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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..20η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..22/11/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 213/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή µη των προτάσεων  της Επιτροπής 
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου ∆ιονύσου εκ του 
Πρακτικού  της 25-10-2016». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 20ης/22-11-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..22η Νοεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. ..32310/18-11-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του 
Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 
96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ),  
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 
 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 30.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
3. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
4. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
5. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
6. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
8. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
10. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  

(δικαιολογηµένη απουσία),  Γκιζελή Αικατερίνη, Μπέτσης Ανδρέας, Χιώτης ∆ηµήτριος και 
Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας τη συζήτηση του 2υ θέµατος της Η.∆.  
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Σπηλιώτης Σπυρίδωνας προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Α΄/θµιας Σχολικής Επιτροπής. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Ρηγοπούλου Βασιλική, Ράικος ∆ηµήτριος, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος και 
Σώκου Ζωή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆. 
• Η ∆.Σ. κ. Λουκάτου Ανθή αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆. 
• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία και Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 13ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 14ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης 
Χαράλαµπος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 15ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆. Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆. 
 
� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το  9ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε για συζήτηση µετά το 5ο . 
� Το 11ο θέµα αποσύρθηκε από την Η.∆. 
 

 

18.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
20.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
21.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
23.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
26.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
27.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
30.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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..Αριθ. Απόφασης:  ..213/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή µη των προτάσεων  της Επιτροπής 
Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου ∆ιονύσου εκ του 
Πρακτικού  της 25-10-2016». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..10ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στον Πρόεδρο 
της Επιτροπής κ. Στάικο Θεόδωρο να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Ο Πρόεδρος 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 ΥΠΕΣΑΗ∆, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να 
λάβει Απόφαση περί της αποδοχής ή µη των προτάσεων της Επιτροπής, για τις υποθέσεις 
που συζητήθηκαν κατά τη Συνεδρίασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών, της 25-10-2016. 
 Οι υποθέσεις αφορούσαν τις αντίστοιχες προσφυγές πολιτών όπως φαίνονται 
παρακάτω:   

1) Την προσφυγή του Πολεµίτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, για ακύρωση των λογαριασµών 
ύδρευσης Β΄τετρ. 2015 και Γ΄τετρ. 2015.  

 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ – Τακτικά 
Μέλη  Αναπληρωµατικά Μέλη 

1. Στάικος Θεόδωρος * Πρόεδρος Επιτροπής ∆αρδαµάνης Βασίλειος 
2. Τσουδερός Ιωάννης * Μέλος Σπηλιώτης Σπυρίδων 
3. Κυριαζής Γεώργιος Μέλος Καραγιάννης Κωνσταντίνος * 

 Παρισταµένου και του υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Μέξη Ευάγγελου, ο οποίος έχει οριστεί 
Γραµµατέας της Επιτροπής. 
 
Κατόπιν διαλογικής συζήτησης, της σύµφωνης γνώµης των µελών της και λαµβάνοντας υπόψη 
ότι: 
       α) δεν ήταν δυνατή η διαπίστωση της βλάβης λόγω της απόστασης του υδροµέτρου 
(~30µ), 

β)  δεν επιτρέπει η φυσιολογία του εδάφους τη διαπίστωση της διαρροής, 
γ)  πιθανά η διαρροή να οφείλεται σε εκτελούµενα έργα υδροδότησης παρακείµενων 
κατοικιών            δ) υπάγονται στο κοινωνικό τιµολόγιο ∆ΕΗ & πρόκειται για ζευγάρι 
ανέργων (κοινωνικά κριτήρια) 
 
η Επιτροπή αποφάσισε και προτείνει για έγκριση τα εξής: 
 

Για το Β΄τετράµηνο του 2015 λαµβάνοντας υπόψη τα κυβικά κατανάλωσης αντίστοιχων 
τετραµήνων προηγούµενων ετών υπολόγισε το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) της κατανάλωσης, για το 
οποίο και ο προσφεύγων θα χρεωθεί και έχει ως εξής:  

Μ.Ο.= (Β΄τετρ.14+ Β΄τετρ.13+ Β΄τετρ.12) / 3 → 749κυβ / 3 = 265κυβικά µε κόστος 
(300,08€) 

Επιπλέον τον προσφεύγων θα βαρύνει, η διαφορά των κυβικών που προκύπτει από τα κυβικά 
που αντιστοιχούσαν στο Βτετρ.15 (775κυβ) µε το Μ.Ο.(265κυβ) αντίστοιχων τετραµήνων 
προηγούµενων ετών πολλαπλασιαζόµενη µε το ποσό των 0,80€/ κυβικό και το αποτέλεσµα 
αυτό µειώνεται στο µισό ( /2 ) όπου προκύπτει το επιπλέον ποσό χρέωσης του προσφεύγοντα 
και έχει ως εξής:           775-265= 510κυβ →        510*0,8=408€  →        408/2 = (204€) 

*Συνολικό οφειλόµενο ποσό για το Β΄τετράµηνο 2015:      (504,08€)   
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Για το Γ΄τετράµηνο του 2015 λαµβάνοντας υπόψη τα κυβικά κατανάλωσης αντίστοιχων 
τετραµήνων προηγούµενων ετών υπολόγισε το Μέσο Όρο (Μ.Ο.) της κατανάλωσης, για το 
οποίο και ο προσφεύγων θα χρεωθεί και έχει ως εξής:  

Μ.Ο.= (Γ΄τετρ.14+ Γ΄τετρ.13+ Γ΄τετρ.12) / 3 → 460κυβ / 3 = 153κυβικά µε κόστος (144,14€) 
Επιπλέον τον προσφεύγων θα βαρύνει, η διαφορά των κυβικών που προκύπτει από τα κυβικά 
που αντιστοιχούσαν στο Γτετρ.15 (1630κυβ) µε το Μ.Ο.(153κυβ) αντίστοιχων τετραµήνων 
προηγούµενων ετών πολλαπλασιαζόµενη µε το ποσό των 0,80€/ κυβικό και το αποτέλεσµα 
αυτό µειώνεται στο µισό ( /2 ) όπου προκύπτει το επιπλέον ποσό χρέωσης του προσφεύγοντα 
και έχει ως εξής:           1630-153= 1477κυβ →        1477*0,8= 1181,6€  →        1181,6/2 = 
(590,8€) 

*Συνολικό οφειλόµενο ποσό για το Γ΄τετράµηνο 2015:      (734,94€)   
 

Το συνολικό οφειλόµενο ποσό αντιστοιχεί στο ποσό 1239,02€ το οποίο προτείνεται να 
εξοφληθεί σε 24 δόσεις. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης). 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
�  Τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ.2 του Ν. 1080/1980, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

και την αριθ. οικ. 18812/14-4-2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά). 
 
 
 
 
                       Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α    Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 
                      Με ψήφους   14  Υπέρ   1  Κατά    4   Λευκές    και   3 Παρών                                       

                                               
 
Μειοψηφούντος του ∆.Σ. κ. Γιαννουλάτου Σπυρίδωνα για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης 
Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Χαράλαµπος και Κανατσούλης Ιωάννης δήλωσαν 
παρών για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Για την προσφυγή του κ. Πολεµίτη Κωνσταντίνου του Αντωνίου, για ακύρωση των 
λογαριασµών ύδρευσης Β΄τετρ. 2015 και Γ΄τετρ. 2015: 
 
Α) Συνολικό οφειλόµενο ποσό για το Β΄τετράµηνο 2015 (504,08€)   
Β) Συνολικό οφειλόµενο ποσό για το Γ΄τετράµηνο 2015  (734,94€)   
σύµφωνα µε την ανάλυση που αναφέρεται στην εισήγηση. 
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Το συνολικό οφειλόµενο ποσό αντιστοιχεί στο ποσό 1239,02€ και θα εξοφληθεί σε 24 δόσεις, 
χωρίς προσαύξηση εντός των προβλεπόµενων ορίων. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
       ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 

ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

       ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
      ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                  

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Εσόδων και Περιουσίας. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας µε την 
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 
 


