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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  20/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. 

Πέλλας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1.521/26.1.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 25 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Μάρκου ∆ιονύσιος 2 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

 Σύµφωνα µε την παρ. 8 του άρθρ. 7 του Ν.2307/1995 Οι παράγραφοι 1 και 2 

του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 τροποποιούνται ως εξής: 

"1. Συνιστάται σε κάθε δήµο ή κοινότητα επιτροπή συµβιβαστικής επιλύσεως των 

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. 

Σε δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους µπορεί να 

συνιστώνται περισσότερες από µία επιτροπές. 

2. Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου: 

α. Σε δήµους και κοινότητες µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και 

αποτελείται από δύο δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους και από ένα 
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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. 

β. Προκειµένου για τους δήµους και κοινότητες της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης η 

επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από: 

α) έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ διοικητικού µε βαθµό Α' αρµοδιότητας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ως προέδρου, β) έναν υπάλληλο του κλάδου ΠΕ διοικητικού 

αρµοδιότητας του αυτού Υπουργείου ή δηµοτικού ή κοινοτικού υπαλλήλου µε βαθµό 

τουλάχιστον Β' και γ) ένα δηµοτικό ή κοινοτικό σύµβουλο, που ορίζεται µε τον 

αναπληρωτή του από το οικείο δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο. Ο δηµοτικός ή 

κοινοτικός υπάλληλος ορίζεται µε τον αναπληρωτή του από το δήµαρχο ή πρόεδρο 

της κοινότητας. 

Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται 

µε τον αναπληρωτή του από το δήµαρχο ή πρόεδρο της κοινότητας. 

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 επιτροπής καταβάλλεται αποζηµίωση, 

σύµφωνα µε τις διατάζεις του ν. 1505/1984, όπως ισχύει κάθε φορά. Η σχετική δαπάνη 

βαρύνει τον προϋπολογισµό του δήµου ή της κοινότητας." 

 Προτείνω, στην αναφερόµενη επιτροπή, να συµµετάσχει ο Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικών Ιωάννης Μουράτογλου και ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Ιωάννης Χατζόγλου 

ως τακτικά µέλη. Επίσης, να ορισθεί η δηµότισσα Αντιγόνη Πετσινάρη µε 

αναπληρώτρια την δηµότισσα Στυλιανή Μάρκου και χρέη γραµµατέα να εκτελεί ο 

υπάλληλος του ∆ήµου Σωκράτης Σούγγαρης, ο οποίος θα αναπληρώνεται από τον 

υπάλληλο του ∆ήµου Ιωάννη Κατσάρα. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τους επικεφαλής των παρατάξεων της 

µειοψηφίας να προτείνουν τα αναπληρωµατικά µέλη. Ο επικεφαλής της µείζονος  

µειοψηφίας κ. Ιωάννης Σόντρας πρότεινε να συµµετάσχει η κα Ελισάβετ Φράγκου – 

Κυανίδου και ο επικεφαλής µίας εκ των παρατάξεων της ελάσσονος µειοψηφίας κ. 

Βασίλειος ∆ηµητριάδης πρότεινε να συµµετάσχει ο ίδιος.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει οµόφωνα 

 Συγκροτεί την επιτροπή συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών για 

το έτος 2017, που αποτελείται από τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Ιωάννη 

Μουράτογλου και τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Ιωάννη Χατζόγλου που θα 

αναπληρώνονται από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους  Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου 

και Βασίλειο ∆ηµητριάδη αντίστοιχα, καθώς και από τη δηµότισσα Αντιγόνη Πετσινάρη 

που θα αναπληρώνεται από την επίσης δηµότισσα  Στυλιανή Μάρκου. 

 Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Ιωάννης 

Μουράτογλου που θα αναπληρώνεται από την ∆ηµοτική Σύµβουλο Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου. 

 Χρέη γραµµατέα της επιτροπής θα εκτελεί ο τακτικός υπάλληλος του ∆ήµου 

Σωκράτης Σούγγαρης που θα αναπληρώνεται από τον επίσης τακτικό υπάλληλο του 

∆ήµου Ιωάννη Κατσάρα.    

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 20/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  2.2.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης  

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης  

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, 

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

         - Οριζόµενα µέλη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Γ.Γ. ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτση 
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