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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ.  17

της 9ης Αυγούστου 2021

Αριθμός Απόφασης 89

Θ Ε Μ Α 4ο:  Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών καθώς και
                          γραμματέα της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολο-
                          γικών διαφορών. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα την 9η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα
της  εβδομάδος  Δευτέρα και  ώρα 18:30 συνήλθε  σε τακτική  συνεδρίαση  με  τηλεδιάσκεψη,
σύμφωνα με την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (κατεπείγοντα μέτρα κατά
του κορωνοϊού), ύστερα από την υπ' αριθμ.  13020/05-08-2021 πρόσκληση του Προέδρου του
κ. Θυμή Φίλιππα, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε καθέναν δημοτικό
σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας,
Αγ. Θεοδώρων, και Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών,
προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι
επτά (27) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20), ο κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Θυμής  Φίλιππας  –  Πρόεδρος,  2.  Βασιλείου  Βασίλειος,  3.  Βασιλείου
Δημήτριος,  4.  Γλυκοφρύδης  Ιωάννης,  5.Δήμου  Κων/νος,  6.Δρίτσας  Αλκιβιάδης,  7.Ζερβός
Κων/νος,  8.Καραπανάγος  Ιωάννης,  9.Κορδαλή  Σωτηρία,  10.Λογοθέτης  Κων/νος,
11.Μουζάκης Αθανάσιος, 12.Νικολάου Σωτήριος,  13.Παντελέου Κων/νος, 14.Παπαθανασίου
Αθανάσιος,  15.Πέτρου  Θεόδωρος,  16.Πέτρου  Παναγιώτης,   17.Πρωτονοτάριος  Δημήτριος,
18.Πρωτοπαππά Μαρία, 19.Ράτης Σπυρίδων, 20.Σακελλαρίου Αναστάσιος.

Στην παρούσα συνεδρίαση συμμετείχαν και οι πρόεδροι των Συμβουλίων των  Kοινοτήτων
Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας & Πισίων,  ήτοι οι κ.κ. Σακέλλης Μάριος,
Κωνσταντής  –  Σκουλικαρίτης  Αριστείδης,  Γκεζερλής  Γεώργιος  &  Λάμπρου  Δημήτριος,
αντίστοιχα.

Α  π  ό  ν  τ  ε  ς: 1.Ασημακόπουλος  Χρήστος,  2.Γεωργίου  Αθανάσιος,  3.Δέδες  Δημήτριος,
4.Κοντός Γεώργιος, 5.Πέρρας Σωτήριος, 6.Σακελλαρίου Ευθύμιος, 7.Σταυρόπουλος Κων/νος,
οι οποίοι δεν συμμετείχαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι
δημοτικοί σύμβουλοι (δ.σ.) Πέρρας Σωτήριος και Ασημακόπουλος Χρήστος.

Επίσης αποχώρησαν:  α)πριν τη συζήτηση του 1  ου   θέματος οι  δ.σ.  Καραπανάγος Ιωάννης,  
Γλυκοφρύδης Ιωάννης & Ασημακόπουλος Χρήστος β) πριν τη λήψη Απόφασης επί του 2  ου  
θέματος ο δ.σ. Νικολάου Σωτήριος, οι οποίοι δεν επανήλθαν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.
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  Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του
Σώματος τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 & 2 του Ν. 1080/80, όπως τροποποιήθηκαν με
εκείνες  του  Ν.  2307/95,  σύμφωνα  με  τις  οποίες  σε  κάθε  Δήμο  συγκροτείται  κάθε  έτος,
επιτροπή  συμβιβαστικής  επίλυσης  φορολογικών  διαφορών  και  αμφισβητήσεων,  που
αποτελείται  από  δύο  (2)  δημοτικούς  συμβούλους,  ό  ένας  εκ  των  οποίων  ορίζεται  ως
Πρόεδρος,  και  από  ένα  φορολογούμενο  δημότη,  με  τους  αναπληρωτές  τους.  Επιπλέον
ορίζεται  ένας  δημοτικός  υπάλληλος  με  τον  αναπληρωτή  του,  ο  οποίος  θα  εκτελεί  χρέη
γραμματέα της εν λόγω επιτροπής.

    Ακολούθως ζήτησε τον ορισμό των ανωτέρω μελών, καθώς και τον ορισμό γραμματέα
της επιτροπής με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.

 Εν συνεχεία πήρε το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ.  Σακελλαρίου Αναστάσιος,  πρότεινε  τα
Μέλη και διευκρίνισε ότι η θητεία της εν λόγω Επιτροπής λήγει στις 31-12-2021.

Το Δημοτικό  Συμβούλιο,  αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και  τις  διατάξεις  του
άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των  μελών του,  τα  οποία  αναλυτικά  αποτυπώνονται  στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά,
απεχόντων της κας Πρωτοπαππά και του κ. Πέτρου Π.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       κατά       Π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντων των κ.κ. Λογοθέτη, Μουζάκη, Πέτρου Θ., Βασιλείου Β. και Βασιλείου Δ.)     

 
Συγκροτεί  επιτροπή  συμβιβαστικής  επίλυσης  φορολογικών  και  αμφισβητήσεων  για  τη
βεβαίωση  ή  αναγνώριση  φορολογικής  απαλλαγής  ή  μειώσεως  οποιουδήποτε  αυτοτελούς
φόρου, τέλους, δικαιώματος εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ
Δήμου και φορολογουμένων, για το έτος 2021 από τους κάτωθι :
1. Σακελλαρίου Αναστάσιο, δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον επίσης
δημοτικό σύμβουλο, Δήμου Κων/νο,
2. Παντελέου Κων/νο, δημοτικό σύμβουλο, με αναπληρωτή του τον επίσης δημοτικό σύμβουλο
Παπαθανασίου Αθανάσιο,
3.  Βάββα Αγγελική  του Σπυρίδωνος,  φορολογούμενη δημότισσα, με αναπληρώτρια της την
επίσης φορολογούμενη δημότισσα  Σπανίδου Αγαθονίκη του Ιωάννη. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Ανδρέου Αικατερίνη κλάδου ΠΕ1
Διοικητικού  (Οικονομολόγος),  με  αναπληρωτή  της  τον  δημοτικό  υπάλληλο  Σταμάτη  Ιερόθεο,
κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  89/2021.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι  12  Αυγούστου 2021

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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