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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/13.04.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 57/2020

Θέμα 4ο : «Έγκριση των αποφάσεων του πρακτικού 1/7-2-2020 της Επιτροπής Συμβιβαστικής

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
έλαβε χώρα δια περιφοράς, η 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα
από την με αριθμ. πρωτ. 10747/09-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 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, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας
και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων
των δημοτικών συμβούλων, την 13η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα
λήξης 11:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11-3-2020) και την αριθμ. πρωτ.
18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου
του ΥΠΕΣ και την αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών
(33) μελών συμμετείχαν τα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Σταυρέλης Νικόλαος
13. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Μανωλάκης Δημήτριος
16. Δόντης Μιχαήλ
17. Κονδύλης Μαρίνος
18. Καρασάββας Ιωάννης
19. Λαμπρινός Παναγιώτης
20. Κεφάλας Σταύρος
21. Ζώγκος Ανδρέας
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Γκερζελής Ιωάννης
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Ασημακόπουλος Μάριος
26. Τζέκου Παρασκευή

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΑΠΟΝΤΑ
Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Μελέτης Χρήστος
Μπουρσέ Ηλίας
Καλλίρης Πελοπίδας
Πιέτρης Γεώργιος
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πλατής Σπυρίδων
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Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν
τηλεφωνική επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης
Για το ανωτέρω 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση των αποφάσεων του πρακτικού 1/7-2-2020
της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών», είχε αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου το υπ΄ αριθμ. 1/7-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών

Διαφορών & Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, στο οποίο περιλαμβάνονται δέκα τρεις (13)
αποφάσεις, εκ των οποίων οι τρείς (3) είναι αναβλητικές, και έχουν ως εξής:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/07.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 1/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της Φαρσαράκη Μαρίας του Γεωργίου
για τέλος-πρόστιμο 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 1997.
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών (3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, 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%).
Το θέμα τέθηκε για συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2020 και η προσφεύγουσα
κλήθηκε να παραστεί με το αρ.3000/29.01.2020 έγγραφο. Κατά τη συνεδρίαση παρέστη η ίδια η προσφεύγουσα
και ο δικηγόρος της κ. Στάθης Γεώργιος.
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι η προσφυγή είναι εκπρόθεσμη
και προτείνει να αποσταλεί στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, καλεί δε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Την απόρριψη της προσφυγής της Φαρσαράκη Μαρίας του Γεωργίου, επειδή είναι εκπρόθεσμη.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 1/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για την προσφεύγουσα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Φαρσαράκη Μαρία
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/7.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 2/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΑΜΚΕ » (εξ αναβολής).
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, 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.
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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%).
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε για συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7 ης Φεβρουαρίου 2020 και η ανωτέρω
κλήθηκε να παραστεί με το υπ΄αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφο προς τον πληρεξούσιο-αντίκλητο δικηγόρο
κ.Αλέξανδρο Γκουργιώτη, ο οποίος προσήλθε.
Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι επειδή η επιστροφή ποσού ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος δεν ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες που εμφιλοχωρεί η άσκηση προσφυγής
προτείνει να αποσταλεί στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, καλεί δε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Την απόρριψη της προσφυγής της «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΑΜΚΕ», επειδή το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 2/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για την προσφεύγουσα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Γκουργιώτης Αλέξανδρος
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/7.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 3/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Νικολάου
για επιστροφή προνοιακού επιδόματος (εξ’ αναβολής)
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, δημοτική υπάλληλος.
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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%).
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε για συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7 ης Φεβρουαρίου 2020 και η ανωτέρω
κλήθηκε να παραστεί με το υπ΄αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφο προς τον πληρεξούσιο-αντίκλητο δικηγόρο
κ.Αλέξανδρο Γκουργιώτη, ο οποίος προσήλθε.
Ο κ. Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι επειδή η επιστροφή ποσού ως
αχρεωστήτως καταβληθέντος δεν ανήκει σε κάποια από τις κατηγορίες που εμφιλοχωρεί η άσκηση προσφυγής
προτείνει να αποσταλεί στο Πρωτοδικείο Κορίνθου, καλεί δε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Την απόρριψη της προσφυγής της ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του Νικολάου, επειδή το θέμα
δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 3/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για την προσφεύγουσα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Γκουργιώτης Αλέξανδρος
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/7.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 4/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΧΑΝΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Περούλη
για πρόστιμα ΚΟΚ.
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών

ΑΔΑ: ΨΦΦΙΩΛ7-5ΙΘ

Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.
525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που
επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, 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 ο κ. Χανιώτης Αντώνης του Περούλη
κατέθεσε την υπ’ αριθ ΠΡ305/20-10-17 προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κορίνθου, η οποία
κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αρ.π. 10345/21-3-19, με αίτημα συμβιβασμού κατ’ αρθ.
32ν.1080/80, και αρθ.7ν.2307/95 σχετικά με πρόστιμα από παραβάσεις του ΚΟΚ. Ο προσφεύγον ενώ κλήθηκε
νόμιμα δεν προσήλθε στην Επιτροπή. Ο Πρόεδρος προτείνει να μην πάρει άλλη αναβολή και επιπλέον αναφέρει
ότι οι παραβάσεις του ΚΟΚ δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής. Στη συνέχεια προτείνει στα μέλη
την απόρριψη της προσφυγής.
Καλεί δε τα μέλη της επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Την απόρριψη της προσφυγής του Χανιώτη Αντώνιου του Περούλη, επειδή οι παραβάσεις του ΚΟΚ δεν
είναι φορολογική διαφορά και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 4/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για τον προσφεύγοντα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Χανιώτης Αντώνιος
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/07.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 6/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Ευαγγέλου
για τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου -λαϊκής αγοράς- (εξ αναβολής).
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, 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. ΜΑΡΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του
Ευαγγέλου, κατέθεσε την με αρ. ΠΡ 193/21.05.2018 προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κορίνθου και με αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς , η οποία προσφυγή
πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αρ.πρ. 22674/02.07.2019.
Το θέμα τέθηκε σε συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2020 και ο προσφεύγων κλήθηκε
να παραστεί με την αρ. 3000/29.01.2020 πρόσκληση του κ.Προέδρου. Η πρόσκληση εστάλη με εταιρία
ταχυμεταφοράς στην δηλωθείσα διεύθυνση του ανωτέρω ο οποίος προσήλθε και στον πληρεξούσιο δικηγόρο
του κ. Πάνο Σοφούλη. Κατά τη συνεδρίαση ο κ. Μάρκου Αθανάσιος ζητάει να απορριφθεί το αίτημά του για
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του από την Επιτροπή διότι επιθυμεί να λυθεί η υπόθεσή του στο
Πρωτοδικείο Κορίνθου στις 19/3/2020 στην οποία έχει κληθεί να παραστεί. Ύστερα από τα παραπάνω ο κ.
Πρόεδρος προτείνει την απόρριψη της προσφυγής λόγω των ανωτέρω.
Καλεί δε 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.- Την απόρριψη της προσφυγής του Μάρκου Αθανασιου του Ευαγγέλου, επειδή κατά δήλωση του ιδίου
επιθυμεί την επίλυση της διαφοράς του στο Πρωτοδικείο Κορίνθου.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 6/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για τον προσφεύγοντα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Μάρκου Αθανάσιος
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/07.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 7/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «ΜΑΥΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ»
για κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και πρόστιμο-υπέρβαση ορίου-( εξ αναβολής).
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία συγκροτήθηκε με την αρ.
525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Επιτροπής που
επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, 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
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τον αντίκλητο αυτού. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού
επί του οποίου έχει υπολογισθεί το πρόστιμο ή πρόκειται περί αυτοτελούς προστίμου, η μείωση του προστίμου
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πενήντα τοις εκατό(50%).
Ο κ.Πρόεδρος στη συνέχεια, θέτει ενώπιον των μελών της Επιτροπής ότι σύμφωνα με την από 28.10.2018
έκθεση του ΑΤ Κορίνθου που πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας με αριθμό 38942/07.11.2018, γνωστοποιήθηκε η
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου κατά υπέρβαση του ορίου αδείας, 70 τ.μ. στο κατάστημα που λειτουργεί η
επιχείρηση «ΜΑΥΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ Ο.Ε.» επί της οδού Εθν.Αντίστασης 1 στην Κόρινθο.
Με την αρ. 14/410/04.01.2019 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκαν στην ανωτέρω εταιρία κύρια τέλη και το
αναλογούν πρόστιμο και ειδικότερα:
Κύρια τέλη κοινοχρήστου χώρου 3.150,00 ευρώ και πρόστιμο 3.150,00 ευρώ.
Στην ανωτέρω εταιρία κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την
19.06.2019 και στη συνέχεια η ανωτέρω εταιρία υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την
με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 270/12.07.2019 προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από
την επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό
24366/15.07.2019.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2020 και η
προσφεύγουσα εταιρία κλήθηκε να παραστεί, με την αρ. 3000/29.1.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά τη συνεδρίαση προσήλθε ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΑΤΖΙΩΤΗΣ, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας και ο
δικηγόρος του Γεώργιος Γκότσης. Ο κ. Μαυρατζιώτης Αγγελος ζητάει να διαγραφούν τα τέλη κοινοχρήστου
χώρου 3.150,00 ευρώ και πρόστιμο 3.150,00 ευρώ.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής μετά από διαλογική συζήτηση με τα μέλη, προτείνει την μείωση του προστίμου
κατά 50% . Ο κ. Μαυρατζιώτης Άγγελος δεν συμφωνεί κι έτσι ομόφωνα η Επιτροπή απορρίπτει την προσφυγή
της εταιρίας και παραπέμπει την υπόθεση στο Πρωτοδικείο Κορίνθου
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Την απόρριψη της προσφυγής της «ΜΑΥΡΑΤΖΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ & ΣΙΑ ΟΕ» επειδή δεν επιτεύχθηκε
συμβιβασμός.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 7/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για τον προσφεύγοντα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Μαυρατζιώτης Αγγελος
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/7.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 8/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή της «ΚΙΟΥΛΟΣ Κ. – ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ο.Ε.
για τέλος 0,5% έτους 2017 και πρόστιμο.
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
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Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3)
μελών βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, 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 εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει ενώπιον των μελών της επιτροπής ότι
σύμφωνα με: α)την αρ. 141/2.01.2019 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών/ Τμήματος εσόδων και
δημοτικής περιουσίας του Δήμου Κορινθίων γνωστοποιήθηκαν στην υπηρεσία για την εταιρία «ΚΙΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» , η οποία διατηρεί δύο(2) καταστήματα :α) «αναψυκτήριο» και β)
«υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων» και τα οποία λειτουργούν το μεν αναψυκτήριο στο 2ο χλμ της Π.Ε.Ο. ΚορίνθουΠατρών ο δε υπαίθριος χώρος εκδηλώσεων στον οικισμό Αλμυρής της Δ.Κ. Γαλατακίου της Δ.Ε. Σαρωνικού, οι
ακαθάριστες εισπράξεις του οικ. έτους 2017.
Με την αρ. 4764/8.02.2019 Απόφαση Δημάρχου επιβλήθηκε στην ανωτέρω εταιρία κύριο τέλος και το
αντίστοιχο πρόστιμο και ειδικότερα:
Kύριο τέλος:1414,16 € και πρόστιμο 339,51 €.
Στην ανωτέρω εταιρία κοινοποιήθηκε απόσπασμα βεβαιωτικού καταλόγου με ημερομηνία παραλαβής την
9.07.2019.
Η «ΚΙΟΥΛΟΣ Κ.-ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. Ο.Ε.» υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 288/31.7.2019 προσφυγή με αίτημα την συμβιβαστική επίλυση της
διαφοράς από την επιτροπή του άρ.32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Δήμο μας και
πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 26679/1.08.2019.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2020 και η
προσφεύγουσα εταιρία κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.
Κατά τη συνεδρίαση αυτή προσήλθε ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας κ.Κων/νος Κιούλος και o δικηγόρος
του κ. Γκότσης Γεώργιος
και κατέθεσε βεβαιώσεις διαχωρισμού των εσόδων για τα καταστήματα που διατηρεί και η επιτροπή προβαίνει
στον επανυπολογισμό του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2017 και του προστίμου, ως εξής:
Α΄τρίμηνο 2017: τέλος 7,52 € , πρόστιμο 5,11€
Β΄τρίμηνο 2017: τέλος 24,22 €, πρόστιμο 15,02 €
Γ΄τρίμηνο 2017: τέλος 91,58 €, πρόστιμο 51,28 €
Δ΄τρίμηνο 2017: τέλος 44,26€, πρόστιμο 22,13€
Σύνολο τέλους: 167,58 ευρώ, σύνολο προστίμου: 93,54 ευρώ.
Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται όπως παραμείνουν τα ανωτέρω τέλη και πρόστιμα σύμφωνα με
τον ορθό υπολογισμό και ζητάει από την Επιτροπή τη μείωση των προστίμων κατά 50%.
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.- Κάνει δεκτή την προσφυγή της «ΚΙΟΥΛΟΣ Κ. – ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. Ο.Ε.» σχετικά με την
επιβολή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2017 και του αντίστοιχου προστίμου και σύμφωνα με
τις κατατεθείσες βεβαιώσεις που διαχωρίζουν τα έσοδα από το κατάστημα και το υποκατάστημα που διατηρεί η
εν λόγω εταιρία επαναπροσδιορίζει τα επιβληθέντα τέλη και πρόστιμα μειώνοντας το πρόστιμο κατά 50%, ως
ακολούθως, συμφωνούντος και του προσφεύγοντα:
από τα 1414,61 € το ορθό τέλος που προκύπτει είναι 167,58 € και
από τα τα 339,51 € το ορθό πρόστιμο που προκύπτει είναι 93,54€ το οποίο μειώνεται κατά 50%.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 8/2019.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για την προσφεύγουσα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
Κων.Κιούλος 2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/7.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 10/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΣΧΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη
για ΤΑΠ ετών 2014-2017 (πρόστιμο).
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και
ώρα 12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 10ο 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.
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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 αίτηση-δηλωση του
ιδιοκτήτη για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων στο ΤΑΠ για 112τ.μ. (διαφορά) ετών 2014-2017 που αφορά
ανείσπρακτες οφειλές από ΤΑΠ για την αρ. 31571306 παροχή, ο ΣΧΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη πρέπει να
αποδώσει στο Δήμο συνολικά το ποσό των 144,93 ευρώ που αφορά χρεώσεις από Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
και πρόστιμο 177,74 ευρώ σύμφωνα με τη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου του Δήμου. Στη συνέχεια ο ανωτέρω
υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό καταχώρησης ΠΡ 316/30.09.2019
προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την επιτροπή του άρ. 32 του Ν.1080/80, η
οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με αριθμό 33900/30.09.2019.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2020 και ο προσφεύγων
κλήθηκε να παραστεί με την αρ. 3000/29.1.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση
προσήλθε ο ίδιος και τοποθετήθηκε ως εξής: «δεν γνώριζα πως έπρεπε να δηλώσω τα τ.μ. της οικίας μου δεν
με είχε είχε ενημερώσει κανείς μέχρι που έλαβα την κοινοποίηση από τον Δήμο ».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει τη μείωση του προστίμου κατά 50% τα μέλη ομόφωνα συμφωνούν ,
συμφωνούντος και του προσφεύγοντα.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- Κάνει δεκτή την προσφυγή του ΣΧΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του Ιωάννη (κωδ.145463), και μειώνει το πρόστιμο
κατά 50% συμφωνούντος και του προσφεύγοντα.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 10/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για τον προσφεύγοντα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
Σπυρίδων Ζαχαριάς Σχίζας Παναγιώτης 2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Χρηστίνα
Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/07.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 11/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του Μήτσιου Κων/νου του Νικολάου
για ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ετών από 1.01.2010 έως 19.10.2017 (διαφορά τετραγωνικών)
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
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συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο 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 αίτηση –δήλωση του
ιδιοκτήτη για διόρθωση τετραγωνικών μέτρων από 32τ.μ. σε 82τ.μ. για την αρ. 31577357 παροχή της ΔΕΗ, ο
ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Νικολάου πρέπει να αποδώσει στο Δήμο το συνολικό ποσό των 726,22 ευρώ που
αφορά χρεώσεις από 1.01.2010 έως και 19.10.2017 για ΔΤ, ΔΦ (τέλη και πρόστιμα) και 71,16 ευρώ για ΤΑΠ
(τέλη και πρόστιμα). Ο Δήμος προέβη στη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου, κοινοποίησε στον ανωτέρω
απόσπασμα και στη συνέχεια ο ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με
αριθμό καταχώρησης ΠΡ 317/30.9.2019 προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την
επιτροπή του άρθρου 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε
με αριθμό 33903/03.9.2019.
Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε προς συζήτηση κατά τη συνεδρίαση της 7ης Φεβρουαρίου 2020 και ο προσφεύγων
κλήθηκε να παραστεί, με την αρ.3000/29.1.20200 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Κατά τη συνεδρίαση
προσήλθε η κόρη του κα Μήτσιου Ευτυχία ( με πληρεξούσιο) και ζήτησε τη μείωση των προστίμων κατά 50%.
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνει τη μείωση των προστίμων ΔΤ, ΔΦ και ΤΑΠ
κατά 50%.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.-Κάνει δεκτή την προσφυγή του ΜΗΤΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Νικολάου (κωδ SAR-43846) για ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ
ετών από 1.01.2010 έως 19.10.2017 και μειώνει το σύνολο των προστίμων κατά 50% συμφωνούντος και του
προσφεύγοντα.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 11/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για τον προσφεύγοντα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
Σπυρίδων Ζαχαριάς ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ
Του άρ. 32 του Ν.1080/80
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της αρ. 1/07.02.2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών του Δήμου ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ.
Αριθμός Απόφασης: 12/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Προσφυγή του ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου
για ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ετών από 1.01.2010 έως 15.1.2018 (διαφορά τετραγωνικών)
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 7 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα
12.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρ.14 του Ν.2690/99, η Επιτροπή Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του άρ.32 του Ν.1080/80 του Δήμου Κορινθίων η οποία
συγκροτήθηκε με την αρ. 525/2019 Α.Δ.Σ. , ύστερα από την αρ. 3000/29.01.2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της Επιτροπής που επιδόθηκε σε κάθε ένα των μελών χωριστά καθώς επίσης και στους
προσφεύγοντες, νόμιμα και εμπρόθεσμα.
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπήρξε νόμιμη απαρτία , γιατί σε σύνολο τριών(3) μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία(3) μέλη.
Παρόντα
Απόντα
1.- Σπυρίδων Ζαχαριάς, Πρόεδρος
2.- Δημήτριος Μανωλάκης, Μέλος
Κανένα
3.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης, Μέλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η γραμματέας της Επιτροπής Χρηστίνα Γλύκα, δημοτική υπάλληλος.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγούμενος το 11ο 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 καταστάσεις της
ΔΕΔΔΗΕ που αφορά ανείσπρακτες οφειλές από ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ για την αρ. 31526104 παροχή, ο «ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ πρέπει να αποδώσει στο Δήμο συνολικά το ποσό των 806,60 ευρώ που αφορά χρεώσεις από
01.01.2010 έως 15.01.2018. Ο Δήμος προέβη στη σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου , κοινοποίησε στον ανωτέρω
και στη συνέχεια ο ανωτέρω υπέβαλε ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό
καταχώρησης ΠΡ 319/01.10.2019 προσφυγή με αίτημα τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς από την
επιτροπή του άρ. 32 του Ν.1080/80, η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα στο Δήμο μας και πρωτοκολλήθηκε με
αριθμό 34122/1.10.2019.
Ο προσφεύγον προσήλθε στην Επιτροπή και ζήτησε τη μείωση των προστίμων κατά 50% για χρεώσεις από
01.01.2010 έως 15.01.2018. Ο Πρόεδρος προτείνει την μείωση των προστίμων κατά 50% Καλεί δε τα μέλη της
επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΔΑ: ΨΦΦΙΩΛ7-5ΙΘ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
1.- κάνει δεκτή την προσφυγή του ΚΑΡΑΝΤΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Νικολάου (κωδ. Λ918) και μειώνει τα
πρόστιμα για ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ ετών από 1.01.2010 έως 15.1.2018 κατά 50%.
Η απόφαση αυτή έλαβε α/α 12/2020.
Αφού συντάχθηκε το παρόν, υπογράφεται όπως ακολουθεί και όπως ο Νόμος ορίζει:
Ο Πρόεδρος
Για τον προσφεύγοντα
Τα μέλη
Η γραμματέας
1.- Δημήτριος Μανωλάκης
Σπυρίδων Ζαχαριάς
ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2.- Μιχαήλ Κλεπετσάνης
Χρηστίνα Γλύκα
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος 12/2/2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΙΑΣ

Οι κ.κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, Βασίλειος Ταγαράς και Μαρίνα Ραντίτσα –Βασιλάκου, δηλώνουν ότι
δεν έχουν τη δυνατότητα πλήρους ενημέρωσης για τη ψήφιση των επιμέρους θεμάτων της Επιτροπής.
Η κα. Παρασκευή Τζέκου, δεν δέχεται να συζητηθεί δια περιφοράς , δεν είναι επείγον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(οι κ.κ. Αλέξανδρος Πνευματικός, Βασίλειος Ταγαράς και Μαρίνα Ραντίτσα –Βασιλάκου και
Παρασκευή Τζέκου απέχουν)
Αποδέχεται – εγκρίνει τις δέκα (10) αποφάσεις εκ συνόλου δέκα τριών (13) του υπ’ αριθμ. 1/7-02-2020
πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου
Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 57 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 27- 04 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

