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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 15/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα νθηώ (8) ηνπ κελόο Θνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε 

ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζ. 15/1.8.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε 

νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν   

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 14 Χιηνύκεο Αλδξέαο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 15 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο 

3 Βνξδόο Χξήζηνο 16 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 17 ηκώλεο Ηωάλλεο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 18 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

6 αξάληε Μαξία 19 Καπιάλεο Θωκάο 

7 Ενύλε ηέιια 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

8 Πύξξνο Ηωάλλεο 21 Αβέξεο Αζαλάζηνο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 νθνηάζηνο Χξήζηνο 23 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

11 Βνπιγαξάθεο Χξπζόζηνκνο 24  

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 25  

13 Γεκεηξηάδεο Χξήζηνο   

       

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε 

ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) Ρόθνπ Άλλα, Πνιπγύξνπ, β) 

άξξεο Νηθόιανο, Σαμηάξρε, γ) Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο, Οιύλζνπ. 

ηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ζπδεηήζεθαλ ηα πξώηα 5 ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  

Ζ ζπλεδξίαζεο δηεθόπε, κε ηελ ζπκθωλία όιωλ ηωλ δεκνηηθώλ ζπκβνύιωλ λα ζπλερηζηεί ζε 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεπηέξαο 11 Θνπιίνπ ηνπ έηνπο 2011 θαη ώξα 20:00, θαζώο ιόγσ ηεο ζνβαξόηεηαο 

θαη ηεο θύζεο ησλ ζεκάησλ παξαηάζεθε ε ζπδήηεζε θαηά πνιύ.  

Σηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη όηη ε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ απηώλ άξρηζε θαη ηειείσζε θαηά ηελ 

ηειεπηαία απηή ζπλεδξίαζε, αθνύ πξώηα ν Πξόεδξνο ελεκεξώζεη ην ζώκα γηα ηα όζα ζπδεηήζεθαλ 

ζηελ πξνεγνύκελε ζπλεδξίαζε. Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 19
ν
 

 
ζέκα, 

έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο Πνιπγύξνπ θ. Χξήζην Βνξδό, ν νπνίνο 

αλέθεξε ηα εμήο: «Σύκθσλα κε ην άξζξν 32 ηνπ Νόκνπ 1080/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 7 

παξ. 8 ηνπ Ν. 2307/95 θαη κε ην άξζξν 17 παξ. 3β ηνπ Ν.3491 /2006 ζπλίζηαηαη ζε θάζε Δήκν 

Επηηξνπή Σπκβηβαζηηθήο Επίιπζεο ησλ θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη ακθηζβεηήζεσλ γηα ηελ βεβαίσζε 

1 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

2 Βαγηωλάο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

4 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 19
ν
  ύζηαζε επηηξνπήο ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο ηωλ 

θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 315  

ΑΔΑ: 4Α5ΧΩΞΜ-Σ62
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ή αλαγλώξηζε θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή κείσζεο νπνηνπδήπνηε απηνηεινύο θόξνπ, ηέινπο, 

δηθαηώκαηνο εηζθνξάο, αληηηίκνπ πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη πξνζηίκνπ κεηαμύ Δήκνπ θαη 

θνξνινγνπκέλνπ.  

 Η επηηξνπή ζπγθξνηείηαη ηνλ Θαλνπάξην θάζε ρξόλνπ κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ 

θαη απνηειείηαη από δπν δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη έλα θνξνινγνύκελν δεκόηε, ν νπνίνο επηιέγεηαη 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ από ηνλ θαηάινγν ησλ θνξνινγνπκέλσλ. Ο Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο νξίδεηαη 

κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε ηελ απόθαζε ζπγθξόηεζεο. Φξέε γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο εθηειεί 

δεκνηηθόο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ κε ηελ ίδηα απόθαζε. 

 Πξνηείλνπκε από ηελ κεξηά ηεο πιεηνςεθίαο ηνλ ππνθαηλόκελν πνπ ζπκκεηείρα θαη ζηελ 

πξνεγνύκελε επηηξνπή κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γηώξγν Ληόληα, από ηελ κεξηά ηεο κεηνςεθίαο 

πξνηείλαηε ηνλ θ. Αζαλάζην Σηκώλε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Δεκήηξην Επαγγειηλό θαη ζηε ζέζε ηνπ 

θνξνινγνύκελν δεκόηε πξνηείλνπκε ηνλ θ. Ζαγαιηώηε Θσάλλε κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Γθαηδέ Νηθόιαν 

πνπ ζπκκεηείρε πάιη ζηελ επηηξνπή ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ. Όζν γηα 

γξακκαηέα πξνηείλνπκε ηελ θα. Κσλζηαληίλα Χαζά κε αλαπιεξσηή ηνλ θ. Φξήζην Παπαηζεθνπξάθε.  

Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ 

Ν.1080/80 όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξαγξ.8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν.2307/95 θαη κε ην άξζξν 17 

παξ. 3β ηνπ Ν.3491 /2006, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

Αποφασίζει    Ομόφωνα 
 

πγθξνηεί ηεv Δπηηξνπή Δπίιπζεο Φνξνινγηθώλ Γηαθνξώλ κε ζπκβηβαζκό, ηoπ 

Γήκνπ Πνιπγύξνπ γηα ηo έηνο 2011 απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Χξήζην Βνξδό, Αληηδήκαξρν ωο Πξόεδξν, κε αλαπιεξωηή ηνλ δεκνηηθό 

ζύκβνπιν θ. Γεώξγην Ληόληα 

2. Αζαλάζην ηκώλε, δεκoηηθό ζύκβνπιν ωο κέινο, κε αλαπιεξωηή ηνλ δεκνηηθό 

ζύκβνπιν θ. Γεκήηξην Δπαγγειηλό. 

3. Ηωάλλε Εαγαιηώηε, θνξνινγνύκελν δεκόηε ωο κέινο, κε αλαπιεξωηή ηνλ 

θνξνινγνύκελν δεκόηε θ. Νηθόιαν Γθαηδέ  

Γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Κωλζηαληία Ψαζά κε 

αλαπιεξωηή ηνλ ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Χξήζην Παπαηζηθνπξάθε.  

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 315/2011. 

Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Υπνγξαθή                Υπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 28 -7-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΧΟ 

θ.α.α. 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΧΟ 

 

 

 

ΧΡΖΣΟ ΒΟΡΓΟ 
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