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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ   

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ  Άγιος Στέφανος,  19 - 05 - 2017 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  Αριθ. Πρωτ.: 14634 

   

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 17-05-2017.  

  

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 3
η
  Συνεδρίαση της Επιτροπής 

Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, της 17-05-2017. 

 Οι υποθέσεις αφορούσαν τις αντίστοιχες προσφυγές πολιτών όπως φαίνονται παρακάτω:   

1) Την προσφυγή του Παπασπύρου Κωνσταντίνου κατά του λογαριασμού ύδρευσης 16-0760-00 που αφορά το 

Α’τετρ.16, της απόφασης 245/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σε συνδυασμό με το 24903/22-12-

16 έγγραφο του Δήμου Διονύσου. 

2) Την προσφυγή της Τσουτσάνη Δήμητρας για διαγραφή προστίμου που της επιβλήθηκε με την 00009/ 14-11-

11 πράξη βεβαίωσης παράβασης κανονισμού καθαριότητας ποσού 300€ (τριακοσίων ευρώ). 

3) Την προσφυγή της Αλεξοπούλου Ζωής για ακύρωση προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας. 

4) Την προσφυγή του Ζαρμακούπη Ναπολέοντα για ακύρωση προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας 

ποσού 1000€ (χιλίων ευρώ). 

5) Την προσφυγή της Μενεγάκη Σταυρούλας για διαγραφή προστίμου παράβασης κανονισμού καθαριότητας 

για στάθμευση μπροστά σε κάδους απορριμμάτων ποσού 300€(τριακοσίων ευρώ). 

 

 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) Να κάνει δεκτή την προσφυγή του Κου Παπασπύρου Κωνσταντίνου  προτείνοντας την καταβολή του 

πραγματικού κόστους του δαπανηθέντος νερού δηλ. 3806κμ νερού χ 0,45€/κυβ. χωρίς προσαυξήσεις, δηλαδή το 

συνολικό οφειλόμενο ποσό  για το Α΄Τετρ 2016 (1712,70€) ευρώ σε οχτώ (8) ισόποσες δόσεις. 

2) Να κάνει δεκτή την προσφυγή του Κας Τσουτσάνη Δήμητρας και να προτείνει την καταβολή ποσού ύψους 

120€ έναντι του αρχικού ύψους 300€ για λόγους ίσης μεταχείρισης των πολιτών. 
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3) Να κάνει δεκτή την προσφυγή της Κας Αλεξοπούλου Ζωής και να προτείνει την απαλλαγή της από το υπόλοιπο 

ποσό του προστίμου καθώς έχει ήδη καταβάλλει το 40% αυτού και έχει παρέλθει η πενταετία. 

4) Να κάνει δεκτή την προσφυγή του Κου Ζαρμακούπη Ναπολέοντα και να προτείνει την απαλλαγή του από το 

υπόλοιπο ποσό των 600€ του προστίμου καθότι δεν προκύπτει σαφώς ότι τα εν λόγω δέντρα ευρίσκοντο εντός 

της ιδιοκτησίας του καταγγελμένου υπερηλίκου (81ετών). Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω ιδιοκτησία δεν υπάρχει 

κατοικία.  

5) Να κάνει δεκτή την προσφυγή της Κας Μενεγάκη Σταυρούλας και να προτείνει την απαλλαγή της από το 

υπόλοιπο ποσό του προστίμου καθώς έχει ήδη καταβάλλει το 40% αυτού και έχει παρέλθει  η πενταετία. 

 

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

 

 

Εσωτ. Διανομή:  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών 

 Στάϊκος Θεόδωρος 

 

 

 


