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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε 
Τακτική Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-
presence( www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου  
    Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 5) Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, 
6)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, 
αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος, Αναμουρλόγλου Χρήστος, 
παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
40ηΠρ./40ηΣυν./22044/17-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 3ου θέματος προσήλθε η κ. Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος 
και αποχώρησε η κ. Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  μέλος της. 
 Κατά την έναρξη συζήτησης του 9ου θέματος αποχώρησε ο κ. Τσομπάνογλου Φώτιος 
τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής. 

 
Ο  Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά: Λήψη απόφασης 
για ανάθεση σε τρίτο της διαδικασίας επεξεργασίας των αιτήσεων για διόρθωση 
τετραγωνικών μέτρων ακινήτων που υποβλήθηκαν στην εφαρμογή tetragonika.gr. 
 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος διαβάζει την με αρ.πρωτ.21930/16-9-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Δημοτικών Προσόδων, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
  
Η Οικονομική Επιτροπή  αφού  λάβει  υπόψη τα παρακάτω : 
 

1. Στην εφαρμογή tetragonika.gr έχουν  υποβληθεί 11856 αιτήσεις για διόρθωση 
τετραγωνικών μέτρων ακινήτων, εκ των οποίων έχουν εκκαθαρισθεί 2.104.  Οι 
υπόλοιπες αιτήσεις αυτές πρέπει να «μεταφερθούν» στο πρόγραμμα ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ του Δήμου, και να  επεξεργασθούν (να γίνει η διόρθωση των 
τετραγωνικών), να υπολογισθούν οι χρεώσεις που θα προκύψουν από τα επιπλέον 
τετραγωνικά, και να σταλούν στον ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να εισπραχθούν μέσω των 
λογαριασμών του ρεύματος  και να αποδοθούν στον Δήμο από τους παρόχους. Η 
διαδικασία αυτή είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και απαιτεί πολύ καλή γνώση του 
αντικειμένου 
Επειδή με το αντικείμενο των ΔΤ – ΔΦ – ΤΑΠ ασχολούνται δύο υπάλληλοι, οι οποίες 
εξυπηρετούν καθημερινά κοινό , πέραν της καθημερινότητας, εργάζονται και 
Σαββατοκύριακα για να διεκπεραιώσουν σε σύντομο χρόνο τον πολύ μεγάλο αριθμό 
αιτήσεων για χορήγηση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ. 
Επίσης σύντομα αναμένεται η επανέναρξη λειτουργίας της εφαρμογής tetragonika.gr 
και θα προστεθεί νέος αριθμός αιτήσεων για επεξεργασία 
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2. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, η οποία θα αυξήσει τα έσοδα του 
Δήμου, απαιτείται εξειδικευμένος υπάλληλος να ασχοληθεί αποκλειστικά με το 
αντικείμενο αυτό.  

3. Με δεδομένο ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού, και ότι ακόμη και να διατεθεί 
υπάλληλος θα πρέπει να εκπαιδευτεί για μεγάλο διάστημα, ώστε να μπορεί να 
ασκήσει το αντικείμενο αυτό 

4. Το με αρ. πρ. 46253/18-06-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών στο οποίο αναφέρεται 
ότι οι δηλώσεις για διόρθωση τετραγωνικών θα πρέπει να εκκαθαρισθούν άμμεσα 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει την ανάθεση σε τρίτο την διαδικασία 
μεταφοράς και επεξεργασίας των δεδομένων από την εφαρμογή tetrgonika.gr, στην εφαρμογή 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ο οποίος αποδεδειγμένα θα μπορεί να αναλάβει την 
ανωτέρω διαδικασία 
Ακολούθως ο  Πρόεδρος καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της: 

o Την  υπ’ αριθμ. 21930/16-9-2021 εισήγηση, 

 Το με αρ. πρ. 46253/18-06-2021 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ  (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

με ψήφους ΠΕΝΤΕ (5) ΥΠΕΡ 
και 

ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Τσομπάνογλου Φώτιος και Τσουκαλάς 
Παναγιώτης) 

Την ανάθεση σε τρίτο της διαδικασίας μεταφοράς και επεξεργασίας των δεδομένων από την 
εφαρμογή tetrgonika.gr, στην εφαρμογή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ο οποίος 
αποδεδειγμένα θα μπορεί να αναλάβει την ανωτέρω διαδικασία 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΛΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ  

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
 

   
 
                                      
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 
 

                                                    ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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