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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..10η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..11/5/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 131/2017.. 
                      
ΘΕΜΑ 40o: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων  της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 
Πρακτικού  της 02-03-2017». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 10ης/11-5-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..11η  Μαΐου 2017.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..13088/5-5-2017.. 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 .. 21.. ήτοι: 

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

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
15.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
16.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
17.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
2. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
8. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
11. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
12. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
13. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
14. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
15. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
16. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
17. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
18. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης 
Αναστάσιος και ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης 
Στέφανος, Τσιλιγκίρης μιχαήλ, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Καρασαρλής Αναστάσιος, 
Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνη, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, 
Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική, 
Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνεδρίασης.  

 
Αποχωρήσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 13ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Κωστάκης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 44ου θέματος της Η.Δ. 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
� Τα θέματα με α/α 3ο ,4ο ,21ο ,22ο και 23ο  προτάθηκαν και συζητήθηκαν μετά το Ε.Η.Δ.  
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..131/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 40o: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων  της Επιτροπής 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 
Πρακτικού  της 02-03-2017». 

 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..40ου.. θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στο Δ.Σ. και 
Πρόεδρο της  Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κ. Στάικο 
Θεόδωρο  για 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 1η  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 

18.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
19.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
20.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
21.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

19. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
20. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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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. 

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 
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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.  

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) (ΦΕΚ.87/7-6-2010). 
� 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. 
� Το από 2-3-2017 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    Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α 

 
 
Εγκρίνει το από 2-3-2017 πρακτικό της  Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών, ως κατωτέρω:  

1.Για την προσφυγή του Συνεταιρισμού με την επωνυμία <<ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΚΑΤΟΝ 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΩΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ >> (ΚΕΕΕΠΕ ΣΥΝΠΕ) 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. Για την προσφυγή της Κουφάκη Μελπομένης, απαλλαγή περαιτέρω καταβολής διότι ήδη 
κατέβαλλε το ποσό των 2000€ (δύο χιλιάδες ευρώ) το οποίο υπερκαλύπτει το κόστος του 
καταναλωθέντος ύδατος. 

3.Για την προσφυγή της Χυδηρογλου Ευμορφίας, 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.Για την προσφυγή του Αλεξόπουλου Παναγιώτη, τη διαγραφή του υπολοίπου προστίμου 
διότι έχει καταβάλλει το 40% αυτού. 



 5/5 

5.Για την προσφυγή του Παπουτσή Δημήτριου, την απαλλαγή του λόγω παρέλευσης 
πενταετίας από το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό & λόγω μη απάντησης στην ένσταση του. 

6. Για την προσφυγή της Κορρέ Ειρήνης, την απαλλαγή της από το συνολικό πρόστιμο για 
κοινωνικούς λόγους (άπορη). 

7. Για την προσφυγή των Πλωμαρίτογλου Αργυρίου & Αγγελικής, την αποδοχή της 
προσφυγής και την τιμολόγηση 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. Για την προσφυγή της Ιωάννου Χαρίκλειας και λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες, 
όπως αναφέρονται στην εισήγηση, 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. 

 
Η εξόφληση των ποσών θα γίνει χωρίς προσαύξηση εντός των προβλεπόμενων ορίων.  

  
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

                                                                 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.            
                                                                 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                  
ΑΓΓΕΛΑ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 

                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗΣ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας.    
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 
Κοινοποίηση 
- Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. 


