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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  Άγιος Στέφανος,  05 - 10 - 2017 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  Αριθ. Πρωτ.: 31526 

   

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 03-10-2017.  

  

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 4
η
  Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, της 03-10-2017. 

 Οι υποθέσεις αφορούσαν τις αντίστοιχες προσφυγές πολιτών όπως φαίνονται παρακάτω:   

1) Του Εμμανουήλ Παγανέλη κατά της εγγραφής του στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους με αριθμό 

χρηματικού καταλόγου Α Τετρ16 με αρ.βεβ 61/5-8-16 & αρ.πρωτ. 21917/3-8-16, καθώς και Γ Τετρ με 

αρ.βεβ.27/13-4-16 & αρ.πρωτ. 8593/4-4-16. 

2) Του Κοροδήμα Κωνσταντίνου για ακύρωση της υπ΄αριθμ.0013/22-9-11 πράξης βεβαίωσης παράβασης 

κανονισμών καθαριότητας, της εγγραφής του (Α.Π.32034/16-11-16) στον βεβαιωτικό κατάλογο για οφειλή 

ποσού 2000ευρώ & της απόφασης 2241/15-11-2016 με αρ.πρωτ32032 της Αντιδημάρχου Οικονομικής 

Διαχείρισης του Δήμου Διονύσου. 

 

 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  Αποφάσισε να πληρωθεί ο πρώτος λογαριασμός (Γ΄τετρ 15) ως έχει χωρίς προσαυξήσεις, ο δε επόμενος 

(Α΄τετρ 16) να χρεωθεί με την υψηλότερη κατανάλωση των προηγούμενων ετών  για τις αντίστοιχες περιόδους 

ήτοι με 35κυβικά αξίας 37,64ευρώ με το κανονικό τιμολόγιο χωρίς προσαυξήσεις. Αποφασίστηκαν τα 

ανωτέρω διότι : α) διαπιστώθηκε από την υπηρεσία ότι δεν υπήρξε διαρροή, β) υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση 

στην έκδοση του δεύτερου λογαριασμού (Α΄τετρ16), γ) καθυστέρησε 8μηνο περίπου η αποστολή του 

υδρομέτρου στο πιστοποιημένο εργαστήριο & δ) παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις του καταναλωτή η 

υπηρεσία ολιγώρησε να παρέμβει για την έγκαιρη διευθέτηση του προβλήματος.  
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2  Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο κ. Κοροδήμας ο οποίος εξέθεσε την άποψη του και η επιτροπή ύστερα 

από διαλογική συζήτηση κατέληξε στο να μειώσει το πρόστιμο κατά 50% δεχόμενη τους ισχυρισμούς του 

προσφεύγοντα. Ο κ. Κοροδήμας δεν απεδέχθη την πρόταση της επιτροπής για λόγους ηθικής τάξης, διότι 

αποδοχή θα σήμαινε παραδοχή της παράβασης για την οποία επικαλούμενος το Άρθρο 14 του Κανονισμού, 

ισχυρίστηκε ότι βάση αυτού ο Δήμος δεν μπορούσε να επιβάλλει πρόστιμο.  

   

Εσωτ. Διανομή:  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών 

 Στάϊκος Θεόδωρος 

 

 

 


