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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 1
ης

/ 28-1-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 10
ο
 :  Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

7 παρ. 8 του Ν. 2307/95, για το έτος 2014.  

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (6:00μμ.), 

στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

942/24-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 

Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη 

απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βατζιάς Αντίγονος 

4. Βαλάρης Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 

8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος 

10. Μπελιάς Αντώνιος 11. Πατσάς Κυριάκος
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12. Σιμούλης Θωμάς 13. Σμυρλής Βασίλειος 

14. Σουλιώτης Θεόδωρος   15. Συρακούλης Γεώργιος 

16. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
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Απόντες 

17. Βόγιας Δημήτριος 18. Καλαγιάς Γρηγόριος 

19. Κουτσαντάς Βασίλειος 20. Μαρούδας Ρίζος 

21. Μαυρογιάννης Αντώνιος 22. Μπάτσικας Βασίλειος 

23. Ξαφάρας Χρήστος 24. Στάθης Νικόλαος 

25. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική 26. Τσαγκάλης Αντώνιος 

27. Τσιτσές Δημήτριος  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

                                                 
1
 Αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, που μετά από απόφαση 

του Σώματος, η συζήτησή του προηγήθηκε όλων των άλλων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.  
2
 Αποχώρησε στη πριν τη συζήτηση του 5

ου
 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 2 από 3 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και 

Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, 

παρόντες ήταν οι: Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου), Ζιούλη Αναστασία 

(Αετολόφου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου), Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης), Πλατής 

Βασίλειος (Δήμητρας) και Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου). 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας 

Αντώνης και ο αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών και 

Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο 

ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων: 

 

Θέμα 10
ο
 :  Συγκρότηση Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 

διαφορών και αμφισβητήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

7 παρ. 8 του Ν. 2307/95, για το έτος 2014.  

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Σπανός, που έθεσε υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«Σύμφωνα  με το άρθρο 32 του Ν.1080/80 (ΦΕΚ 246/Α) όπως τροποποιήθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95, συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα 

επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη 

βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς 

φόρου , τέλους , δικαιώματος , εισφοράς αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου 

μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων. 

Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνο σε δήμους και κοινότητες με 

απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς 

ή κοινοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. 

Ο φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό ή 

κοινοτικό συμβούλιο από τον κατάλογο των φορολογουμένων. 

Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση 

συγκρότησης της επιτροπής. 

Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται 

με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. 

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της και ο γραμματέας 

ή οι αναπληρωτές τους. 

Στον Πρόεδρο , στα μέλη και στο γραμματέα της καταβάλλεται αποζημίωση , σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν. 1505/84 , όπως ισχύει κάθε φορά και η σχετική δαπάνη βαρύνει 

τον προϋπολογισμό του Δήμου (τροποπ. των παρ. 1 & 2 από την παρ. 8 του άρθρου 7 

του Ν. 2307/95 ΦΕΚ 113 Α) 

Σύμφωνα με τα παραπάνω καλείτε το δημοτικό συμβούλιο να συγκροτήσει την 

Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του 

Δήμου Αγιάς, για το έτος 2014 και να ορίζει τα μέλη της, αφού πρώτα διενεργήσει την 

κλήρωση για τους φορολογούμενους δημότες και ορίσει το γραμματέα αυτής».  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ 

Σελίδα 3 από 3 

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου κ. Ιωάννη Σπανού,  

- τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246/Α) όπως τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 2307/1995, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Συγκροτεί Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων Δήμου Αγιάς, για το έτος 2014 και ορίζει τα μέλη της, ως εξής: 

Τακτικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

1.  Αντώνιος Μαυρογιάννης Δημοτικός Σύμβουλος 

2.  Αντίγονος Βατζιάς Δημοτικός Σύμβουλος 

3.  Αγαμέμνων Μαγαλιούλης Φορολογούμενος δημότης 

Αναπληρωματικά μέλη 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

4.  Βασίλειος Λέτσιος Δημοτικός Σύμβουλος 

5.  Βασίλειος Καψάλης Δημοτικός Σύμβουλος 

6.  Αχιλλέας Αρχοντής Φορολογούμενος δημότης 

 

Β. Ορίζει Πρόεδρο της Επιτροπής το δημοτικό σύμβουλο Μαυρογιάννη Αντώνιο. 

 

Γ. Ορίζει γραμματέα της επιτροπής τη δημοτική υπάλληλο Αγλαΐα Σοφλιού με 

αναπληρωτή της τον δημοτικό υπάλληλο Θεόδωρο Γκασδράνη. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 13/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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