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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ            
 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 29/27.10.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  279/2020 
 
Θέμα 22ο  Η.Δ..: «Έγκριση αποφάσεων του πρακτικού 2/2020 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων»   
 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Οκτωβρίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τρίτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση,  
σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32438/23-10-2020 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 74 Ν. 4555/2018 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο 
Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο  (22) μέλη, δηλαδή: 

        ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                     ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Πούρος Γεώργιος 
6. Πνευματικός Αλέξανδρος,αποχώρησε πριν τη 

συζήτηση του 1ου ΘΗΔ  
7. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα, αποχώρησε 

πριν τη συζήτηση του 1ου ΘΗΔ  
8. Μπουρσέ Ηλιας, αποχώρησε πριν τη συζήτηση 

του 1ου ΘΗΔ  
9. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου  

ΕΗΔΘ    

10. Ζώγκος Ανδρέας 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Μουρούτσος Γεώργιος 
13. Δόντης Μιχαήλ 
14. Κονδύλης Μαρίνος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 

15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Λαμπρινός Παναγιώτης 
17.  Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε στο τέλος του 6ου 

ΘΗΔ 

18. Πλατής Σπυρίδων 
19. Πιέτρης Τιμολέων 
20. Σπύρου Παναγιώτης 
21. Γκερζελής Ιωάννης  
22. Τζέκου Παρασκευή 
 

 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Μπίτζιος Δημήτριος 
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 
4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Ταγαράς Βασίλειος,  
6. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 2ου 

ΕΗΔΘ και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 1ου ΘΗΔ 
7. Στριμενοπούλου Γεωργία –Γραμματέας, 

προσήλθε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο 
τέλος του 6ου ΘΗΔ   

8. Μανωλάκης Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του 

1ου ΕΗΔΘ και αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ 

9. Καλλίρης Πελοπίδας 
10. Κορδώσης Χρήστος 
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, προσήλθε στο τέλος 

του 2ου ΕΗΔΘ 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου, Σοφικού, Λεχαίου, Άσσου και 
Στεφανίου,  αλλά προσήλθαν μόνο οι  Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λεχαίου και  Άσσου κ.κ. Ανδρέας Πούλος 
και Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος, αντίστοιχα. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία , για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού  διαπίστωσε απαρτία  κήρυξε  την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  και  
για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αποφάσεων του πρακτικού 2/2020 της 
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων» έθεσε υπόψη των  μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 2/17-09-2020 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο περιλαμβάνονται οκτώ (8) 
αποφάσεις και  έχουν ως εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  14/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του Γεωργίου  
                      για πρόστιμα  ΔΤ-ΔΦ  ετών 2014-2018(εξ αναβολής) . 
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
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ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι  σύμφωνα με την από 15.07.2019 
έκθεση ελέγχου της αρμόδιας υπαλλήλου του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικ/κών 
του Δήμου Κορινθίων, γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία για την ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου, 
διαφορά 96 τ.μ. των αρ. 31532870-879 παροχών ΔΕΗ για τα οποία τ.μ. δεν επιβάλλονταν ΔΤ-ΔΦ. 
  Με την αρ. 25131/22.07.2019 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκαν στην ανωτέρω κύρια τέλη ΔΤ-ΔΦ επί της 
διαφοράς των 96 τ.μ. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2014 έως και 14.05.2018  και τα αναλογούντα 
πρόστιμα και ειδικότερα: 

         Κύρια τέλη ΔΤ 515,67 ευρώ και πρόστιμο 309,41 ευρώ 
Κύρια τέλη ΔΦ 83,85 και πρόστιμο 50,31 ευρώ. 
Σύνολο επιβληθέντων προστίμων: 359,72 €. 
 Στην Κα ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του Γεωργίου, κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με 
ημερομηνία παραλαβής την 25.09.2019  και στη συνέχεια η ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 328/07.10.2019  προσφυγή με αίτημα τη 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε  
στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 34805/07.10.2019. 
  Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2020 και η 
προσφεύγουσα κλήθηκε να παραστεί, όμως πριν τη συζήτηση του θέματος τηλεφώνησε η ίδια και ζήτησε 
αναβολή λήψης απόφασης λόγω εισαγωγής της στο Νοσοκομείο.  
  Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε εκ νέου προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και η 
προσφεύγουσα κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26975/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της 
συνεδρίασης προσήλθε ο σύζυγος της ανωτέρω κ. Δημόπουλος Ιωάννης , κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση-
εξουσιοδότηση για να εκπροσωπήσει τη σύζυγό του και το θέμα συζητείται, τηρουμένων των νόμιμων 
προϋποθέσεων. 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την από 07.02.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων 
της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθών, προτείνει στα μέλη τη μείωση κατά 50% των 
επιβληθέντων προστίμων τα οποία συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 359,72 ευρώ, ήτοι να μειωθούν κατά 
179,86 € ευρώ στην αρ.088253  καρτέλα οφειλέτη με ΑΦΜ 040937677.  
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας κατά της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο. 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει τα 
επιβληθέντα πρόστιμα στην αρ. 088253 ατομική καρτέλα οφειλέτη, με ΑΦΜ 040937677, κατά 50% και 
ειδικότερα, από το σύνολο των επιβληθέντων προστίμων 359,72 ευρώ, μειώνει αυτά σε 179,86 ευρώ, 
συμφωνούσης και της προσφεύγουσας δια του εξουσιοδοτηθέντος από αυτήν παριστάμενου. 
3.- Τα επιβληθέντα τέλη παραμένουν ως έχουν και τα εναπομείναντα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται ως εξής : 
ΔΤ 515,67 ευρώ και πρόστιμο 154,71 ευρώ, ΔΦ 83,85 ευρώ και πρόστιμο 25,16 ευρώ. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  14/2020. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                    Για την προσφεύγουσα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                                 1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                   Ιω.Δημόπουλος        2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                      Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  15/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Αναστασίου  
                      για τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου και πρόστιμα.   
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι  σύμφωνα με την από 27.09.2019 
έκθεση ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον 
ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟ του Αναστασίου, που διατηρεί κατάστημα στην Κόρινθο , επί της οδού 
Μεγ.Αλεξάνδρου , ότι κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο 25 τ.μ. για τραπεζοκαθίσματα , χωρίς να έχει την 
απαιτούμενη άδεια. 
  Με την αρ. 1715/20.01.2020 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκαν στο ανωτέρω κύριο τέλος και πρόστιμο και 
ειδικότερα: 
 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 675,00 ευρώ. 
Πρόστιμο για κατάληψη κ.χ. άνευ αδείας, 675,00 ευρώ.  
 Στον κ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟ του Αναστασίου , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με 
ημερομηνία παραλαβής την 13.03.2020  και στη συνέχεια ο ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού 
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Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 86/26.05.2020  προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική 
επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε  στο Δήμο μας και 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 14067/26.05.2020. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και ο 
προσφεύγων κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26982/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της συνεδρίασης 
προσήλθε ο ίδιος και κατέθεσε στην Επιτροπή ότι η προσφυγή του κατατέθηκε εκπρόθεσμα λόγω της 
πανδημίας του covid 19 και την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών του δικαστηρίου.   
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει στα μέλη όπως συγχωρηθεί το εκπρόθεσμο της προσφυγής και 
συζητηθεί . 
  Στη συνέχεια, προτείνει τη μείωση κατά 50% του επιβληθέντος προστίμου το οποία συνολικά ανέρχεται στο 
ποσό των 675,00 ευρώ, ήτοι να μειωθεί κατά 337,50 € ευρώ στην αρ.078641  καρτέλα οφειλέτη με ΑΦΜ 
116573383. 
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα κατά της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο και 
συγχωρεί το εκπρόθεσμο . 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει το 
επιβληθέν πρόστιμο στην αρ. 078641 ατομική καρτέλα οφειλέτη, με ΑΦΜ 116573383, κατά 50% και 
ειδικότερα, από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου 675,00 ευρώ, μειώνει αυτό σε 337,50 ευρώ, 
συμφωνούντος και του προσφεύγοντα. 
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει και το εναπομείναν πρόστιμο αναπροσαρμόζεται ως εξής : 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 675,00€, πρόστιμο 337,50 ευρώ. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  15/2020. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                    Για τον προσφεύγοντα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                               1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                   Χρ. Καραβοκύρης   2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                      Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
                                                                     
 
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  16/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ιωάννη   
                      για πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.   
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
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  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι  σύμφωνα με την αρ. 
43951/06.12.2019 βεβαίωση παράβασης του Α.Τ. Κορίνθου, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον 
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΧΡΗΣΤΟ του Ιωάννη , που διατηρεί κατάστημα(ιχθυοπωλείο) στην Κόρινθο , επί της οδού 
Περιάνδρου  40, ότι κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο 15 τ.μ. και τοποθέτησε τελάρα με ψάρια , χωρίς να έχει την 
απαιτούμενη άδεια. 
  Με την αρ. 1868/20.01.2020 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στο ανωτέρω  πρόστιμο και ειδικότερα: 
Πρόστιμο για κατάληψη κ.χ. άνευ αδείας(τοποθέτηση εμπορευμάτων), 2.550,00 ευρώ.  
 Στον κ. ΚΟΥΛΟΥΡΗ  ΧΡΗΣΤΟ του Ιωάννη  , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με 
ημερομηνία παραλαβής την 11.03.2020  και στη συνέχεια ο ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 116/25.06.2020  προσφυγή με αίτημα τη 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε  
στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 18886/06.07.2020. 
  Σύμφωνα με την αρ. 26008/03.09.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κορινθίων, η προσφυγή του ανωτέρω είναι εκπρόθεσμη και πρέπει να απορριφθεί. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και ο 
προσφεύγων κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26973/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της συνεδρίασης 
προσήλθε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ανωτέρω κ. Σταύρος Γ. Μακαρώνας και κατέθεσε σχετική 
εξουσιοδότηση , κατέθεσε δε στην  Επιτροπή ότι η προσφυγή του κ.Κουλούρη κατατέθηκε εκπρόθεσμα λόγω 
της πανδημίας του covid 19 και την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών του δικαστηρίου.   
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει στα μέλη όπως συγχωρηθεί το εκπρόθεσμο της προσφυγής και 
συζητηθεί . 
  Στη συνέχεια, προτείνει τη μείωση κατά 50% του επιβληθέντος προστίμου το οποία συνολικά ανέρχεται στο 
ποσό των 2.550,00  ευρώ, ήτοι να μειωθεί κατά 1.275,00 € ευρώ στην αρ.059747  καρτέλα οφειλέτη με 
ΑΦΜ 022956346. 
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα κατά της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο, 
συγχωρεί το εκπρόθεσμο και συζητά το θέμα. 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει το 
επιβληθέν πρόστιμο στην αρ. 059747 ατομική καρτέλα οφειλέτη, με ΑΦΜ 022956346, κατά 50% και 
ειδικότερα, από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου 2.550,00 ευρώ, μειώνει αυτό σε 1.275,00 ευρώ, 
συμφωνούντος και του πληρεξουσίου δικηγόρου του προσφεύγοντα. 
3.- Το εναπομείναν πρόστιμο αναπροσαρμόζεται ως εξής:Πρόστιμο 1.275,00 ευρώ. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  16/2020. 
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    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                    Για τον προσφεύγοντα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                               1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                   Στ.Μακαρώνας       2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                      Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  17/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της ΜΑΡΔΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Θεοφάνη  
                      για ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ από 02.03.2015 έως 29.10.2015(εξ αναβολής) . 
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
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 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι στην Κα ΜΑΡΔΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του 
Θεοφάνη, επιβλήθηκαν ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ για το χρονικό διάστημα από 02.03.2015 έως 29.10.2015 για δύο 
παροχές ΔΕΗ με αριθμούς 31546760 και 31587949, συνολικού ύψους 2.013,09 ευρώ. 
Στην ανωτέρω κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία έκδοσης 28.09.2018 και στη 
συνέχεια η ανωτέρω υπέβαλε την αρ. ΠΡ 344/08.11.2018 προσφυγή προς το Δ/κό Πρωτοδικείο Κορίνθου με 
αίτημα συμβιβασμού και κατά του συνολικού ποσού των 2.013,09 ευρώ που βεβαιώθηκαν σε βάρος της.  
  Το τμήμα εσόδων της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων,μετά την κατάθεση της προσφυγής 
και σχετικό έλεγχο, διαπιστώνει ότι έχει υπάρξει διπλοεγγραφή στην επιβολή των ΔΦ-ΤΑΠ  και στη συνέχεια 
με το υπ΄αρ.7783/05.03.2020 έγγραφό του προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εισηγείται την 
απομείωση/διαγραφή των τελών η οποία και επιτεύχθηκε. Μετά την απομείωση των δύο αρχικά εγγραφών  
που ανέρχοντο σε 536,10 ευρώ εκάστη , απομένουν ΔΦ 64,37 ευρώ (αντί του λανθασμένου 536,10 ευρώ ) και 
ΤΑΠ 65,22 ευρώ (αντί του λανθασμένου 536,10 ευρώ), ανερχόμενων συνολικά των τελών ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ στο 
ποσό των 1.070,48 ευρώ. 
  Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020, για τον λόγο ότι 
η προσφυγή της ανωτέρω υποβλήθηκε κατά της συνολικής εγγραφής των 2.103,09 ευρώ και η προσφεύγουσα 
κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26983/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της συνεδρίασης δεν 
προσήλθε η ανωτέρω προσφεύγουσα , αν και κλήθηκε νόμιμα και το θέμα συζητείται, τηρουμένων των 
νόμιμων προϋποθέσεων. 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είχε ήδη επιτευχθεί η απομείωση / διαγραφή 
της λανθασμένης εγγραφής αλλά και το γεγονός ότι τα τέλη που αφορούν ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, όπως υπολείπονται 
μετά την απομείωση, οφείλονται πραγματικά στο Δήμο, προτείνει στα μέλη την απόρριψη της προσφυγής.  
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Απορρίπτει την προσφυγή της ΜΑΡΔΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Θεοφάνη , για τον λόγο ότι, τα βεβαιωθέντα ΔΤ-
ΔΦ-ΤΑΠ που αφορούν τις δύο παροχές ΔΕΗ 31546760 και 31587949 είναι νόμιμα επιβληθέντα και δεν 
επιδέχονται μείωσης, πλην της μείωσης που επήλθε με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ως 
διπλοεγγραφή. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  17/2020. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                    Για την προσφεύγουσα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                               1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                                                    2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                      Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
                                                                     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  18/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της ΡΩΧΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  του Ιωάννη  
                      για πρόστιμο χρήσης κοινόχρηστου χώρου το έτος 2019. 
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
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συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι  σύμφωνα με την από 13.09.2019 
έκθεση ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, γνωστοποιήθηκε στο Δήμο ότι η Κα ΡΩΧΑΜΗ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη, που διατηρεί περίπτερο στην Κόρινθο και στη συμβολή των οδών Πυλαρινού & 
Περιάνδρου, κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο εμβαδού 4,18 τ.μ. χωρίς να έχει λάβει την απαιτούμενη άδεια. 
  Με την αρ. 1710/20.01.2020 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκαν στην ανωτέρω κύριο τέλος και πρόστιμο και 
ειδικότερα: 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 334,40 ευρώ 
Πρόστιμο για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς άδεια 334,40 ευρώ. 
 Στην Κα ΡΩΧΑΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία 
παραλαβής την 04.03.2020  και στη συνέχεια η ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 62/04.03.2020  προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς από την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε  στο Δήμο μας και 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 7730/05.03.2020. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε  προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και η 
προσφεύγουσα κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26985/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της 
συνεδρίασης προσήλθε η ίδια . 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής , λαμβάνοντας υπόψη και την αρ.26010/03.09.2020 εισήγηση του Τμήματος 
Εσόδων της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθών, προτείνει στα μέλη τη μείωση κατά 50% του 
επιβληθέντος προστίμου το οποία συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 334,40 ευρώ, ήτοι να μειωθεί κατά 
167,20 € ευρώ στην αρ. 122998 καρτέλα οφειλέτη με ΑΦΜ 122412684.  
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας κατά της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο. 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει το 
επιβληθέν πρόστιμο στην αρ. 122998 ατομική καρτέλα οφειλέτη, με ΑΦΜ 122412684, κατά 50% και 
ειδικότερα, από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου 334,40 ευρώ, μειώνει αυτό σε 167,20 ευρώ, 
συμφωνούσης και της προσφεύγουσας . 
3.- Τα επιβληθέντα τέλη παραμένουν ως έχουν και τα εναπομείναντα πρόστιμα αναπροσαρμόζονται ως εξής : 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 334,40 €, πρόστιμο 167,20 €. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  18/2020. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
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       Ο Πρόεδρος                    Για την προσφεύγουσα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                               1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                   Ρωχάμη  Βασιλική  2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                      Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
                                                                     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  19/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου  
                      για τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου 2019 και πρόστιμο.   
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι  σύμφωνα με την αρ. 1020/2710/10-
Β/22.07.2019 βεβαίωση παράβασης του Α.Τ. Κορίνθου, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον κ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αποστόλου, που διατηρεί κατάστημα στην Κόρινθο , επί της οδού Εθνικής 
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Αντιστάσεως 10 , ότι κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο 9,20 τ.μ. για τραπεζοκαθίσματα , κατά υπέρβαση της αρχικά 
χορηγηθείσης άδειας. 
  Με την αρ. 1874/20.01.2020 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκαν στο ανωτέρω κύριο τέλος και πρόστιμο και 
ειδικότερα: 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 414,00 ευρώ. 
Πρόστιμο για χρήση κοινόχρηστου χώρου  κατά υπέρβαση άδειας 414,00 ευρώ.  
 Στον κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟ του Αποστόλου , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με 
ημερομηνία παραλαβής την 10.03.2020  και στη συνέχεια ο ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 65/11.03.2020  προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική 
επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε  στο Δήμο μας και 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 8915/12.03.2020. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και ο 
προσφεύγων κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26987/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της συνεδρίασης 
δεν παρέστη ο προσφεύγων , αν και κλήθηκε νόμιμα, το θέμα όμως συζητείται, τηρουμένων των νόμιμων 
προϋποθέσεων..   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει τη μείωση κατά 50% του επιβληθέντος προστίμου το οποίο συνολικά 
ανέρχεται στο ποσό των 414,00 ευρώ, ήτοι να μειωθεί κατά 207,00 € ευρώ στην αρ. 063788  καρτέλα 
οφειλέτη με ΑΦΜ 111979474. 
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα κατά της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο. 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει το 
επιβληθέν πρόστιμο στην αρ. 063788 ατομική καρτέλα οφειλέτη, με ΑΦΜ 111979474, κατά 50% και 
ειδικότερα, από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου 414,00 ευρώ, μειώνει αυτό σε 207,00 ευρώ. 
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει και το εναπομείναν πρόστιμο αναπροσαρμόζεται ως εξής : 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 414,00€, πρόστιμο 207,00 ευρώ. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  19/2020. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                    Για τον προσφεύγοντα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                               1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                                                    2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                      Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
                                                                     
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  20/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΣΟΦΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου  
                      για τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου 2018 και πρόστιμο.   
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
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αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
 Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι  σύμφωνα με την αρ. 65/07.09.2018 
έκθεση ελέγχου της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον κ. 
ΣΟΦΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου, που διατηρεί κατάστημα στην Κόρινθο , επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου 
1 , ότι κατέλαβε κοινόχρηστο χώρο 52,16 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα , κατά υπέρβαση της αρχικά χορηγηθείσης 
άδειας. 
  Με την αρ. 391/04.0.1.2019 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκαν στον ανωτέρω κύριο τέλος και πρόστιμο και 
ειδικότερα: 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 1.408,32 ευρώ. 
Πρόστιμο για χρήση κοινόχρηστου χώρου  κατά υπέρβαση άδειας 1.408,32 ευρώ.  
 Στον κ. ΣΟΦΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Γεωργίου , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία 
παραλαβής την 11.06.2019  και στη συνέχεια ο ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 82/21.05.2020  προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική επίλυση της 
διαφοράς από την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε  στο Δήμο μας και 
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 14644/01.06.2020. 
  Σύμφωνα με την αρ. 26009/03.09.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του 
Δήμου Κορινθίων, η προσφυγή του ανωτέρω είναι εκπρόθεσμη και πρέπει να απορριφθεί. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και ο 
προσφεύγων κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26989/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της συνεδρίασης 
παρέστη ο προσφεύγων και κατέθεσε  στην  στην Επιτροπή ότι η προσφυγή του  κατατέθηκε εκπρόθεσμα 
λόγω της πανδημίας του covid 19 και την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών του δικαστηρίου. 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει να συγχωρεθεί το εκπρόθεσμο , να συζητηθεί η προσφυγή και να γίνει  
μείωση κατά 50% του επιβληθέντος προστίμου το οποίο συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 1.408,32 ευρώ, 
ήτοι να μειωθεί κατά 704,16 € ευρώ στην αρ. 115073  καρτέλα οφειλέτη με 138265268. 
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα κατά της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο. 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει το 
επιβληθέν πρόστιμο στην αρ. 115073 ατομική καρτέλα οφειλέτη, με ΑΦΜ 138265268, κατά 50% και 
ειδικότερα, από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου 1.408,32 ευρώ, μειώνει αυτό σε 704,16 ευρώ, 
συμφωνούντος και του προσφεύγοντα. 
3.- Το επιβληθέν τέλος παραμένει ως έχει και το εναπομείναν πρόστιμο αναπροσαρμόζεται ως εξής : 
Κύριο τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου 1.408,32 €, πρόστιμο 704,16 ευρώ. 
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  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  20/2020. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος             Για τον προσφεύγοντα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                                   1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς               Σοφός Δημήτριος             2.- Μιχ.Κλεπετσάνης             Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 
                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 2/17.09.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  21/2020 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του Δημητρίου  
                      για επιβολή εισφοράς σε χρήμα λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης . 
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 17 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
10.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία 
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 136/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την 
αρ. 26956/10.09.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των 
μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα. 
  Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών 
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη. 
              Π α ρ ό ν τ α                                                                 Α π ό ν τ α 
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της 
επιτροπής τα παρακάτω: 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1,3 και 5 του άρ.32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ με το 
άρ.5 του Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν με το άρ.7 παρ.8 του Ν.2307/95, το άρ.17 του Ν.3491/2006 και το 
άρ.18 παρ.15 του Ν.3731/2008 «Συνιστάται σε κάθε δήμο ή κοινότητα επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 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». 
  Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του Ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά 
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το 
Δήμο.  Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει 
αμέσως αντίγραφό της στην επιτροπή (άρ.32 παρ.3 του Ν.1080/80).  
  Η Επιτροπή εφόσον διαπιστώσει ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού 
συντάσσει πρακτικό εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως της υπόθεσης , υπογραφόμενο από τον αιτούντα 
ή τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του 
προστίμου δεν μπορεί να είναι  μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).  
Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής ότι η Κα ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ του 
Δημητρίου, κατέθεσε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου την αρ. ΠΡ 14/21.07.2020 προσφυγή της με αίτημα 
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συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς για την επιβολή σε αυτήν εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης 
ιδιοκτησιών της στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής «Αγιαννιώτικα» του Δήμου Κορινθίων, η οποία 
πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αρ.22766/06.08.2020. 
  Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 17ης Σεπτεμβρίου 2020 και η 
προσφεύγουσα κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 26990/10.09.2020 πρόσκληση.Κατά την ημέρα της 
συνεδρίασης προσήλθε η ίδια. 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής , έθεσε υπόψη των μελών της επιτροπής την αρ. 21211/20.07.2020 αίτηση της 
ανωτέρω προς την Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με την οποίαν η ανωτέρω ζητά 
συμψηφισμό αμοιβαίων απαιτήσεων της οφειλόμενης αποζημίωσης προς αυτήν – από πλευράς του Δήμου, 
λόγω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης- με την οφειλόμενη από αυτήν εισφορά σε χρήμα, προς το Δήμο.Τον 
συμψηφισμό των αμοιβαίων απαιτήσεων διενεργεί η Δ/νση Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου και όχι η 
επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, άρα η προσφυγή της ανωτέρω είναι 
άνευ αντικειμένου και πρέπει να απορριφθεί. 
   Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Απορρίπτει την προσφυγή της ΣΤΑΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑΣ του Δημητρίου , ως άνευ αντικειμένου. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  21/2020. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                    Για την προσφεύγουσα         Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                                                               1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                   Μ.Σταμάτη             2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                      Παν.Σούκουλη 
                                                   Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  28 Σεπτεμβρίου 2020. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
                                                                     
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθ. 2/2020 πρακτικό 
της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, το άρθρο 
32 παρ 6 του Ν 1080/80 και του Ν. 3463/2006 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται – εγκρίνει τις οκτώ (8) αποφάσεις του υπ’ αριθμ. 2/17-09-2020 πρακτικού της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά 
αναφέρονται ανωτέρω. 
   
  Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  29 / 279 / 2020. 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ  
     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος,  30- 10- 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

ΑΔΑ: 6ΑΔ2ΩΛ7-Χ3Ψ
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