταν δεκαεννέα ευρώ και πενήντα τεσσάρα λεπτά (19,54 €). 
........................................       

 
                                               Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                                               Γαλάτσι, 05-03-2020 

                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 

                                                  

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                                                                                     (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 


