
 
ΘΕΜΑ:  3Ο  εκτός της Ημερήσιας Διάταξης  

«Διαγραφή ποσού για πληρωμή παραβόλου για άδεια λειτουργίας κυλικείου». 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.:  282/2020 
Ο κ. Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, η συζήτηση 
του οποίου έγινε ομόφωνα δεκτή λόγω του κατεπείγοντος, εκθέτει σύμφωνα με το 24305/02-11-2020 
έγγραφο του Δημάρχου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας), που έχει ως εξής: 
 
 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής αίτησης, σας ενημερώνουμε ότι η κ. Κ. Ε. τ. Σ. κατάβαλε το ποσό 

των 185,00€ για παράβολο άδειας λειτουργίας κυλικείου για το Β’ Λύκειο Γαλατσίου το οποίο στεγάζεται 

σε κτίριο που ανήκει στα όρια του Δήμου Αθηναίων (σχολικό συγκρότημα Γκράβα), ως εκ τούτου θα 

πρέπει να της επιστραφεί το ανωτέρω ποσό, καθώς το ανωτέρω ποσό πρέπει να εξοφληθεί στον Δήμο 

Αθηναίων. 

 Σας προσκομίζουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 22660/15-10-
2020 αίτηση. 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 38ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της 6ης Νοεμβρίου 2020 

 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 06η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, η Οι-
κονομική Επιτροπή πραγματοποίησε συνεδρίαση «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»  σύμφωνα με την Εγκύ-
κλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 του ΥΠ.ΕΣ.  και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμί-
σεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» 
(σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 
24300/02.11.2020, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχιακού Καταστήματος  και επι-
δόθηκε με email σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 
3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018. 
 
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.  Μπάστας Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
5.  Σκληράκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
6.  Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε.  
7.  Χαραλαμπίδης Γρηγόριος Δημοτικός Σύμβουλος Αναπλ/κό Μέλος Ο.Ε. 
 
Επίσης απουσίασε, αν και νόμιμα προσκλήθηκε, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - Τακτικά Μέλη κ.κ. Μπουγιούκας Ευάγ-
γελος, Ζώμπος Κων/νος και Ιμπριάλος Ματθαίος. 

 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

Ελληνική   
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσού 185,00€ από πληρωμή παραβόλου για άδεια λειτουργίας κυλικείου, του 4ου 
Λυκείου Γαλατσίου και την επιστροφή του ανωτέρω ποσού στην κ. Κ. Ε. προκειμένου για την εξόφλησή 
του στο Δήμο Αθηναίων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω εισήγηση. 
........................................       

 
                                               Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                                               Γαλάτσι, 09-11-2020 

                                                                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 

                                                  

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   
                                                                                                                                                   (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 


