
                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ      
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 42/10.11.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

                 Αριθμός Απόφασης  306/2021 
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Έγκριση του πρακτικού αρ. 2/2021 (περιλαμβάνονται 9 αποφάσεις) της Επιτροπής Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων»  

 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 οικ.20236/25.10.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 08 Νοεμβρίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32788/05-11-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου 
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, 
καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) 
μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη τριάντα (30) Μέλη, δηλαδή: 

             ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                   ΑΠΟΝΤΑ  
 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Μπίτζιος Δημήτριος 

 Καρσιώτης Παναγιώτης      

 Πούρος  Γεώργιος                                                                                                  

 Κόλλια Κωνσταντίνα     

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, ήταν εκτός σύνδεσης στα 2 & 3 ΘΗΔ                                                                                  

 Καρασάββας Ιωάννης 

 Πνευματικός Αλέξανδρος 

 Λύτρα -Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 

 Μπουρσέ Ηλίας 

 Ταγαράς Βασίλειος 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  

 Ζώγκος Ανδρέας, ήταν εκτός σύνδεσης στα 5,6 & 7 ΘΗΔ 

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Μουρούτσος Γεώργιος  

 Δόντης Μιχαήλ 

 Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 

 Κονδύλης Μαρίνος 

 Μανωλάκης Δημήτριος 

 Καλλίρης Πελοπίδας 

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

 Κορδώσης Χρήστος 

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Πλατής Σπυρίδων  

 Ξύδη Μιχαλίτσα 

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Τζέκου Παρασκευή 

 Γκερζελής  Ιωάννης 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
2. Λαμπρινός Παναγιώτης 

   3.Μελέτης Χρήστος -Αντιπρόεδρος, συνδέθηκε  
      στην έναρξη του 4ου ΘΗΔ 
    
 
 
   
.  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος . 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  ο Δημοτικός υπάλληλος  Αντώνιος Σούκουλης για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το ανωτέρω 13ο  
θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση του πρακτικού αρ. 2/2021 (περιλαμβάνονται 9 αποφάσεις) της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων», έθεσε υπόψη των  μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
το υπ΄ αριθμ. 2/06-10-2021 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων του 
Δήμου Κορινθίων, στο οποίο περιλαμβάνονται εννέα (9) 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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  6/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του «ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη» γιά επιβολή τέλους 0,5% επί 
                        των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2017 και προστίμου (εξ αναβολής). 
 
     Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, 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 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. 242/02.01.2019 έκθεση  ελέγχου της 
Δ/νσης Οικ/κών/Τμήματος εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία για τον 
ΓΙΑΤΑΓΑΝΑ ΑΝΔΡΕΑ του Ιωάννη οι ακαθάριστες εισπράξεις του οικ.έτους 2017, για το κατάστημά του «επιχείρηση μαζικής 
εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος κ.λ.π.» που λειτουργεί επί της οδού Αθηνών 53 στην Κόρινθο. 
  Με την αρ. 4764/08.02.2019 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω κύριο τέλος επί των ακαθαρίστων οικ. έτους 2017 
και το αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα: 
Κύριο τέλος 1.138,71 € και πρόστιμο 273,29 €. 
 
  Στον ανωτέρω , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου την 31.05.2019 με ημερομηνία θυροκόλλησης την 
02.07.2019. 
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 Ο ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 
412/31.12.2019  προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η 
οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 47660/31.12.2019.  
  Στη συνέχεια το τμήμα εσόδων με το υπ΄αρ. 745/10.01.2020 έγγραφό του ζήτησε την παροχή στοιχείων από το βιβλίο εσόδων-
εξόδων της επιχείρησης του ανωτέρω (κυλικείο) και ο προσφεύγων κατέθεσε την αρ.2625/28.01.2021 τεχνική έκθεση με τα 
ζητούμενα στοιχεία. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2021 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε 
να παραστεί , με την αρ. 2100/25.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση δεν προσήλθε ο προσφεύγων 
και ο κ.Πρόεδρος  πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης .   
  Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε εκ νέου προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και ο προσφεύγων κλήθηκε να 
παραστεί , με την αρ. 28250/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε για λογαριασμό του η 
δικηγόρος Κα Γκότση Αικατερίνη του Αθανασίου, η οποία κατέθεσε σχετική εξουσιοδότηση. 
  Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον της επιτροπής ότι το κύριο τέλος των 1.138,71 
ευρώ και το πρόστιμο των 273,29 ευρώ που επιβλήθηκαν στον κ. Γιαταγάνα Ανδρέα, υπολογίσθηκαν για ακαθάριστα έσοδα 
ύψους 228.880,79 ευρώ. 
  Με το υπ άρ. 745/10.01.2020 έγγραφο του τμήματος εσόδων του Δήμου Κορινθίων προς τον προσφεύγοντα, ζητήθηκαν στοιχεία 
από το βιβλίο εσόδων-εξόδων , που να αποδεικνύουν τον σαφή διαχωρισμό των εσόδων που δεν υπόκεινται στο δημοτικό τέλος 
0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.     
  Στη συνέχεια και σύμφωνα με έκθεση του λογιστή της επιχείρησης, από το ποσό του τζίρου των 228.880,79 ευρώ πρέπει να 
αφαιρεθεί το ποσό των 24.699,50 ευρώ επί του οποίου δεν έπρεπε να επιβληθεί τέλος 0,5% γιατί αφορά σε εμπορεύματα χαρτικά, 
αντισηπτικά, υποσέντονα κ.λ.π.και το αντίστοιχο τέλος που έχει ήδη επιβληθεί και το οποίο ανέρχεται σε 122,88 ευρώ αλλά και το 
αντίστοιχο πρόστιμο που έχει ήδη επιβληθεί και το οποίο ανέρχεται σε 29,49 ευρώ, πρέπει να διαγραφούν από τα αρχικά ποσά. 
  Δηλαδή προτείνεται να παραμείνει βεβαιωθέν τέλος 1.138,71 € μείον 122,88 € = 1.015,83 € και βεβαιωθέν πρόστιμο 273,29 € 
μείον 29,49 €= 243,80 €. 
  Επιπλέον  προτείνεται να μειωθεί κατά 50% το υπολειπόμενο του επιβληθέντος προστίμου, δηλαδή 243,80€ χ50%= κατά 121,90 
€. 
  Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί 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.-  Να διαμορφωθεί το βεβαιωθέν τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2017 από 1.138,71 € μείον 122,88 € = σε 
1.015,83 € και το  βεβαιωθέν πρόστιμο από 273,29 € μείον 29,49 €=  σε 243,80 €. 
  Επιπλέον  προτείνεται να μειωθεί κατά 50% το υπολειπόμενο του επιβληθέντος προστίμου, δηλαδή 243,80€ χ50%= κατά 121,90 
€. 
2.- Η πληρεξούσια δικηγόρος του προσφεύγοντα κ. Γιαταγάνα Ανδρέα δεν συμφωνεί με αυτόν τον συμβιβασμό. 
3.- Η Επιτροπή θα στείλει άμεσα τον φάκελο της υπόθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου.  
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  6/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                        Τα μέλη                Για τον προσφεύγοντα               Η γραμματέας 
                                           1.- Δημ.Μανωλάκης 

  Σπυρ.Ζαχαριάς               2.- Μιχ.Κλεπετσάνης    Η πληρεξούσια δικηγόρος       Παν.Σούκουλη 

 
                                                    Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  7/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΣΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του Ανδρέα για επιβολή δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και τέλους 
ακίνητης περιουσίας(εξ αναβολής)  
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      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, 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 εστάλη από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου μας προς 
τον προσφεύγοντα «ΣΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟ του Ανδρέα» η από 12.11.2020 ατομική ειδοποίηση οφειλών η οποία συμπεριλαμβάνει 
δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας για την αρ. 31517857 παροχή της ΔΕΗ, τα οποία τέλη βεβαιώθηκαν 
από το τμήμα εσόδων & δημοτικής περιουσίας του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με κατάσταση οριστικά ανείσπρακτων ποσών  που 
έστειλε η ΔΕΗ.   
 
  Ο κ. ΣΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ κατέθεσε την υπ΄αρ. ΠΡ 221/14.12.2020 προσφυγή του ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Κορίνθου , με αίτημα συμβιβασμού του, η οποία προσφυγή κατατέθηκε στο Δήμο και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό και ημερομηνία 
38414/15.12.2020.  
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 2021 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε να 
παραστεί , με την αρ. 2103/25.01.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.  
  Κατά την ημέρα της συνεδρίασης και λίγο πριν την έναρξη αυτής, ο προσφεύγων με τηλεφώνημά του προς την Γραμματέα της 
Επιτροπής ζήτησε την αναβολή λήψης απόφασης. 
  Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και ο προσφεύγων κλήθηκε να 
παραστεί με την αρ. 28256/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 
  Κατά την ημέρα της συνεδρίασης προσήλθε ο ίδιος. 
  Ο κ.Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής ότι σύμφωνα με την 
αρ.1227/14.01.2021 διατύπωση απόψεων του τμήματος εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τα επιβληθέντα δημοτικά 
τέλη 421,00 ευρώ, ο δημοτικός φόρος 131,50 ευρώ και το τέλος ακίνητης περιουσίας 28,10 ευρώ, του ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου 
με την αρ. 331517857018 παροχή της ΔΕΗ, επιβλήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα με κατάσταση οριστικά ανείσπρακτων ποσών τα 
οποία απέστειλε με ηλεκτρονικό αρχείο στην υπηρεσία μας η ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.3979/2011. Οι χρεώσεις δε που 
αποτελούν αντικείμενο της εν λόγω προσφυγής, αφορούν σε ποσά που ήταν ενσωματωμένα στα αντίστοιχα τιμολόγια ρεύματος 
και ήδη γνωστά στον υπόχρεο καταναλωτή και επιβλήθηκαν ορθώς. 
  Ύστερα από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα , ο κ.Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής να απορριφθεί η προσφυγή γιατί 
αφορά ανεξόφλητα τέλη, τα οποία πρέπει να εισπραχθούν και στα οποία τέλη δεν επιβάλλονται πρόστιμα ώστε να έχουμε μείωση 
50% και  καλεί 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  του ΣΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ του Ανδρέα για επιβολή δημοτικών τελών, δημοτικού φόρου και τέλους 
ακίνητης περιουσίας, συμφωνούντος και του προσφεύγοντα. 
2.- Τα επιβληθέντα δημοτικά τέλη 421,00 ευρώ, ο δημοτικός φόρος 131,50 ευρώ και το τέλος ακίνητης περιουσίας 28,10 ευρώ, του 
ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου με την αρ. 331517857018 παροχή της ΔΕΗ, να παραμείνουν ως έχουν. 
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  7/2021. 
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    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη                Ο προσφεύγων                      Η γραμματέας 
                                             1.- Δημ.Μανωλάκης 

  Σπυρ.Ζαχαριάς                 2.- Μιχ.Κλεπετσάνης    Σελιώτης Ανάργυρος          Παν.Σούκουλη 

 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  8/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ευαγγέλου για επιβολή  
                        τέλους χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2019 και προστίμου.   
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, 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. 27672/08.08.2019 έκθεση του Α.Τ. 
Κορίνθου γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ του Ευαγγέλου»  αυθαίρετη κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημά του με την επωνυμία «STREET» που λειτουργεί επί της οδού Γ.Παπανδρέου 18, στην 
Κόρινθο, καθ΄υπέρβαση ορίου αδείας κατά 15,55 τ.μ. 
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  Με την αρ. 1879/20.01.2020 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω κύριο τέλος και αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα: 
Κύριο τέλος 335,88 € και πρόστιμο 335,88 €. 
 
  Στον ανωτέρω  κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου την  06.03.2020. 
 Από τον ανωτέρω υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 106/21.05.2021  
προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η οποία κατατέθηκε 
στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 13362/21.05.2021.  
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε να 
παραστεί , με την αρ. 28259/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο ίδιος. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την μείωση του επιβληθέντος προστίμου κατά 50%, ήτοι κατά 167,94 ευρώ. 
  Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί 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 «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» κατά της εγγραφής σε 
βεβαιωτικό κατάλογο. 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει κατά 50% το επιβληθέν 
πρόστιμο στην ατομική καρτέλα οφειλέτη με ΑΦΜ 053867807 κατά 50% και ειδικότερα, από το σύνολο του επιβληθέντος 
προστίμου των 335,88 ευρώ,  μειώνει αυτό κατά 167,94 €, συμφωνούντος και του προσφεύγοντα. 
3.- Το εναπομείναν πρόστιμο αναπροσαρμόζεται σε 167,94 ευρώ. 
     
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  8/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη                Ο προσφεύγων                      Η γραμματέας 
                                             1.- Δημ.Μανωλάκης 

  Σπυρ.Ζαχαριάς                 2.- Μιχ.Κλεπετσάνης    Παπαγεωργόπουλος Κ.      Παν.Σούκουλη 

 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  9/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της εταιρίας «ΝΟΥ Ο.Ε.» για επιβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2018 και 
προστίμου.   
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, Μέλος 
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  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%).  
 
Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι ύστερα από την αρ. 13691/25.05.2021 έκθεση ελέγχου 
του τμήματος εσόδων του Δήμου Κορινθίων,  για την εταιρία «ΝΟΥ Ο.Ε.», με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΠΡΕΣΒΕΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του 
Βασιλείου, εκδόθηκε η υπ΄αρ. 16974/13.07.2021 Απόφαση Δημάρχου Κορινθίων με την οποίαν επιβλήθηκαν κύριο τέλος 0,5% και 
αντίστοιχο πρόστιμο επί των ακαθαρίστων εσόδων για το 1ο,2ο και 4ο τρίμηνο 2018(το 3ο τρίμηνο έχει αποδοθεί) για το κατάστημά 
του «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής & διάθεσης κλπ» με την επωνυμία «ΝΟΥ» που λειτουργεί επί της οδού 
Μ.Αλεξάνδρου-Κ.Παλαμά-Σίνα, στην Κόρινθο και ειδικότερα:  
  Κύριο τέλος 1.068,18 € και πρόστιμο 576,82 €. 
  Στην ανωτέρω εταιρία  κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου την  21.07.2021 οπότε και παραλήφθηκε. 
 Από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό καταχώρησης 
ΠΡ 168/06.08.2021  προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80 , η 
οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 22455/06.08.2021.  
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε να 
παραστεί , με την αρ. 28261/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο κ.Πρέσβελος 
Γεώργιος. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την μείωση του επιβληθέντος προστίμου των 576,82 ευρώ κατά 50%, ήτοι κατά 288,41 ευρώ.  
  Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί 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 εταιρίας «ΝΟΥ Ο.Ε.» κατά της εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο. 
2.- Λαμβάνοντας υπόψη και τις άσχημες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας, μειώνει κατά 50% το επιβληθέν 
πρόστιμο στην ατομική καρτέλα οφειλέτη με ΑΦΜ 997272700 κατά 50% και ειδικότερα, από το σύνολο του επιβληθέντος 
προστίμου των 576,82 ευρώ,  μειώνει αυτό κατά 288,41 €, συμφωνούντος και του νόμιμου εκπροσώπου της προσφεύγουσας 
εταιρίας. 
3.- Το εναπομείναν πρόστιμο αναπροσαρμόζεται σε 288,41 ευρώ. 
     
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  9/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη             Για την προσφεύγουσα εταιρία  Η γραμματέας 
                                             1.- Δημ.Μανωλάκης 

  Σπυρ.Ζαχαριάς                 2.- Μιχ.Κλεπετσάνης      Πρέσβελος  Γεώργιος            Παν.Σούκουλη 

 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
                                             
 
 
 
 
 
                         
                                                                

ΑΔΑ: ΨΑ43ΩΛ7-401



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. 2/06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  10/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή τoυ ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αναστασίου για επιβολή εισφοράς σε χρήμα. 
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 28263/30.09.2021 
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 ο κ. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αναστασίου, κατέθεσε 
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου την αρ. ΠΡ 124/16.06.2021 προσφυγή του με αίτημα συμβιβασμού για την επιβολή σε αυτόν 
εισφοράς σε χρήμα λόγω ένταξης ιδιοκτησιών του στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως περιοχής «Αγιαννιώτικα» του Δήμου Κορινθίων, 
η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αρ. 18884/08.07.2021. 
   Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και ο προσφεύγων κλήθηκε να 
παραστεί με την αρ. 28263/30.09.2021 πρόσκληση, καθώς επίσης και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του κ.Σταμάτης Σπύρος του 
Κων/νου. Κατά την ημέρα της συνεδρίασης δεν προσήλθε κανείς, γεγονός για το οποίο ενημερώθηκε τηλεφωνικά η γραμματέας της 
Επιτροπής  πριν την ημερομηνία της συνεδρίασης. 
  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής , έθεσε υπόψη των μελών της ότι η υποχρέωση εισφοράς σε χρήμα δεν συγκαταλέγεται στις 
περιπτώσεις που ρυθμίζει το άρ.2 του Α.Ν. 344/68 και ως εκ τούτου δεν υπάγεται στην πενταετή αποσβεστική προθεσμία του 
ανωτέρω άρθρου (σχετικές: Υπ.Περιβ.Ενεργ.& Κιλμ.Αλ.ΔΤΕ/β/32431/450/31.07.2013, ΥΠ.ΕΣ. 32740/29.11.2013) καθώς επίσης και 
ότι δεν είναι δυνατό να υπαχθεί στις εν γένει φορολογικές διαφορές , καθόσον η νομοθεσία για το θεσμό της εισφοράς σε χρήμα 
ανήκει στη νομοθεσία που διέπει την έγκριση, επέκταση και τροποποίηση σχεδίων πόλεως και όχι στη φορολογική 
νομοθεσία(Μον.Διοκ.Πρωτ.Αθ. 2135/2019) , ως εκ τούτου, δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του ποσού της εισφοράς. 
  Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνει όπως η προσφυγή του ανωτέρω  απορριφθεί  και καλεί τα μέλη της Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
  Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση, 
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                                                Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    ΟΜΟΦΩΝΑ 
1.- Απορρίπτει την προσφυγή του ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Αναστασίου για όσους λόγους αναφέρονται στην εισήγηση του 
Προέδρου. 
   
  Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  10/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                           Τα μέλη                              Η γραμματέας 
                                              1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς                  2.- Μιχ.Κλεπετσάνης                Παν.Σούκουλη 
                                                   
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  11/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Βασιλείου για επιβολή τελών ΚΟΚ, τελών ύδρευσης, τελών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ των ετών 2010-2014.  
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, 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 ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου, κατέθεσε  
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την υπ΄αρ. ΠΡ 72/06.05.2020 προσφυγή-ανακοπή με αίτημα διοικητικής 
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επίλυσης και κατέθεσε στο Δήμο την υπ΄αρ. 12494/07.05.2020 αίτησή του με την οποία καταθέτει αντίγραφο της προσφυγής και 
αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αίτηση. 
  Το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με το υπ΄αρ. 
23873/19.08.2021 έγγραφό του , διατυπώνει τις απόψεις του για το εν λόγω θέμα, ως εξής: 
1.- Μετά από έλεγχο  της υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι σε κτίσμα ιδιοκτησίας του η παροχή ΔΕΗ 31596067 χρεωνόταν με 
λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα και η διαφορά ανέρχεται σε 69 τ.μ., επί των οποίων έπρεπε να βεβαιωθούν ΔΤ-ΔΦ, και πράγματι 
βεβαιώθηκαν: Δημοτικά τέλη 212,14 ευρώ και Δημοτικός φόρος 33,82 ευρώ, δηλαδή σύνολο 245,96 ευρώ. Για το ποσό των 245,96 
ευρώ έχει ήδη δοθεί εισήγηση για διαγραφή και έχει ληφθεί και η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
2.- Τα πρόστιμα ΚΟΚ από βεβαιωμένες παραβάσεις και τέλη ύδρευσης, έχουν επιβληθεί νόμιμα και δεν διαγράφονται. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε να 
παραστεί , με την αρ. 28265/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε η πληρεξούσια 
δικηγόρος του Κα Πέππα Κων/να. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της διαγραφής των 245,96 ευρώ που αφορά ΔΤ-ΔΦ για διαφορά 69 τ.μ. της αρ. 31596067 
παροχής ΔΕΗ για την οποία έχει ληφθεί Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
  Όσον αφορά τα πρόστιμα ΚΟΚ και τα τέλη ύδρευσης τα οποία καλώς έχουν βεβαιωθεί, απορρίπτει την προσφυγή ως προς το 
μέρος αυτό. 
  Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί 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.- Αποδέχεται την διαγραφή των 245,96 ευρώ που αφορά ΔΤ-ΔΦ για διαφορά 69 τ.μ. της αρ. 31596067 παροχής ΔΕΗ για την 
οποία έχει ληφθεί Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
2.-  Όσον αφορά τα πρόστιμα ΚΟΚ και τα τέλη ύδρευσης τα οποία καλώς έχουν βεβαιωθεί, απορρίπτει την προσφυγή ως προς το 
μέρος αυτό. 
3.- Τα πρόστιμα ΚΟΚ παραμένουν σήμερα 06.10.2021 στο ποσό των 1.457,41 ευρώ, μετά την πληρωμή δόσεων λόγω ρύθμισης 
και χωρίς να περιλαμβάνονται προσαυξήσεις  και τα τέλη ύδρευσης παραμένουν σήμερα 06.10.2021 στο ποσό των 136,90 ευρώ, 
μετά την πληρωμή δόσεων λόγω ρύθμισης και χωρίς να περιλαμβάνονται  προσαυξήσεις. 
4.- Η πληρεξούσια δικηγόρος του προσφεύγοντα αποδέχεται τη γενόμενη διαγραφή και επιφυλάσσεται ασκήσεως των νομίμων για 
τις υπόλοιπες οφειλές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 
 
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  11/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη                Για τον προσφεύγοντα        Η γραμματέας 
                                             1.- Δημ.Μανωλάκης 

  Σπυρ.Ζαχαριάς                 2.- Μιχ.Κλεπετσάνης    Κων/να Πέππα      Παν.Σούκουλη 

 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  12/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑΣ του Δημοσθένη για επιβολή τελών ΚΟΚ και τελών ύδρευσης.  
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, 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 η Κα ΠΕΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ του Δημοσθένη, κατέθεσε  
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την υπ΄αρ. ΠΡ 70/06.05.2020 προσφυγή-ανακοπή με αίτημα διοικητικής 
επίλυσης και κατέθεσε στο Δήμο την υπ΄αρ. 12491/07.05.2020 αίτησή της με την οποία καταθέτει αντίγραφο της προσφυγής και 
αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αίτηση. 
  Το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με το υπ΄αρ. 
23894/19.08.2021 έγγραφό του , διατυπώνει τις απόψεις του για το εν λόγω θέμα, ως εξής: 
1.- Τα πρόστιμα ΚΟΚ από βεβαιωμένες παραβάσεις , έχουν επιβληθεί νόμιμα και δεν διαγράφονται. 
2.- Τα τέλη ύδρευσης που αφορούν την παροχή 4-0531 έχουν εξοφληθεί με το διπλότυπο ΠΕΡΙ 1512/14.05.2021. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και η προσφεύγουσα προσκλήθηκε 
να παραστεί , με την αρ. 28268/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε η ίδια. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της εξόφλησης των τελών ύδρευσης. 
  Όσον αφορά τα πρόστιμα ΚΟΚ  οποία καλώς έχουν βεβαιωθεί, απορρίπτει την προσφυγή ως προς το μέρος αυτό. 
  Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί 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.- Αποδέχεται την εξόφληση των τελών ύδρευσης που  αφορούν την παροχή 4-0531 έχουν εξοφληθεί με το διπλότυπο ΠΕIΡ 
1512/14.05.2021. 
2.-  Όσον αφορά τα πρόστιμα ΚΟΚ  τα οποία καλώς έχουν βεβαιωθεί, απορρίπτει την προσφυγή ως προς το μέρος αυτό. 
3.- Τα πρόστιμα ΚΟΚ παραμένουν σήμερα 06.10.2021 στο ποσό των 2.236,15 ευρώ, μετά την πληρωμή δόσεων λόγω ρύθμισης 
και χωρίς να περιλαμβάνονται προσαυξήσεις. 
4.- Η προσφεύγουσα αποδέχεται τη γενόμενη εξόφληση των τελών ύδρευσης και επιφυλάσσεται ασκήσεως των νομίμων για τις 
υπόλοιπες οφειλές ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 
 
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  12/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη                Η προσφεύγουσα        Η γραμματέας 
                                             1.- Δημ.Μανωλάκης 

  Σπυρ.Ζαχαριάς                 2.- Μιχ.Κλεπετσάνης    Κων/να Πέππα      Παν.Σούκουλη 

 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  13/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του Δημητρίου για επιβολή τελών ΚΟΚ, τελών  καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ των ετών  2010-2014. 
   
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, 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 ο κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου, κατέθεσε  
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την υπ΄αρ. ΠΡ 71/06.05.2020 προσφυγή-ανακοπή με αίτημα διοικητικής 
επίλυσης και κατέθεσε στο Δήμο την υπ΄αρ. 12493/07.05.2020 αίτησή του με την οποία καταθέτει αντίγραφο της προσφυγής και 
αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αίτηση. 
  Το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με το υπ΄αρ. 
23900/19.08.2021 έγγραφό του , διατυπώνει τις απόψεις του για το εν λόγω θέμα, ως εξής: 
1.- Μετά από έλεγχο  της υπηρεσίας (λόγω υποβολής αίτησης ΤΑΠ) διαπιστώθηκε ότι σε κτίσμα ιδιοκτησίας του η παροχή ΔΕΗ 
31574852 χρεωνόταν με λανθασμένα τετραγωνικά μέτρα και η διαφορά ανέρχεται σε 41 τ.μ., επί των οποίων έπρεπε να 
βεβαιωθούν ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ, και πράγματι βεβαιώθηκαν: Δημοτικά τέλη 141,14 ευρώ , Δημοτικός φόρος 36,90 ευρώ , ΤΑΠ 21,19 
ευρώ και πρόστιμο 65,13 ευρώ, δηλαδή σύνολο 264,36 ευρώ, τα οποία εξοφλήθηκαν με το αρ.διπλότυπο Ο΄1027/08.09.2020. 
2.- Το πρόστιμο ΚΟΚ ύψους 200,00 ευρώ , χωρίς να περιλαμβάνονται προσαυξήσεις, από βεβαιωμένη παράβαση, έχει επιβληθεί 
νόμιμα και δεν διαγράφεται. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και ο προσφεύγων προσκλήθηκε να 
παραστεί , με την αρ. 28267/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε η πληρεξούσια 
δικηγόρος του Κα Πέππα Κων/να. 
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  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της εξόφλησης των 264,36  ευρώ που αφορά ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ και πρόστιμο για διαφορά 41 τ.μ. 
της αρ. 31574852 παροχής ΔΕΗ. 
 
  Όσον αφορά το πρόστιμο ΚΟΚ καλώς έχει βεβαιωθεί, και προτείνει την απόρριψη της προσφυγής ως προς το μέρος αυτό. 
  Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί 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.- Αποδέχεται την εξόφληση των 264,36  ευρώ που αφορά ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ και πρόστιμο για διαφορά 41 τ.μ. της αρ. 31574852 
παροχής ΔΕΗ. 
2.-  Όσον αφορά το πρόστιμο ΚΟΚ το οποίο καλώς έχει βεβαιωθεί, απορρίπτει την προσφυγή ως προς το μέρος αυτό. 
3.- Το πρόστιμο ΚΟΚ παραμένει σήμερα 06.10.2021 στο ποσό των 200,00 ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνονται προσαυξήσεις. 
4.- Η πληρεξούσια δικηγόρος του προσφεύγοντα αποδέχεται τη γενόμενη εξόφληση και το γεγονός απόρριψης της προσφυγής ως 
προς το πρόστιμο ΚΟΚ το αποδέχεται με την επιφύλαξη υποβληθείσης αιτήσεως (σε εκκρεμότητα) στην ταμειακή υπηρεσία του 
Δήμου και σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσεται ασκήσεως του δικαιώματος στα αρμόδια δικαστήρια. 
 
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  13/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη                Για τον προσφεύγοντα        Η γραμματέας 
                                             1.- Δημ.Μανωλάκης 

  Σπυρ.Ζαχαριάς                 2.- Μιχ.Κλεπετσάνης    Κων/να Πέππα      Παν.Σούκουλη 

 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              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/ 06.10.2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  14/2021 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ του Δημητρίου για επιβολή τελών Καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ ετών 2010-2014.     
 
 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 06 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Τετάρτη 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. 333/2020 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 27929/28.09.2021 
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.- Ζαχαριάς Σπυρίδων, Πρόεδρος 
2.- Μανωλάκης Δημήτριος, Μέλος                                          Κανένα 
3.- Κλεπετσάνης Μιχαήλ, Μέλος 
  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Παναγιώτα Σούκουλη, δημοτική υπάλληλος. 
    Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής τα 
παρακάτω: 
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  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 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Δημητρίου, κατέθεσε  
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την υπ΄αρ. ΠΡ 73/06.05.2020 προσφυγή-ανακοπή με αίτημα διοικητικής 
επίλυσης και κατέθεσε στο Δήμο την υπ΄αρ. 12492/07.05.2020 αίτησή της με την οποία καταθέτει αντίγραφο της προσφυγής και 
αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς , όπως αναλυτικά αναφέρεται στην αίτηση. 
  Το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων με το υπ΄αρ. 
23977/19.08.2021 έγγραφό του , διατυπώνει τις απόψεις του για το εν λόγω θέμα, ως εξής: 
 Λόγω υποβολής αίτησης ΤΑΠ διαπιστώθηκε ότι στην παροχή ΔΕΗ 31574849 υπήρχε διαφορά 41 τ.μ. και η προσφεύγουσα 
χρεώθηκε με ΔΤ 182,14 ευρώ, ΔΦ 36,90 ευρώ, ΤΑΠ 21,19 ευρώ και πρόστιμο 65,13 ευρώ, δηλαδή σύνολο 305,36 ευρώ τα οποία 
εξόφλησε με το αρ.διπλότυπο Ο΄1026/09.09.2020 και έτσι δεν υπάρχει πλέον καμία οφειλή. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 6ης Οκτωβρίου 2021 και η προσφεύγουσα προσκλήθηκε 
να παραστεί , με την αρ. 28267/30.09.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε η πληρεξούσια 
δικηγόρος της Κα Πέππα Κων/να. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την αποδοχή της εξόφλησης των επιβληθέντων τελών και του προστίμου, τα οποία ορθώς επιβλήθηκαν. 
   Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος  καλεί 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.- Αποδέχεται την εξόφληση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, δημοτικού φόρου και ΤΑΠ, τα  έχουν εξοφληθεί με το 
διπλότυπο Ο΄1026/09.09.2020. 
2.- Η πληρεξούσια δικηγόρος της  προσφεύγουσας αποδέχεται τη γενόμενη εξόφληση των επιβληθέντων τελών και προστίμου και 
επιφυλάσσεται ασκήσεως των νομίμων  ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. 
 
    Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  14/2021. 
    Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 
       Ο Πρόεδρος                          Τα μέλη               Για την προσφεύγουσα        Η γραμματέας 
                                             1.- Δημ.Μανωλάκης 

    Σπυρ. Ζαχαριάς              2.- Μιχ.Κλεπετσάνης    Κων/να Πέππα              Παν.Σούκουλη 

 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  20 Οκτωβρίου 2021. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
                                                                     
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς 
στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, το υπ’ αριθ. 2/2021 πρακτικό της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών, τις τοποθετήσεις των συμβούλων, το άρθρο 32 παρ 6 του Ν 1080/80, τις  εγκυκλίους 
426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187 οικ.20236/25.10.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την 
Δ1αΓ.Π.οικ.66436/24-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η 
άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 
του Ν. 4555/2018), 
                                                                     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αποδέχεται – εγκρίνει τις εννέα (9) αποφάσεις του υπ’ αριθμ. 2/06-10-2021 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. 
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    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  42 / 306 / 2021 
 

                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 23 - 11 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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