
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 17/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή δεύτερη   (22η) του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 

2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 17/18.9.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη 

Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο 

Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος    

12 Σαράντη Μαρία    

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

 

1 Γκλάβας Γεώργιος 

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Πάνος Ιωακείμ 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την 

τήρηση των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκε ο κ. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου και ο κ. 

Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:12ο  Σύσταση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των 

φορολογικών διαφορών 

Αριθμός Απόφασης :237  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 12ο  

θέμα, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: 

«Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Νόμου 1080/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 

8 του Ν. 2307/95 και με το άρθρο 17 παρ. 3β του Ν.3491 /2006 συνίσταται σε κάθε 

Δήμο Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης των φορολογικών διαφορών και 

αμφισβητήσεων για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μείωσης 
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οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος εισφοράς, αντιτίμου 

προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ Δήμου και φορολογουμένου.  

Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου (αλλά στην δική μας 

περίπτωση στις αρχές Σεπτεμβρίου) με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και 

αποτελείται από δυο δημοτικούς συμβούλους και ένα φορολογούμενο δημότη, ο οποίος 

επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από τον κατάλογο των φορολογουμένων.  

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

συγκρότησης. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που 

ορίζεται με τον αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση. 

Προτείνουμε από την μεριά της πλειοψηφίας τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο 

Βορδό (που συμμετείχε και στην προηγούμενη επιτροπή) με αναπληρωτή τον κ. 

Γιώργο Λιόντα, από την μεριά της μειοψηφίας προτείνεται ο κ. Λαφαζάνης Βασίλειος 

με αναπληρώτρια την κ. Αγγελική Χριστιανού και στη θέση του φορολογούμενο 

δημότη προτείνουμε τον κ. Ζαγαλιώτη Ιωάννη με αναπληρωτή τον κ. Γκατζέ 

Νικόλαο που συμμετείχαν πάλι στην επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 

διαφορών.  

Όσο για γραμματέα προτείνουμε την κα. Κωνσταντίνα Ψαθά με αναπληρωτή 

τον κ. Χρήστο Παπατσηκουράκη.  

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α  

 

Την συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης των φορολογικών 

διαφορών από τους παρακάτω: 

 τον Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό με αναπληρωτή τον δημοτικό σύμβουλο 

κ. Γιώργο Λιόντα,  

 τον δημοτικό σύμβουλο κ. Λαφαζάνη Βασίλειο με αναπληρώτρια την 

δημοτική σύμβουλο κ. Αγγελική Χριστιανού, 

 τον κ. Ζαγαλιώτη Ιωάννη με αναπληρωτή τον κ. Γκατζέ Νικόλαο στη θέση 

του φορολογούμενο δημότη.  

Όσο για γραμματέα προτείνουμε την κα. Κωνσταντίνα Ψαθά με 

αναπληρωτή τον κ. Χρήστο Παπατσηκουράκη.  

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 237/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 25-9-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 
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