
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 16-6-2020 8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 
σήμερα την 16ην του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 
του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  
7896/12-6-2020 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. 

ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ.
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της  Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη

& της Επιχείρησης με θέμα: «Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπέρ Δήμου,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 5 Ν. 2130/1993, ως ισχύει».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 
Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι πέντε (25) και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής και  
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος.

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Χαροκόπος Παντελής  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
Γκιζελή Αλίκη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  
Ζερβός Νικόλαος   
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

            Αριθμ. Απόφ.: 97/16-6-2020

Μαραθωνοδρόμου 95
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52
τηλ.: 213 2014743-744
fax: 210 6726081
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr



Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Χανακούλας Αθανάσιος 
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καβαλάρης Ιωάννης   
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Σαμαρόπουλος Βύρων- Παύλος προσήλθε στις ανακοινώσεις.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά την ψήφιση του 4ου θέματος Η.Δ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος  Σαμαρόπουλος Βύρων- Παύλος απεχώρησε μετά την ψήφιση του 5ου θέματος 

Η.Δ.
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Αλεξοπούλου 

Αικατερίνη και Τρέζου Μαρία-Ελένη απεχώρησαν κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξυριδάκης Παντελής και Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος απεχώρησαν 
μετά την ψήφιση του 6ου 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) αντίστοιχα.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Συμπαραστάτης του Δημότη & της Επιχείρησης κ. Βασίλειος 
Δρομάζος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η  υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 
Ελένη. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών 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 παρόντες με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. κ. Γκιζελή 
Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος 
Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, 
Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-
Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία-Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος, 
Καβαλάρης Ιωάννης  και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).



Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:
Υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τίθεται η  υπ΄ αριθμ. πρωτ: 6780/22-05-2020 Ειδική Πρόταση του 

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατ’ άρθρο 77 παρ. 5 Ν. 3852/2010, με θέμα: «Επιβολή 
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπέρ Δήμου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 5 Ν. 2130/1993, ως 

ισχύει.», η  οποία έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλοθέη, 22/05/2020
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 6780
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
Συμπαραστάτης
του Δημότη και της Επιχείρησης 
στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού 
Ταχ. Διεύθυνση   : Βεκιαρέλη 11
Ταχ. Κώδικας       : 152 37 Φιλοθέη  
Τηλέφωνο            : 210 – 6753797
Φαξ:                      : 210 – 6753798 
E-mail: sibarastatis@0177.syzefxis.gov.gr 

ΠΡΟΣ: 
Δήμαρχο, κ. Δ. Γαλάνη 
ΚΟΙΝ.: 1) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου, κα 
Κλαίρη Σινανιώτου 
2) Γ. Γραμματέα, κ. Δ. Ζεγγίνη 

Ειδική Πρόταση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, κατ’ άρθρο 77 παρ. 5 Ν. 

3852/2010, ως ισχύει 

Θέμα: Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπέρ Δήμου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 24 παρ. 5 Ν. 2130/1993, 

ως ισχύει 

 Σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 2130/1993: «Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται υπέρ των 

δήμων και κοινοτήτων τέλος, το οποίο υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας που βρίσκεται εντός 

της διοικητικής τους περιφέρειας…». Περαιτέρω, η παρ. 5 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι «Ο ιδιοκτήτης ή 

επικαρπωτής ή νομέας ακινήτων οφείλει να υποβάλει για το έτος 1993, στο δήμο ή την κοινότητα που 

βρίσκονται τα ακίνητα, μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή 

του τέλους, δήλωση ακινήτων. Ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών, ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Ο δήμος ή η κοινότητα δημοσιεύει καθ' οιονδήποτε 

τρόπο πρόσκληση περί υποβολής της δήλωσης ταυτοχρόνως με τη δημοσίευση της ανωτέρω απόφασής του. Τα 

έντυπα των δηλώσεων χορηγούνται δωρεάν στους υπόχρεους του τέλους από τους δήμους και τις κοινότητες. 

Για τα επόμενα έτη δήλωση υποβάλλεται μόνο για τα ακίνητα εκείνα στα οποία έχει επέλθει μεταβολή στα 

στοιχεία της αρχικής δήλωσης και εντός διμήνου από της μεταβολής». 

mailto:sibarastatis@0177.syzefxis.gov.gr


Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ως άνω Νόμο, το Τ.Α.Π. επιβάλλεται κατόπιν δήλωσης που 

υποβάλλεται στον οικείο δήμο από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Περαιτέρω, και στο ν. 25/75 προβλέπεται ότι, 

για τον υπολογισμό του τέλους καθαριότητας, ο υπόχρεος στην καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού, 

υποβάλλει στη ΔΕΗ δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η επιφάνεια του ακινήτου. Ομοίως, σύμφωνα µε τις 

προβλέψεις του ν. 2130/1993, δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε οποιαδήποτε 

μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. Επισημαίνεται ότι οι προαναφερόμενες διατάξεις απαιτούν 

αποκλειστικά την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον ιδιοκτήτη, η οποία μάλιστα σε περίπτωση αναληθούς 

περιεχομένου επισύρει τις ανάλογες ποινές. 

Έτσι στο πλαίσιο αυτό της βελτίωσης των Διοικητικών διαδικασιών, το άρθρο 10 παρ. 3 Ν. 3230/2004 

προβλέπει ότι «Στις περιπτώσεις που πιστοποιητικά ή άλλα δικαιολογητικά αντικαθίστανται κατά τα ανωτέρω 

με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η υπηρεσία στην οποία κατατέθηκαν οι δηλώσεις, υποχρεούται να 

διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, σε τουλάχιστον πέντε επί τοις εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν 

κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο. Εάν διαπιστωθεί κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι δηλώθηκαν 

ψευδή γεγονότα ή απεκρύβησαν αληθινά, ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως». Με άλλα λόγια, έχει θεσμοθετηθεί η 

υποχρέωση των υπηρεσιών να διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό 5% των δηλώσεων που 

υπεβλήθησαν, από τους οποίους, εάν προκύψουν αναληθή στοιχεία, νομιμοποιούνται να ανακαλέσουν τη 

διοικητική πράξη που εκδόθηκε βάσει αυτών και να παραπέμψουν τους πολίτες, ώστε να επιβληθούν οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις υπευθύνων. 

Ο ορθός υπολογισμός εκ μέρους του τμήματος Εσόδων του Δήμου του Τ.Α.Π., βάσει των 

τετραγωνικών του ακινήτου, επιβάλλεται κατόπιν υπεύθυνης Δήλωσης από τον πολίτη/ ιδιοκτήτη του ακινήτου. 

Η προσκόμιση συμβολαίου ιδιοκτησίας, η δήλωση Ε9, καθώς και συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία 

μετακυλύουν το διοικητικό φορτίο από την αρμόδια Διοικητική υπηρεσία στον ίδιο τον πολίτη, 

καταστρατηγώντας έτσι τις διατάξεις του προαναφερόμενου Ν. 3230/2004 και για τους λόγους αυτούς δέον να 

αποφεύγεται ή να ζητείται η προσκόμιση αυτών μόνο σε περιπτώσεις που είναι απαραίτητα για τον 

προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης. Επιπρόσθετα, η προσκόμισή τους δύναται να απαιτηθεί στις 

περιπτώσεις αυτές που ο Δήμος ελέγχει και θεωρεί την υποβληθείσα Δήλωση των πολιτών, προκειμένου αυτή 

τελικά να κατατεθεί σε άλλη Υπηρεσία, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση της 

υπεύθυνης Δήλωσης στην οποία δηλώνεται η ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια του ακινήτου και η οποία θεωρείται 

από το Δήμο και κατατίθεται εν συνεχεία στη ΔΕΗ ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την ηλεκτροδότηση του 

ακινήτου. 

Πέραν των ανωτέρω επισημάνσεων, οφείλουμε να διατυπώσουμε ότι σε κάθε περίπτωση ρυθμίσεις 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών τελούν επ’ ωφελεία τους και θα πρέπει επομένως να τυγχάνουν της 

διοικητικής υποστήριξης από το Δήμο. Η δε προσφάτως καθιερωθείσα καινοτόμα διαλειτουργικότητα προς 

παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των πολιτών κινείται προς την ορθή κατεύθυνση 

καταδεικνύοντας το μέλλον των παρεχομένων υπηρεσιών. Θεωρούμε λοιπόν ότι το ζήτημα της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης θα πρέπει να τύχει καθολικής εφαρμογής εκ του Δήμου, όπου βέβαια είναι αυτό τεχνικά εφικτό. 

 Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης 

Βασίλειος Δρομάζος  



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 77 παρ. 5 Ν. 3852/2010, ως ισχύει,
5. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ: 6780/22-05-2020 Ειδική Πρόταση του

Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης,
6. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ.1 και παρ. 5 Ν. 2130/1993, ως ισχύει, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 Ν. 3230/2004,
8. Τις διατάξεις του άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1599/1986, 

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Δεν εγκρίνει την λήψη σχετικής απόφασης επί της Ειδικής Πρότασης της Συμπαραστάτη του Δημότη & της 
Επιχείρησης κ. Δρομάζου Βασιλείου με θέμα: «Επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας υπέρ Δήμου, κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 24 παρ. 5 Ν. 2130/1993, ως ισχύει».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 97/2020

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
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  8ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
16η- 6- 2020 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 25-6-2020 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ
ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)



Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Παναγιωτοπούλου Εµποριανή
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