
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 5-3-2020   3ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 5ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  

3093/28-2-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων 

Η.Δ. και Ε.Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ. 

Απόδοση ποσού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στις Σχολικές επιτροπές του Δήμου μας, 

εκκαθαριστικών μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου 2019. 

 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν δέκα πέντε (15) και απόντες δώδεκα (12) ήτοι: οι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Ξυριδάκης 

Παντελής, Χαροκόπος Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης 

Ιωάννης, Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος και Καβαλάρης Ιωάννης. 

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Γκιζελή Αλίκη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη     Ξυριδάκης Παντελής 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    Χαροκόπος Παντελής 

Ζερβός Νικόλαος        Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            Ζαφρακοπούλου Σοφία 

Παπαχρόνης Γεώργιος                                                  Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα                            Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μπονάτσος Χαράλαμπος                                               Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Νάκας Αριστείδης                                                        Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Φωτιάδης Δημήτριος                                                    Δελακουρίδης Ιωάννης 

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα                                       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Χανακούλας Αθανάσιος                                                Καβαλάρης Ιωάννης 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)   

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

            Αριθμ. Απόφ.: 37/5-3-2020 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.: 3623/10-3-2020 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθαν 

στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Γκιζελή Αλίκη προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τρέζου Μαρία-Ελένη απεχώρησε κατά την συζήτηση του 5ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Νέου Ψυχικού, Φιλοθέης 

και Ψυχικού κ.κ. Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος, Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και 

Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη). 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

   Με την υπ' αρ. 288/03-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού, για 

το έτος 2019 ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων παρέμεινε ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές 

Κοινότητες Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού και συγκεκριμένα καθορίστηκε σε πενήντα πέντε λεπτά (0,55) 

του ευρώ ανά τ.μ. φωτιζόμενης στεγασμένης επιφάνειας και σε τριάντα λεπτά (0,30) του ευρώ ανά τ.μ. μη 

στεγασμένων χώρων.  

Από το ποσό του φόρου των (0,55) € ανά τ.μ. φωτιζόμενης στεγασμένης επιφάνειας, καθώς και των (0,30) € ανά 

τ.μ. μη στεγασμένων χώρων, ποσό (0,15) € ανά τ.μ. και ποσό (0,10) € ανά τ.μ. αντίστοιχα, θα διατεθεί, 

σύμφωνα με την άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποκλειστικά για την ενίσχυση των λειτουργικών 

δαπανών των σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990). 

Από τον Μάρτιο του 2019, (ως γνωστό η απόδοση των τελών γίνεται μετά δύο μήνες από την ενσωμάτωσή τους 

στους λογαριασμούς της ΔΕΗ και την είσπραξή τους), αποδίδεται από τη ΔΕΗ και τους λοιπούς ενεργειακούς 

παρόχους, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, υπολογιζόμενος με τον νέο συντελεστή και θα πρέπει να 

αποφασίσουμε για την απόδοση του αναλογούντος ποσού στα σχολεία του Δήμου μας.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα, τα ακαθάριστα έσοδα από φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων, εκκαθαριστικών μηνών Ιανουαρίου έως και Ιουνίου 2019, τα οποία αποδόθηκαν 

από τη ΔΕΗ και τους λοιπούς ενεργειακούς παρόχους και εισπράχθηκαν από τον Δήμο μας τους μήνες  

Μάρτιο 2019 έως και  Αύγουστο  2019, αλλά και του ιδίου εσόδου που εισπράχτηκε απευθείας από τον Δήμο 

μας το ίδιο χρονικό διάστημα, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 773.287,62 € και αναλύεται ανά μήνα σε 

178.664,67 €, 101.510,19 €, 145.816,22 €, 85.630,96 € 171.623,88 € και 90.041,70 ευρώ αντίστοιχα.     

      Από το ανωτέρω ποσό των ακαθαρίστων εσόδων, αν αφαιρεθεί το ποσό των παρακρατήσεων, ήτοι ποσοστό 

2% ως έξοδα είσπραξης και ποσοστό 24% Φ.Π.Α επί των εξόδων αυτών, το καθαρό εισπραχθέν ποσό ανέρχεται 

στα 754.110,09 € {773.287,62- (773.287,62* 2%) - ((773.287,62* 2%)*24%)}.   

Το καθαρό ποσό των 754.110,09 € αναλογεί σε συντελεστή φόρου πενήντα πέντε λεπτών (0,55) € ανά τ.μ. 

ηλεκτροδοτούμενων στεγασμένων χώρων και τριάντα λεπτών (0,30) € ανά τ.μ. μη στεγασμένων χώρων, το δε 

αναλογούν στα (0,15) € και (0,10) € ανά τ.μ. αντίστοιχα, υπολογίζεται σε ποσοστό 27,53117/100 επί του ετησίου 

καθαρού ποσού φόρου που θα εισπραχθεί και από τις δύο κατηγορίες ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων 

και μη), του ετησίου καθαρού ποσού προκύπτοντος εκ του γινομένου των συνολικών τετραγωνικών μέτρων ανά 

κατηγορία ηλεκτροδοτούμενων χώρων με τον καθορισθέντα ανά κατηγορία  συντελεστή φόρου.  

Με βάση τα ανωτέρω το ποσό το οποίο πρέπει να αποδοθεί στα σχολεία σε εφαρμογή της με αρ. 288/03-12-2018 

απόφασής μας, ανέρχεται στο ποσό των 207.615,33 € (754.110,09x 27,53117/100 = 207. 615,33 ) και 

παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά με την κατανομή του στις δύο σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 10/25-2-2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής 

Παιδείας, ως ακολούθως: 

1.   Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  103.807,67€   και 

 2.   Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 103.807,66€ 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990, 

5. Την υπ' αρ. 288/03-12-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

6. Την υπ’ αριθμ. 10/25-2-2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την απόδοση ποσού των 207.615,33 € στις δύο σχολικές επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, όπως αυτή αναφέρεται στο από  

10/25-2-2020 πρακτικό της, ως ακολούθως:                

 

1.   Για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  103.807,67€   και 

 2.   Για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 103.807,66€ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

Από το πρακτικό της  3ης Συνεδριάσεως του ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

5ην- 3- 2020 ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

Ψυχικό, 10-3-2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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