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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  Άγιος Στέφανος,  03 - 03 - 2017 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  Αριθ. Πρωτ.: 6238/6-3-2017 

   

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου   

Τ.Κ.: 145 65 Άγιος Στέφανος ΠΡΟΣ: Πρόεδρο ΔΣ 

Πληροφορίες: Μέξης Ευάγγελος   

Τηλέφωνο: 2132030628   

Αριθ. Fax: 2132030630   

Email: mexis@dionysos.gr    

   

        ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων  της Επιτροπής 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 

Πρακτικού  της 02-03-2017.  

  

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 1
η
  Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, της 02-03-2017. 

 Οι υποθέσεις αφορούσαν τις αντίστοιχες προσφυγές πολιτών όπως φαίνονται παρακάτω:   

1) Την προσφυγή του Συνεταιρισμού με την επωνυμία <<ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΩΜΕΝΩΝ 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ >> (ΚΕΕΕΠΕ ΣΥΝΠΕ) κατά 

του υπ’αρίθμ. πρωτ. 26957/30-9-16 αποσπάσματος βεβαιωτικού καταλόγου για τις οφειλές από ύδρευση & 

τέλη ύδρευσης: 

Α) για περίοδο Γ΄2011 και συνολικό ποσό χρέωσης 1204,52 ευρώ  

Β) για περίοδο Δ΄2011 και συνολικό ποσό χρέωσης 841,79 ευρώ 

2) Την προσφυγή της Κουφάκη Μελπομένης για διαγραφή των υπ΄αρίθμ. 1515768/9-3-2015 & 1528797/7-7-15 

βεβαιώσεων χρηματικών καταλόγων ποσών 2230,64ευρώ & 3227,30ευρώ αντίστοιχα. 

 

3) Την προσφυγή της Χυδηρογλου Ευμορφίας για διαγραφή της εγγραφής της στο υπ΄αρίθμ. 31959/15-11-16 

απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου για την υπ΄αριθμ. 0060/25-11-11 πράξη παράβασης κανονισμού 

καθαριότητας ποσού 300ευρώ. 

 

4) Την προσφυγή του Αλεξόπουλου Παναγιώτη για διαγραφή της εγγραφής της στο υπ΄αρίθμ. 32048/16-11-16 

απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου για την υπ΄αριθμ. 0006/13-07-11 πράξη παράβασης κανονισμού 

καθαριότητας ποσού 500ευρώ. 

 

5) Την προσφυγή του Παπουτσή Δημήτριου για ακύρωση της εγγραφής του προστίμου στο βεβαιωτικό 

κατάλογο του Δήμου Διονύσου που του κοινοποιήθηκε με αρ.πρωτ. 32006/16-11-16. 

6) Την προσφυγή της Κορρέ Ειρήνης για ακύρωση της εγγραφής στο υπ΄αρίθμ.πρωτ. 32037/16-11-16 

απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου του Δήμου Διονύσου που της επιδόθηκε με θυροκόλληση στις 17-11-16. 

 

7) Την προσφυγή των Πλωμαρίτογλου Αργυρίου & Αγγελικής για ακύρωση ή τροποποίηση της εγγραφής τους 

στο βεβαιωτικό κατάλογο ύδρευσης Β΄ τετράμηνου 2016. 
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8) Την προσφυγή της Ιωάννου Χαρίκλειας για ακύρωση-διαγραφή του ονόματός της από τον υπ΄αρίθμ. 81/23-

11-16  & με αριθμό πρωτ. 31423/10-11-16 χρηματικό κατάλογο του Δήμου Διονύσου ύψους 5600,46ευρώ 

κατανάλωσης ύδατος Β΄ Τετράμηνου 2016. 

  

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ – Τακτικά Μέλη  Αναπληρωματικά Μέλη 

1. Στάικος Θεόδωρος * Πρόεδρος Επιτροπής Αλεξανδρής Δημήτριος 

2. Τσουδερός Ιωάννης * Μέλος Καρασαρλής Αναστάσιος 

3. Καραγιάννης Κωνσταντίνος* Μέλος Κυριαζής Γεώργιος  

 Παρισταμένου και του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μέξη Ευάγγελου, ο οποίος έχει οριστεί Γραμματέας της 

Επιτροπής. 

η Επιτροπή αποφάσισε και προτείνει για έγκριση τα εξής: 

1) την πληρωμή για κάθε δίμηνο 66κμ ύδατος αξίας 59,28ευρώ ( Γ & Δ 2011) για τους εξής λόγους: 

α)ελαττωματικός καταμετρητής, αντικατάσταση του χωρίς ενημέρωση του καταναλωτή, β) μη αποστολή 

λογαριασμού επί μια πενταετία περίπου, γ) παραδοχή της υπηρεσίας για εσφαλμένη αποστολή με 

καθυστέρηση αποσπάσματος χρηματικού καταλόγου αντί του λογαριασμού ύδρευσης ως όφειλε 

2) απαλλαγή περαιτέρω καταβολής διότι ήδη κατέβαλλε το ποσό των 2000€ (δύο χιλιάδες ευρώ) το οποίο 

υπερκαλύπτει το κόστος του καταναλωθέντος ύδατος 

3) τη διαγραφή του υπόλοιπου ποσού 180€ (εκατόν ογδόντα ευρώ) λόγω καταβολής ποσού 120€ την 

30/1/2017 σύμφωνα με το 226574 παραστατικό του Δήμου 

4) με δεδομένο ότι ο Κος Αλεξόπουλος Παναγιώτης ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες  και 

επιδιόρθωσε τη βλάβη σε συνεννόηση με το Δήμο για την προσωρινή προκληθείσα παράβαση και λόγω 

παρέλευσης πενταετίας προτείνεται η διαγραφή του υπολοίπου προστίμου διότι έχει καταβάλλει το 40% 

αυτού 

5)  ο προσφεύγων απαλλάσσεται λόγω παρέλευσης πενταετίας από το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό & λόγω μη 

απάντησης στην ένσταση του 

6) η προσφεύγουσα απαλλάσσεται από το συνολικό πρόστιμο για κοινωνικούς λόγους (άπορη) 

7) να γίνει δεκτή η προσφυγή και να τιμολογηθούν με την αντίστοιχη κατανάλωση του προηγούμενου έτους 

δηλαδή 266κμ ύδατος ποσού 301,66€. Πλέον η δε διαφορά των 164κμ ύδατος να τιμολογηθεί με 

0,45€/κυβικό δηλαδή 73,80€ 

8) με δεδομένο ότι η διαρροή ήταν εξαιρετικά δύσκολο να εντοπιστεί  σύμφωνα και με τη διαπιστωτική πράξη 

της επιτροπής του Δήμου, συγκεκριμένα εντοπίστηκε μισό μέτρο κάτω από το έδαφος στο σημείο της 

μάντρας. Λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες εισηγείται την τιμολόγηση ως εξής: το μέσο όρο των 

τεσσάρων αντίστοιχων καταναλώσεων 307+482+442+389=1620κ /4 = 405κυβικά ύδατος αξίας 642,47€ , η 

διαφορά 1972-405=1567κυβικά *0,45€/κυβικό = 705,15€ 

Συνολικό οφειλόμενο ποσό 1347,62€-600€ που είχε καταβάλλει = 747,62€ το οποίο θα καταβληθεί σε έξι (6) 

ισόποσες μηνιαίες δόσεις. 

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

Εσωτ. Διανομή:  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών 

 Στάϊκος Θεόδωρος 

 

 

 


