
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 10/19.04.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 113/2022 
 
Θέμα  8ο Η.Δ. «Έγκριση των πέντε (5) εκ συνόλου έξι (6) αποφάσεων του πρακτικού 1/14.4.2022 της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων»   
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Μεγάλη Τρίτη 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, την 
ΔΙΔΑΔ.Φ.69/202. οικ. 2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς 
του κορωνοϊού (εγκύκλιο 75η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθμ. 
Δ1αΓ.Π.οικ.20354/09-04-2022 (ΦΕΚ 1724 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 11 
Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 
10968/14-04-2022 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 δέκα οκτώ (18) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής , εκτός σύνδεσης στα 1ο +2ο ΘΗΔ 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, εκτός σύνδεσης στα 1ο +2ο ΘΗΔ 
6. Καρασάββας Ιωάννης 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ 

8. Πλατής Σπυρίδων,  εκτός σύνδεσης στο 2ο ΘΗΔ 
9. Ταγαράς Βασίλειος 
10. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Κεφάλας Σταύρος 
13. Μουρούτσος Γεώργιος 
14. Πιέτρης Γεώργιος, , εκτός σύνδεσης στα 1ο +2ο ΘΗΔ 
15. Δόντης Μιχαήλ 
16. Πιέτρης Τιμολέων 
17. Τζέκου Παρασκευή 
18. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 

1. Κόλλια Κωνσταντίνα 
2. Καρσιώτης Παναγιώτης  
3. Πούρος Γεώργιος 
4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Μελέτης Χρήστος  
6. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ 
7. Λαμπρινός Παναγιώτης 
8. Κονδύλης Μαρίνος,  
9. Στριμενοπούλου Γεωργία 
10. Καλλίρης Πελοπίδας 
11. Ζώγκος Ανδρέας 
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Ξύδη Μιχαλίτσα 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, συνδέθηκε στο μέσον του 2ου ΘΗΔ 
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Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 
Άσσου κ. Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος.  
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο «Έγκριση των πέντε (5) εκ συνόλου έξι (6) αποφάσεων του πρακτικού 1/14.4.2022 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. 1 / 14.04.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  2/2022 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «ΚΑΦΕΠΟΙΕΙΝ Ο.Ε.»  για επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστου 
                        χώρου και προστίμου για το έτος 2020. 
                 
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Απριλίου 2022 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. 19/2022 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 9625/05.04.2022 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.- Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 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 αρ. 1020/9331/2-
α/29.04.2020 έκθεση  ελέγχου του Α.Τ. Κορίνθου γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για την εταιρία 
«ΚΑΦΕΠΟΙΕΙΝ Ο.Ε.»  κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημά της «επιχείρηση μαζικής εστίασης 
παρασκευής και προσφοράς πρόχειρου γεύματος» που λειτουργεί επί της οδού Κολιάτσου 61 στην Κόρινθο 
και ειδικότερα να έχει καταλάβει κοινόχρηστο χώρο 18 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα, άνευ αδείας. 
  Με την αρ. 26344/19.08.2021 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω εταιρία κύριο τέλος και 
αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα: 
Κύριο τέλος 388,80 € και πρόστιμο 388,80 €. 
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  Στην ανωτέρω εταιρία , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου την 20.09.2021 . 
 Από την εταιρία υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 
185/2021  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 27346/22.09.2021.  
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2022 και η 
προσφεύγουσα εταιρία προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 9735/06.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο νόμιμος εκπρόσωπος της προσφεύγουσας εταιρίας κ. Κόκκαλης 
Βασίλειος. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την μείωση του επιβληθέντος προστίμου κατά 50%, ήτοι κατά 194,40 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 «ΚΑΦΕΠΟΙΕΙΝ Ο.Ε.» κατά της 
εγγραφής σε βεβαιωτικό κατάλογο, συμφωνούντος και του νόμιμου εκπρόσωπου της προσφεύγουσας 
εταιρίας. 
2.- Μειώνει κατά 50% το βεβαιωθέν πρόστιμο στην ατομική καρτέλα οφειλέτη με ΑΦΜ 997272298, ήτοι κατά 
194,40 €. 
3.- Τα τέλη  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 παραμένουν στο ύψος των 388,70 € και το 
πρόστιμο στο ύψος των 194,40 €. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  2/2022. 
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει: 

       Ο Πρόεδρος     Για την προσφεύγουσα         Τα μέλη                           Η γραμματέας 
                                           εταιρία                   1.- Δημ.Μανωλάκης 
  Σπυρ.Ζαχαριάς        Κόκκαλης  Βασίλειος  2.- Ευ.Παπαϊωάννου          Παν.Σούκουλη 
 
 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  14 Απριλίου 2022. 
                                              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. 1 / 14.04.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  3/2022 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ» για επιβολή τελών και προστίμων                         
επί των ακαθαρίστων εσόδων για τα έτη 2018,2019,2020. 
                 
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Απριλίου 2022 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. 19/2022 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 9625/05.04.2022 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.- Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 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: 
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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 ύστερα από την αρ. 
13691/25.05.2021έκθεση ελέγχου του τμήματος εσόδων του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2018 ,  για τον 
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟ» 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 έτος 
2018 αλλά και ύστερα από σχετικές δηλώσεις του ανωτέρω επιβλήθηκαν τέλη και πρόστιμα και για τα έτη 
2019 και 2020 για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΑΡ.ΙΝΤΕΡΝΕΤ» που λειτουργεί στο Χιλιομόδι και 
ειδικότερα:  
  Κύριο τέλος 1.979,30 € και πρόστιμο 829,77 €. 
  Στον ανωτέρω  κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με αρ.πρ. 19362/14.07.2021   οπότε και 
παραλήφθηκε. 
 Από τον προσφεύγοντα υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό 
καταχώρησης ΠΡ 213/05.11.2021  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 
32940/08.11.2021. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2022 και ο 
προσφεύγων προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 9736/06.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο κ. Οικονόμου Κων/νος. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την μείωση του επιβληθέντος προστίμου των 829,77 ευρώ κατά 50%, ήτοι κατά 
414,89 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 «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 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 052161862 κατά 50% και ειδικότερα, 
από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου των 829,77 ευρώ,  μειώνει αυτό κατά 414,89 €, συμφωνούντος 
και του προσφεύγοντα. 
3.- Τα εναπομείναντα τέλη  για τα έτη 2018,2019,2020, ανέρχονται σε 1.979,30 ευρώ και το πρόστιμο σε 
414,88 ευρώ. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  2/2022. 
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        Οικονόμου Κων/νος     2.- Ευ.Παπαϊωάννου          Παν.Σούκουλη 
 
 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  14 Απριλίου 2022. 
                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 
Του άρ. 32 του Ν.1080/80 
 

ΑΔΑ: 6ΑΗΛΩΛ7-ΧΟΧ



                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το Πρακτικό της αρ. 1 / 14.04.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  4/2022 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για επιβολή τέλους χρήσης                         
Κοινόχρηστου χώρου και προστίμου για το έτος 2020. 
                 
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Απριλίου 2022 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. 19/2022 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 9625/05.04.2022 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.- Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 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%).  
 
Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι  σύμφωνα με την αρ. 
1020/10202/12-Α/06.05.2020 έκθεση  ελέγχου του Α.Τ. Κορίνθου γνωστοποιήθηκε στην υπηρεσία για τον 
«ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»  κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για το κατάστημά του «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» με τον 
διακριτικό τίτλο PASSAGIO που λειτουργεί επί της οδού Γ.Παπανδρέου 22 στην Κόρινθο  και ειδικότερα να 
έχει καταλάβει κοινόχρηστο χώρο 20 τ.μ. με τραπεζοκαθίσματα, άνευ αδείας. 
  Με την αρ. 26336/19.08.2021 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στον ανωτέρω κύριο τέλος και αντίστοιχο 
πρόστιμο και ειδικότερα: 
Κύριο τέλος 432,00 € και πρόστιμο 432,00 €. 
 
  Στον ανωτέρω , κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου την 20.09.2021 . 
 Από τον ανωτέρω υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό καταχώρησης 
ΠΡ 184/21.09.2021  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 27330/22.09.2021.  
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2022 και ο 
προσφεύγων προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 973735/06.04.2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο ίδιος. 
   Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την μείωση του επιβληθέντος προστίμου κατά 50%, ήτοι κατά 216,00 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 «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» κατά της εγγραφής 
σε βεβαιωτικό κατάλογο, συμφωνούντος και του προσφεύγοντα. 
2.- Μειώνει κατά 50% το βεβαιωθέν πρόστιμο στην ατομική καρτέλα οφειλέτη με ΑΦΜ 163179040, ήτοι κατά 
216,00 €. 
3.- Τα τέλη  χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2020 παραμένουν στο ύψος των 432,00 € και το 
πρόστιμο στο ύψος των 216,00 €. 
 

ΑΔΑ: 6ΑΗΛΩΛ7-ΧΟΧ



Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  4/2022. 
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     Οικονόμου Παναγιώτης 2.- Ευ.Παπαϊωάννου          Παν.Σούκουλη 
 
 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  14 Απριλίου 2022. 
                                              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. 1 / 14.04.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  5/2022 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» για επιβολή τελών και προστίμων                         
επί των ακαθαρίστων εσόδων για τα έτη 2018,2019,2020. 
                 
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Απριλίου 2022 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. 19/2022 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 9625/05.04.2022 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.- Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 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 ύστερα από την αρ. 
13691/25.05.2021 έκθεση ελέγχου του τμήματος εσόδων του Δήμου Κορινθίων,  για τον «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» 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 έτος 2018 αλλά 
και ύστερα από σχετικές δηλώσεις του ανωτέρω  επιβλήθηκαν τέλη και πρόστιμα και για τα έτη 2019 και 2020  

ΑΔΑ: 6ΑΗΛΩΛ7-ΧΟΧ



για το κατάστημά του «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» που λειτουργεί επί της οδού Κολοκοτρώνη 88 στην Κόρινθο και 
ειδικότερα:  
  Κύριο τέλος 1.189,66 € και πρόστιμο 472,25 €. 
  Στον ανωτέρω κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με αρ.πρ. 19362/14.07.2021 οπότε και 
παραλήφθηκε. 
 Από τον προσφεύγοντα υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό 
καταχώρησης ΠΡ 214/05.11.2021  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 
32942/08.11.2021. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2022 και ο 
προσφεύγων προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 9736/06.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο κ. Οικονόμου Κων/νος. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την μείωση του επιβληθέντος προστίμου των 472,25 ευρώ κατά 50%, ήτοι κατά 
236,13 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 «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ.» 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 163179040 κατά 50% και ειδικότερα, 
από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου των 472,25 ευρώ,  μειώνει αυτό κατά 236,13 €, συμφωνούντος 
και του προσφεύγοντα. 
3.- Τα εναπομείναντα τέλη  για τα έτη 2018,2019,2020, ανέρχονται σε 1.189,66 ευρώ και το πρόστιμο σε 
236,12 ευρώ. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  5/2022. 
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     Οικονόμου Παναγιώτης 2.- Ευ.Παπαϊωάννου          Παν.Σούκουλη 
 
 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  14 Απριλίου 2022. 
                                              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. 1 / 14.04.2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ. 
 
Αριθμός Απόφασης:  6/2022 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του «ΤΣΟΒΙΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ»  για επιβολή τελών και προστίμου                         
επί των ακαθαρίστων εσόδων για το έτος 2018. 
                 
      Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 14 Απριλίου 2022 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. 19/2022 Α.Δ.Σ., ύστερα από την αρ. 9625/05.04.2022 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 
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3.- Παπαϊωάννου Ευάγγελος, 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 ύστερα από την αρ. 
13691/25.05.2021 έκθεση ελέγχου του τμήματος εσόδων του Δήμου Κορινθίων,  για τον «ΤΣΟΒΙΛΗ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» 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 έτος 2018 για το 
κατάστημά του «επιχείρηση αναψυχής και προσφοράς οινοπνευματωδών ποτών-καφετέρια μπαρ» που 
λειτουργεί επί της οδού Κολοκοτρώνη 2 στην Κόρινθο και ειδικότερα:  
  Κύριο τέλος 756,54 € και πρόστιμο 408,53 €. 
  Στον ανωτέρω κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με αρ.πρ. 19362/14.07.2021 οπότε και 
παραλήφθηκε. 
 Από τον προσφεύγοντα υποβλήθηκε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου η με αριθμό 
καταχώρησης ΠΡ 181/08.09.2021  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 
25769/08.09.2021. 
    Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 14ης Απριλίου 2022 και ο 
προσφεύγων προσκλήθηκε να παραστεί , με την αρ. 9738/06.04.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο κ.Τσοβίλης Αριστοτέλης. 
  Ο κ.Πρόεδρος προτείνει την μείωση του επιβληθέντος προστίμου των 408,53 ευρώ κατά 50%, ήτοι κατά 
204,27 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 «ΤΣΟΒΙΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ.» 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 061950258 κατά 50% και ειδικότερα, 
από το σύνολο του επιβληθέντος προστίμου των 408,53 ευρώ,  μειώνει αυτό κατά 204,27 €, συμφωνούντος 
και του προσφεύγοντα. 
3.- Τα εναπομείναντα τέλη  για το έτος 2018 , ανέρχονται σε 756,54 ευρώ και το πρόστιμο σε 204,26 ευρώ. 
  

Η απόφαση αυτή έλαβε α/α  6/2022. 
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     Τσοβίλης Αριστοτέλης    2.- Ευ.Παπαϊωάννου          Παν.Σούκουλη 
 
 
                                                     Ακριβές απόσπασμα 
                                               Κόρινθος  14 Απριλίου 2022. 
                                              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. 1/2022 πρακτικό της επιτροπής 
συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, τις 
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202 οικ.2684/21.02.2022 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και 
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την Δ1αΓ.Π.οικ.20354/09-04-2022 (ΦΕΚ 1724 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 πέντε (5) αποφάσεις του υπ’ αριθμ. 1/14-4-2022 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 
ιστορικό της παρούσας απόφασης . 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                     Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 113 / 2022 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 26 - 4 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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