
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

 Α Π Ο Φ Α Σ Η   Α Ρ Ι Θ Μ.  17
(απόσπασμα από το πρακτικό 2/14.1.2011)

ΘΕΜΑ: Διαγραφή  Τ.Α.Π.  και  Δ.Τ.  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους  μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (ΤΣΑΙΛΑ ΦΑΝΗ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ζωγράφου συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση, στο Δημαρχείο, 
την 14.1.2011 και ώρα 20:30

Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ :  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Κ Α Λ Λ Ι Ρ Η Σ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΡΙΣΤΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ,  ΧΡΙΣΤΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΓΡΙΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ, 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ,  ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ,  ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,  ΑΓΓΕΛΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ,  ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ,  ΚΩΤΟΥΛΑ-ΜΠΙΖΙΟΥΡΑ  ΛΟΥΚΙΑ,  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΑΛΕΞΙΟΣ, 
ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ,  ΣΑΠΡΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΣΙΜΑΤΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΜΑΡΑΓΔΩ,  ΚΟΛΛΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ,  ΣΕΪΝΤΗ-ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΥ  ΒΑΡΒΑΡΑ, 
ΤΣΙΑΠΑΡΙΚΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ,  ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ,  ΑΛ-ΑΝΙ  ΧΑΛΙΝΤ,  ΚΑΖΑΚΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΚΑΖΑΚΟΥ ΕΛΛΗ, ΚΑΛΥΒΑ ΑΝΤΩΝΙΑ, ΜΠΟΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΜΑΡΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΒΟΥΡΤΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΚΑΦΑΤΣΑΚΗ  ΣΤΑΜΑΤΙΑ,  ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  ΚΟΤΣΙΦΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ-ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ  ΕΥΣΤΑΘΙΑ,  ΡΕΤΖΙΟΥ 
ΑΦΡΟΔΙΤΗ,  ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ,  ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ,  ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 
ΝΕΝΕΔΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ. (41 Mέλη)
  
Τα  μέλη  του  Δ.Σ.   προσκλήθηκαν  νόμιμα  με  την  υπ’  αριθμ.  200/10-1-2011 
πρόσκληση της  συμβούλου  του  επιτυχόντος  συνδυασμού που έχει  εκλεγεί  με  τις 
περισσότερες ψήφους  και απουσίαζε ο Δ.Σ.  ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.   (σύνολο 1 
μέλος) 

Επομένως υπάρχει απαρτία, παρόντος και του κ. Δημάρχου.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης και με αριθμό 17ο  ήταν και το θέμα που 
αναφέρεται στην περίληψη της επικεφαλίδας.

Σχετική  με  το  θέμα  ήταν  και  η  12482/2010  εισήγηση  του  Δημάρχου  κ.  Γιάννη 
Καζάκου.  

Από την εισήγηση και τη συζήτηση που ακολούθησε,  προκύπτουν σε συντομία τ’ 
ακόλουθα: 

Στους 141/2009, 142/2009, 080/2010 και 081/2010 χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους Τ.Α.Π. και 

Δ.Τ.  μη  ηλεκτροδοτούμενων  ακινήτων  βεβαιώθηκαν  τα  παρακάτω  ποσά   τα  οποία  πρέπει  να 

διαγραφούν:

1) α) ποσό 3,70€ πλέον προσαυξήσεων από τον 141/09 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα ΤΣΑΙΛΑ 

ΦΑΝΗ, ιδιοκτήτρια με ποσοστό 55% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 16 τ.μ.,  στην οδό 

Κλείτου 21-23, με κωδικό ακινήτου 00034761 και      β) ποσό 3,02€ πλέον προσαυξήσεων 

από  τον  141/09  Χ.Κ.  για  ΤΑΠ  στο  όνομα  ΤΣΑΙΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

ιδιοκτήτης με ποσοστό 45% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 16 τ.μ. στην οδό Κλείτου 21-



23,  με  κωδικό  ακινήτου  00034761,  διότι  εξοφλήθηκαν  συνολικά  τα  αναλογούντα  τέλη 

(6,72€)  με  το  αριθμ.  5723/23-9-09  διπλότυπο  είσπραξης  του  Ταμείου  μας  και  στην 

επωνυμία ΤΣΑΙΛΑ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ.

2) α) ποσό 1,39€ πλέον προσαυξήσεων από τον 141/09 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα ΤΣΑΙΛΑ 

ΦΑΝΗ,  ιδιοκτήτρια  με  ποσοστό  55% αποθήκης  υπογείου  επιφάνειας  6  τ.μ.  στην  οδό 

Κλείτου 21-23, με κωδικό ακινήτου 00034760 και     β) ποσό 1,13€ πλέον προσαυξήσεων 

από  τον  141/09  Χ.Κ.  για  ΤΑΠ  στο  όνομα  ΤΣΑΙΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

ιδιοκτήτης με ποσοστό 45% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 6 τ.μ. στην οδό Κλείτου 21-23, 

με κωδικό ακινήτου 00034760, διότι εξοφλήθηκαν συνολικά τα αναλογούντα τέλη (2,52€) 

με το αριθμ. 5725/23-9-09 διπλότυπο είσπραξης του Ταμείου μας και στην επωνυμία Φ. 

ΤΣΑΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3) α)  ποσό  217,93€  πλέον  προσαυξήσεων  από  τον  142/09  Χ.Κ.  για  ΔΤ-ΔΦ  στο  όνομα 

ΤΣΑΙΛΑ ΦΑΝΗ,  ιδιοκτήτρια με ποσοστό 55% αποθήκης υπογείου  επιφάνειας  104 τ.μ. 

στην οδό Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00059702 και    β) ποσό 178,31€ πλέον 

προσαυξήσεων από τον 142/09 Χ.Κ. για ΔΤ-ΔΦ στο όνομα ΤΣΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ιδιοκτήτης  με ποσοστό 45% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 104 τ.μ. στην 

οδό Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00059702,  διότι εξοφλήθηκαν τα αναλογούντα 

τέλη με τα αριθμ. 5742/23-9-09 και 7819/23-11-09 διπλότυπα είσπραξης του Ταμείου μας 

και στην επωνυμία Σπυριδάκης Νικόλαος (ενοικιαστής της πιο πάνω αποθήκης).

4) ποσό 19,66€ πλέον προσαυξήσεων από τον 141/09 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα ΤΣΑΙΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για αποθήκη υπογείου επιφάνειας 104 τ.μ. στην οδό Κλείτου 

18-20, με κωδικό ακινήτου 00045402 διότι πρόκειται για διπλοεγγραφή του ακινήτου με 

κωδικό 00059702 και του οποίου τα αναλογούντα τέλη εξοφλήθηκαν με το αριθμ. 8475/8-

10-2010 διπλότυπο είσπραξης του Ταμείου.   

5) α) ποσό 217,93€ πλέον προσαυξήσεων από τον 081/2010 Χ.Κ. για ΔΤ-ΔΦ στο όνομα 

ΤΣΑΙΛΑ ΦΑΝΗ,  ιδιοκτήτρια με ποσοστό 55% αποθήκης υπογείου  επιφάνειας  104 τ.μ. 

στην  οδό Κλείτου  18-20,  με  κωδικό  ακινήτου  00059702  και   β)  ποσό 178,31€  πλέον 

προσαυξήσεων από τον 081/2010 Χ.Κ. για ΔΤ-ΔΦ στο όνομα ΤΣΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ιδιοκτήτης με ποσοστό 45% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 104 τ.μ. στην 

οδό Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00059702, διότι ηλεκτροδοτήθηκε 26/10/2009 και 

επομένως από τότε τα αναλογούντα τέλη εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

6) α) ποσό 24,02€ πλέον προσαυξήσεων από τον 080/2010 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα ΤΣΑΙΛΑ 

ΦΑΝΗ, ιδιοκτήτρια με ποσοστό 55% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 104 τ.μ. στην οδό 

Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00059702 και β) ποσό 19,66€ πλέον προσαυξήσεων 

από  τον  080/2010  Χ.Κ.  για  ΤΑΠ στο  όνομα  ΤΣΑΙΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 

ιδιοκτήτης  με ποσοστό 45% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 104 τ.μ. στην οδό Κλείτου 18-

20, με κωδικό ακινήτου 00059702  διότι ηλεκτροδοτήθηκε 26/10/2009 και επομένως από 

τότε τα αναλογούντα τέλη εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

7) ποσό 19,66€ πλέον προσαυξήσεων από τον 080/2010 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα ΤΣΑΙΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ αποθήκης υπογείου επιφάνειας 104 τ.μ. στην οδό Κλείτου 

18-20, με κωδικό ακινήτου 00045402 διότι πρόκειται για διπλοεγγραφή του ακινήτου με 

κωδικό  00059702  και  του  οποίου  τα  αναλογούντα  τέλη  εξοφλούνται  μέσω  του 

λογαριασμού της ΔΕΗ καθώς όπως αναφέραμε πιο πάνω, ηλεκτροδοτήθηκε 26/10/2009. 

Καλείται   λοιπόν το ΔΣ  για τη λήψη σχετικής απόφασης διαγραφής.



Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, είδε τις σχετικές διατάξεις της 
Νομοθεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ομόφωνα εγκρίνει τη διαγραφή από τους 141/2009, 142/2009, 080/2010 και 
081/2010  χρηματικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  Τ.Α.Π.  και  Δ.Τ.  μη 
ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, των κάτωθι ποσών :

1) α) ποσό 3,70€ πλέον προσαυξήσεων από τον 141/09 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα 

ΤΣΑΙΛΑ ΦΑΝΗ, ιδιοκτήτρια με ποσοστό 55% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 16 

τ.μ., στην οδό Κλείτου 21-23, με κωδικό ακινήτου 00034761 και      β) ποσό 3,02€ 

πλέον  προσαυξήσεων  από  τον  141/09  Χ.Κ.  για  ΤΑΠ  στο  όνομα  ΤΣΑΙΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ιδιοκτήτης με ποσοστό 45% αποθήκης υπογείου 

επιφάνειας 16 τ.μ. στην οδό Κλείτου 21-23, με κωδικό ακινήτου 00034761, διότι 

εξοφλήθηκαν συνολικά τα αναλογούντα τέλη (6,72€) με το αριθμ. 5723/23-9-09 

διπλότυπο είσπραξης του Ταμείου μας και στην επωνυμία ΤΣΑΙΛΑ ΦΑΝΗ & ΣΙΑ.

2) α) ποσό 1,39€ πλέον προσαυξήσεων από τον 141/09 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα 

ΤΣΑΙΛΑ ΦΑΝΗ, ιδιοκτήτρια με ποσοστό 55% αποθήκης υπογείου επιφάνειας 6 

τ.μ. στην οδό Κλείτου 21-23, με κωδικό ακινήτου 00034760 και     β) ποσό 1,13€  

πλέον  προσαυξήσεων  από  τον  141/09  Χ.Κ.  για  ΤΑΠ  στο  όνομα  ΤΣΑΙΛΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ιδιοκτήτης με ποσοστό 45% αποθήκης υπογείου 

επιφάνειας 6 τ.μ. στην οδό Κλείτου 21-23, με κωδικό ακινήτου 00034760, διότι 

εξοφλήθηκαν συνολικά τα αναλογούντα τέλη (2,52€) με το αριθμ. 5725/23-9-09 

διπλότυπο είσπραξης του Ταμείου μας και στην επωνυμία Φ. ΤΣΑΙΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

3) α) ποσό 217,93€ πλέον προσαυξήσεων από τον 142/09 Χ.Κ. για  ΔΤ-ΔΦ στο 

όνομα  ΤΣΑΙΛΑ  ΦΑΝΗ,  ιδιοκτήτρια  με  ποσοστό  55%  αποθήκης  υπογείου 

επιφάνειας 104 τ.μ. στην οδό Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00059702 και 

β) ποσό 178,31€ πλέον προσαυξήσεων από τον 142/09 Χ.Κ.  για ΔΤ-ΔΦ στο 

όνομα  ΤΣΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ιδιοκτήτης   με  ποσοστό  45% 

αποθήκης  υπογείου  επιφάνειας  104  τ.μ.  στην  οδό  Κλείτου  18-20,  με  κωδικό 

ακινήτου  00059702,   διότι  εξοφλήθηκαν  τα  αναλογούντα  τέλη  με  τα  αριθμ. 

5742/23-9-09 και 7819/23-11-09 διπλότυπα είσπραξης του Ταμείου μας και στην 

επωνυμία Σπυριδάκης Νικόλαος (ενοικιαστής της πιο πάνω αποθήκης).

4) ποσό 19,66€ πλέον προσαυξήσεων από τον 141/09 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα 

ΤΣΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ για αποθήκη υπογείου επιφάνειας 104 

τ.μ. στην οδό Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00045402 διότι πρόκειται για 

διπλοεγγραφή του ακινήτου με κωδικό 00059702 και του οποίου τα αναλογούντα 

τέλη  εξοφλήθηκαν  με  το  αριθμ.  8475/8-10-2010  διπλότυπο  είσπραξης  του 

Ταμείου.   

5) α) ποσό 217,93€ πλέον προσαυξήσεων από τον 081/2010 Χ.Κ. για ΔΤ-ΔΦ στο 

όνομα  ΤΣΑΙΛΑ  ΦΑΝΗ,  ιδιοκτήτρια  με  ποσοστό  55%  αποθήκης  υπογείου 



επιφάνειας 104 τ.μ. στην οδό Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00059702 και 

β) ποσό 178,31€ πλέον προσαυξήσεων από τον 081/2010 Χ.Κ. για ΔΤ-ΔΦ στο 

όνομα  ΤΣΑΙΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΤΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ,  ιδιοκτήτης  με  ποσοστό  45% 

αποθήκης  υπογείου  επιφάνειας  104  τ.μ.  στην  οδό  Κλείτου  18-20,  με  κωδικό 

ακινήτου 00059702, διότι ηλεκτροδοτήθηκε 26/10/2009 και επομένως από τότε τα 

αναλογούντα τέλη εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

6) α)  ποσό  24,02€  πλέον  προσαυξήσεων  από  τον  080/2010  Χ.Κ.  για  ΤΑΠ στο 

όνομα  ΤΣΑΙΛΑ  ΦΑΝΗ,  ιδιοκτήτρια  με  ποσοστό  55%  αποθήκης  υπογείου 

επιφάνειας 104 τ.μ. στην οδό Κλείτου 18-20, με κωδικό ακινήτου 00059702 και β) 

ποσό 19,66€ πλέον προσαυξήσεων από τον 080/2010 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα 

ΤΣΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ιδιοκτήτης  με ποσοστό 45% αποθήκης 

υπογείου  επιφάνειας  104  τ.μ.  στην  οδό  Κλείτου  18-20,  με  κωδικό  ακινήτου 

00059702   διότι  ηλεκτροδοτήθηκε  26/10/2009  και  επομένως  από  τότε  τα 

αναλογούντα τέλη εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ.

7) ποσό 19,66€ πλέον προσαυξήσεων από τον 080/2010 Χ.Κ. για ΤΑΠ στο όνομα 

ΤΣΑΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ αποθήκης υπογείου επιφάνειας 104 τ.μ. 

στην  οδό  Κλείτου  18-20,  με  κωδικό  ακινήτου  00045402  διότι  πρόκειται  για 

διπλοεγγραφή του ακινήτου με κωδικό 00059702 και του οποίου τα αναλογούντα 

τέλη εξοφλούνται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ καθώς όπως αναφέραμε πιο 

πάνω, ηλεκτροδοτήθηκε 26/10/2009.  

Προς  το  σκοπό αυτό  συντάχθηκε  η  απόφαση  αυτή  από το  πρακτικό  και 
υπογράφεται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΧΡΙΣΤΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΚΑΝΤΟΥΝΑ-ΣΦΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
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