
 
ΘΕΜΑ: 12ο της Ημερήσιας Διάταξης  

«Διαγραφή οφειλών ΤΑΠ για αδήλωτα τετραγωνικά ακινήτου». 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 39/2021 
Ο κ Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει σύμφωνα με 
το αριθ. πρωτ. 5758/04-03-2021 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών), το οποίο έχει 
ως εξής: 
 

Σας διαβιβάζουμε την παραπάνω σχετική αίτηση της κ. Δ. Δ. για την διαγραφή του υπολοίπου πο-
σού των βεβαιωμένων οφειλών για το ακίνητο επί της οδού …….. στο Γαλάτσι. 

Η οποία προσήλθε οικειοθελώς και με αριθ. πρωτ. 28324/08-10-2019 υπεύθυνη δήλωση της, δή-
λωσε το ακριβές εμβαδόν της ιδιοκτησίας του ακινήτου της, όπου και της βεβαιώθηκαν οφειλές και πρό-
στιμα σύμφωνα με το Ν. 4611/2019 τα οποία κατέβαλε μέχρι και 31/12/2020. 

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/τ.Α/11-03-2020) άρθρο 21 παρ. 2 μετά 
από προσθήκη στο α΄ρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204) της παργράφου 3 αναφέρεται: ότι βεβαιωμένες 
οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α’ βαθμού, αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της 
υποβολής δήλωσης, καθώς τα συναφή με αυτές πρόστιμα διαγράφονται. 

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της 08ης Μαρτίου 2021 

 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 08η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, η 
Οικονομική Επιτροπή πραγματοποίησε συνεδρίαση «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»  σύμφωνα με 
την Εγκύκλιο 40 με Α.Π. 20930/31.03.2020 2020 & την Εγκύκλιο 426 με Α.Π. 77233/13-11-2020 του ΥΠ.ΕΣ. 
και τις διατάξεις του άρθρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης α-
ποφάσεων 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. 5792/04-03-2021 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 τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό (9) μελών παραβρέθηκαν πέντε (5): 
 

1.  Μπάστας Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Προεδρεύων Ο.Ε. 
2.  Ζήκου Αγγελική – Μαρία  Δημοτική Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
3.  Μπουγιούκας Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
4.  Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
5.  Ιμπριάλος Ματθαίος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 

 
Απουσίασε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 
Επίσης απουσίασαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - Τακτικά Μέλη κ.κ. Μανδηλαρά 
Μαργαρίτα, Σκληράκης Ιωάννης και Ζώμπος Κων/νος.  
Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου Πρίντζου Ελένη (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών), Δημουλέ-
ας Παναγιώτης (Δ/νση Οικονομικών – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης), Γκιουζέλης Ιωάννης (Δ/νση Οικο-
νομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προγραμματικού, Οργάνωσης & Πληροφορικής) και Κοκκώνη Ευσταθία (Δ/νση 
Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς). 

 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

Ελληνική   
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Η Οικονομική Επιτροπή 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την υπ’ αριθ. πρωτ. 1312/15-01-2021 αίτη-
ση της κ. Δ. Δ. 
 

                Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διαγραφή της κ. Δ. Δ. για τις βεβαιωμένες οφειλές και πρόστιμα σύμφωνα με το Ν. 4611/2019 
τα οποία κατέβαλε μέχρι και 31/12/2020 για το ακίνητο επί της οδού ……………. στο Γαλάτσι. 
.......................................  

 

                       
                                           Ακριβές Απόσπασμα 
                                           Γαλάτσι, 09-03-2021 
                         Ο Προεδρεύων  
                                                                                                                         Δημοτικός Σύμβουλος της Ο.Ε. 
 
 

            Μπάστας Κωνσταντίνος                                                                  
        

 
 

                                                                                         
 
 
 
                                                    


