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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..6η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..5/3/2019.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 120/2019.. 
                      

ΘΕΜΑ 47ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων  της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 
Πρακτικού  της 29-11-2018.». 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 6ης/5-3-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Σήμερα την ..5η Μαρτίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..10890/1-3-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..29.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
9.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
10.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
11.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
12.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
15.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. 
Χριστόπουλος Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ.Κόκκαλης 
Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ.  κ.κ. Λυρούδιας Ευάγγελος,  Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Αυγέρη-Βούκλαρη Αικατερίνη,  
Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος και Τσιλιγκίρης 
Μιχαήλ  προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 

 Οι Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης και Ρηγοπούλου Βασιλική προσήλθαν κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ. 

 Ο Δ.Σ.κ. Ζυγούνας Γεώργιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ. 
 
Αποχωρήσεις:  
 Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος. 
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Μπάσης Αναστάσιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης 

Κυριάκος και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 8ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 9ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Γκιζελή Αικατερίνη και Γιαννουλάτος Σπυρίδων 

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Φωτέλης Λουκάς και Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 18ου θέματος της  Η.Δ. 
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου 

Ανθή και Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 51ου θέματος της  
Η.Δ. 

16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
19.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
20.  ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
24.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
26.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
27.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
29.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
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 Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 65ου θέματος. 
 
  Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Τα θέματα με α/α 6, 7, 23 και 59 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 Το θέμα με α/α 65 συζητήθηκε μετά το 3Ο θέμα της Η.Δ., λόγω της παρουσίας πολιτών στη 

συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 51 και 52 συζητήθηκαν μετά το 45ο θέμα. 
 

 
..Αριθ. Απόφασης:120/2019.. 
 

 ΘΕΜΑ 47ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019 Δήμου Διονύσου». 
 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..47ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στον Δ.Σ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κ. 
Στάικο Θεόδωρο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δ.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος είπε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και 
την αριθ. οικ. 18812/14-4-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ, το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να 
λάβει Απόφαση περί της αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής, για τις υποθέσεις 
που συζητήθηκαν κατά την 5η  Συνεδρίαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών, της 29-11-2018. 
Οι υποθέσεις αφορούσαν τις αντίστοιχες προσφυγές πολιτών όπως φαίνονται παρακάτω:   

1. Μαστρόκαλλου Ιωάννα   (Α.Π.: 41005 / 07.12.17) 
2. Μαστροκαλλος Παναγιώτης   (Α.Π.: 41006 / 07.12.17) 
3. Γενική Εισαγωγική Αθηνών Α.Ε.  (Α.Π.: 41007 / 07.12.17) 
4. Τράπεζα Eurobank A.E.    (Α.Π.: 2724 & 2725 / 19.01.18) 
5.  ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ Α.Β.Ε.Ε.    (Α.Π.: 21360 / 19.06.18) 
6.  Γρυπαίος Σπυρίδων – Ελευθέριος   (Α.Π.: 23652 / 11.07.18) 
7.  Καλλίκη Ιωακειμ- Μιχαήλ    (Α.Π.: 19115 / 31.05.18) 
8.  Πανδή Αναστασία     (Α.Π.: 20368 / 11.06.18) 
9.  Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε.  (Α.Π.: 40810 / 07.12.17) 
10.  Χιώτης Παναγιώτης     (Α.Π.:   2635 / 19.01.18) 
11.  Γκασιώνας Αθανάσιος    (Α.Π.: 42743 / 22.12.17) 
12.  Δαρδαμάνης Βασίλειος    (Α.Π.: 26201 / 03.08.18) 
13.  Κιοσπέ Ζαφειρία     (Α.Π.: 27914 / 03.09.18) 
14.  Χατζηαναστασιάδης Λάζαρος   (Α.Π.:   8228 / 06.03.18) 
15.  Αναστασιάδης Δημήτριος    (Α.Π.:   3796 / 31.01.18) 
16.  Ρόδης Βασίλειος     (Α.Π.:   4711 / 08.02.18) 
17.  Παπαδοπούλου Λήδα    (Α.Π.: 39661 / 29.11.17) 
18.  Λαζαρίδης Ιορδάνης     (Α.Π.: 22932 / 04.07.18) 
19.  Γεωργίου Σταυρούλα    (Α.Π.: 20970 / 15.06.18) 
20. Παπαδομανωλάκη Μαρία    (Α.Π.: 32552 / 09.10.18) 

 
 
Με το από 29/11/2018 πρακτικό της η Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών  αποφάσισε ομόφωνα και προτείνει  προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 
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Θέμα 1ο,2° ,3°:    Η επιτροπή αποφασίζει τη διαγραφή των Δημοτικών Τελών και Δημοτικών 
Φόρων μετά των αναλόγων προστίμων για την περίοδο 2009, 2010, 2011, 2012 σύμφωνα με 
την 1738/17 Απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας (λόγω παρέλευσης πενταετίας) και του 
Ν.344/68 πενταετής αποσβεστική προθεσμία και την μείωση των προστίμων κατά 50% για τα 
έτη 2013,2014,2015,2016,2017. 
Θέμα 4ο : Η Επιτροπή αποφασίζει την απαλλαγή από την καταβολή Δημοτικών Τελών και 
Δημοτικών Φόρων σύμφωνα με το Ν.4555/18, άρθρο 222. 
Θέμα 5ο : Η Επιτροπή αποφάσισε να χρεωθούν με το Μέσο Όρο παρελθόντων ετών, δηλαδή 
με  630κυβικά με το ισχύον τιμολόγιο και τη διαφορά 9875-630=9245κυβικά με 0,80€/κυβικό, 
όσο και το κόστος του νερού. Η ενδιαφερόμενη επιφυλάχθηκε και ζήτησε αναβολή για την 
επόμενη συνεδρίαση, η οποία και έγινε αποδεκτή. 
Θέμα 6ο : Η Επιτροπή αποφάσισε να επανεξετάσει και να λάβει σχετική απόφαση επί του 
παρόντος σε επόμενη συνεδρίαση. 
Θέμα 7ο : Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη το Μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας αντίστοιχων 
τετραμήνων που ισούται με 404κυβικά τα οποία χρεώνονται με το ισχύον τιμολόγιο και η 
διαφορά των 100κυβικών χρεώνονται με 0,80€/κυβικό. Επίσης αποφασίζεται η απαλλαγή από 
τυχόν προσαυξήσεις. 
Θέμα 8ο:  H Επιτροπή αποφάσισε να υπολογίσει και να χρεώσει το Μέσο Όρο των τεσσάρων 
παρελθόντων ετών που αφορούν το Γ΄Τετρ.15 που ισούται με 111κυβικά. Ομοίως υπολόγισε 
και χρεώνει για καθένα από τα τετράμηνα Β΄Τετρ.16 & Β΄Τετρ.17, από 194κυβικά. Τα δε 
υπόλοιπα κυβικά 309κυβ. να χρεωθούν με 0,80€/κυβικό. Από το άθροισμα των ποσών αυτών 
αφαιρούμε τα 283ευρώ που έχει προπληρώσει και στο ως άνω ποσό προσθέτουμε τις μέχρι 
τώρα οφειλές ποσών 109,11€, 35,60€ & 67,04€. Η πληρωμή θα γίνει χωρίς την καταβολή 
προσαυξήσεων. 
Θέμα 9ο : Η Επιτροπή προτείνει την παραπομπή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο (λόγω 
αρμοδιότητας) για λήψη απόφασης διαγραφής του συνόλου της οφειλής των 3000€, διότι όπως 
προκύπτει από τα συνημμένα έγγραφα δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Θέμα 10ο/11ο :   Η Επιτροπή αποφάσισε την αναβολή της συζήτησης για τα θέματα αυτά λόγω 
μη προσέλευσης των ενδιαφερομένων και συζήτησή τους σε επόμενη συνεδρίαση. 
Θέμα 12ο : Η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα για λήψη σχετικής απόφασης στο 
Δημοτικό Συμβούλιο με θετική εισήγηση. 
Θέμα 13ο : Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της όλα τα κατατεθέντα έγγραφα από τα οποία 
προκύπτει ότι εγένετο  ολιγόλεπτη στάθμευση έναντι του Κ.Ε.Π. Αγίου Στεφάνου προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί ο έχων 90% αναπηρία σύζυγος, όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο του 
ΚΕ.ΠΑ.. Ας σημειωθεί ότι το όχημα έφερε νόμιμο σήμα <<αναπηρικό>> και δια τούτο 
αποφασίζουμε την πλήρη διαγραφή του προστίμου. 
Θέμα 14ο: Η Επιτροπή λόγω του ότι κατά δήλωση της Υπηρεσίας το υδρόμετρο απέχει 
περίπου εκατό (100) μέτρα από την κατοικία (μεσολαβούν δύο δρόμοι και ένα οικόπεδο) και 
λαμβάνοντας υπόψη τις μέχρι σήμερα καταναλώσεις που είναι της τάξεως των πενήντα (50) 
κυβικών κατά μέσο όρο, αποφασίζει να χρεώσει τον καταναλωτή με πενήντα (50) κυβικά για 
κάθε τετράμηνο χωρίς την καταβολή επιπλέον χρεώσεων. 
Θέμα 15ο : Η Επιτροπή αποφάσισε την διαγραφή του χρέους, διότι έγινε κατά τρόπο 
λανθασμένο ως προς το πρόσωπο του φορολογουμένου. 
Θέμα 16ο: Η Επιτροπή αποφασίζει την απαλλαγή από την επιβολή του προστίμου, δεδομένου 
ότι ο ιδιοκτήτης δε φέρει καμία ευθύνη για το συμβάν και αυτό οφείλεται σε αξιόποινη πράξη 
τρίτου. 
Θέμα 17ο: Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έγγραφα που προσκομίσθηκαν, 
αποφασίζει τη μείωση του ποσού κατά 50% χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων. 
Θέμα 18ο: Η Επιτροπή αποφασίζει την απαλλαγή της χρέωσης του καταναλωτή για τα 
υπερβάλλοντα κυβικά, διότι όπως διαπιστώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η βλάβη οφείλετο 
στην Εταιρεία κατασκευής αποχέτευσης που εκτελούσε έργα στη Δ.Ε.Δροσιάς. 
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Θέμα 19ο: Η Επιτροπή αποφασίζει να λάβει υπόψη της το Μέσο όρο των τεσσάρων (4) 
προηγούμενων αντίστοιχων τετραμήνων που ισούται με 209κυβικά, τα οποία θα υπολογιστούν 
με βάση το ισχύον τιμολόγιο και η δε διαφορά των 169κυβικών θα υπολογιστεί με 0,80€/κυβικό 
όσο και το κόστος του νερού, χωρίς καταβολή επιπλέον χρέωσης. 
Θέμα 20ο: Η Επιτροπή αποφάσισε την απαλλαγή σε όλο το ποσό, Τελών και Προστίμων 
συνολικού ποσού 2.538,12€ διότι όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα Δημόσια έγγραφα 
( Εφορία- ΙΚΑ- Επιμελητήριο). Στην έκδοση αδείας που χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν 
προβλέπονταν τραπεζοκαθίσματα, όπως προκύπτει και από τον ανάλογο κωδικό της Δ.Ο.Υ., 
άρα πρόκειται περι εσφαλμένης χορήγησης αδείας εκ μέρους της Υπηρεσίας, η οποία 
προφανώς παρασύρθει και περιγράφει στην άδεια την κάτοψη του καταστήματος και όχι την 
έγκριση της Δ.Ο.Υ.. 

    *Προτείνεται η εξόφληση των ποσών χωρίς προσαύξηση εντός των προβλεπόμενων 
ορίων.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων  93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 6 του Ν. 1080/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

και την αριθ. οικ. 18812/14-4-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ. 
 Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 
 Το από 29/11/2018 πρακτικό της  Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 

Διαφορών. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                            

                        
                         
                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Κ Α Τ Α    Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                                   Με ψήφους  12  Υπέρ     και  1   Κατά    
 
 
 
Μειοψηφούντος του Δ.Σ. κ. Σπηλιώτη Σπυρίδων για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει το από 29/11/2018 πρακτικό της  Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών, ως εξής: 
 
1) Για τα θέματα 1ο,2ο ,3ο: τη διαγραφή των Δημοτικών Τελών και Δημοτικών Φόρων μετά των 
αναλόγων προστίμων για την περίοδο 2009, 2010, 2011, 2012 σύμφωνα με την 1738/17 
Απόφαση του Συμβουλίου της επικρατείας (λόγω παρέλευσης πενταετίας) και του Ν.344/68 
πενταετής αποσβεστική προθεσμία και την μείωση των προστίμων κατά 50% για τα έτη 
2013,2014,2015,2016,2017. 
2) Για το θέμα 4ο :  την απαλλαγή από την καταβολή Δημοτικών Τελών και Δημοτικών Φόρων 
σύμφωνα με το Ν.4555/18, άρθρο 222. 
3) Για το θέμα 7ο : λαμβάνει υπόψη το Μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας αντίστοιχων 
τετραμήνων που ισούται με 404κυβικά τα οποία χρεώνονται με το ισχύον τιμολόγιο και η 
διαφορά των 100κυβικών χρεώνονται με 0,80€/κυβικό. Επίσης αποφασίζεται η απαλλαγή από 
τυχόν προσαυξήσεις. 
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4) Για το θέμα 8ο:   να χρεώσει το Μέσο Όρο των τεσσάρων παρελθόντων ετών που αφορούν 
το Γ΄Τετρ.15 που ισούται με 111κυβικά. Ομοίως υπολόγισε και χρεώνει για καθένα από τα 
τετράμηνα Β΄Τετρ.16 & Β΄Τετρ.17, από 194κυβικά. Τα δε υπόλοιπα κυβικά 309κυβ. να 
χρεωθούν με 0,80€/κυβικό. Από το άθροισμα των ποσών αυτών αφαιρούμε τα 283ευρώ που 
έχει προπληρώσει και στο ως άνω ποσό προσθέτουμε τις μέχρι τώρα οφειλές ποσών 109,11€, 
35,60€ & 67,04€. Η πληρωμή να γίνει χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων. 
5) Για το θέμα 9ο : τη διαγραφή του συνόλου της οφειλής των 3000€, διότι όπως προκύπτει 
από τα συνημμένα έγγραφα δεν υπάρχει υπαιτιότητα του αναδόχου. 
6) Για το θέμα 12ο : τον συμβιβασμό.  
7) Για το θέμα 13ο : την πλήρη διαγραφή του προστίμου. 
8) Για το θέμα 14ο: να χρεώσει τον καταναλωτή με πενήντα (50) κυβικά για κάθε τετράμηνο 
χωρίς την καταβολή επιπλέον χρεώσεων. 
9) Για το θέμα 15ο : την διαγραφή του χρέους, διότι έγινε κατά τρόπο λανθασμένο ως προς το 
πρόσωπο του φορολογουμένου. 
10) Για το θέμα 16ο: την απαλλαγή από την επιβολή του προστίμου, δεδομένου ότι ο 
ιδιοκτήτης δε φέρει καμία ευθύνη για το συμβάν και αυτό οφείλεται σε αξιόποινη πράξη τρίτου. 
11) Για το θέμα 17ο: τη μείωση του ποσού κατά 50% χωρίς την καταβολή προσαυξήσεων. 
12) Για το θέμα 18ο: την απαλλαγή της χρέωσης του καταναλωτή για τα υπερβάλλοντα κυβικά, 
διότι όπως διαπιστώθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία η βλάβη οφείλετο στην Εταιρεία 
κατασκευής αποχέτευσης που εκτελούσε έργα στη Δ.Ε.Δροσιάς. 
13) Για το θέμα 19ο: να λάβει υπόψη της το Μέσο όρο των τεσσάρων (4) προηγούμενων 
αντίστοιχων τετραμήνων που ισούται με 209κυβικά, τα οποία να υπολογιστούν με βάση το 
ισχύον τιμολόγιο και η δε διαφορά των 169κυβικών να υπολογιστεί με 0,80€/κυβικό όσο και το 
κόστος του νερού, χωρίς καταβολή επιπλέον χρέωσης. 
14) Για το θέμα 20ο: την απαλλαγή σε όλο το ποσό, Τελών και Προστίμων συνολικού ποσού 
2.538,12€ διότι όπως προκύπτει από τα προσκομισθέντα Δημόσια έγγραφα ( Εφορία- ΙΚΑ- 
Επιμελητήριο). Στην έκδοση αδείας που χορήγησε η αρμόδια Δ.Ο.Υ. δεν προβλέπονταν 
τραπεζοκαθίσματα, όπως προκύπτει και από τον ανάλογο κωδικό της Δ.Ο.Υ., άρα πρόκειται 
περι εσφαλμένης χορήγησης αδείας εκ μέρους της Υπηρεσίας, η οποία προφανώς 
παρασύρθει και περιγράφει στην άδεια την κάτοψη του καταστήματος και όχι την έγκριση της 
Δ.Ο.Υ. 

     
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
       Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ      

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
     ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                    ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                       ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                       ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                       ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 

                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                  
  
                                                                 

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
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- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


