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                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            29/11/2018 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                12125 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                      Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    27/11/2018 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 233   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 19ης/27.11.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 27η του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,27/11/2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.11855/23.11.2018, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι πέντε (25) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                               
                                      

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.    
     
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αλεξοπούλου Μαρία 
  3. Περρής Ιωάννης  
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος  
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ  
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Φασούλα Αλίκη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
17. Καµπάκας Αντώνης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
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19. Βερλέκης Νικόλαος  
20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
22. Κακανάκης Ευάγγελος  
23. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
24. Γαβρίλης  Γεώργιος  
25.   
26.   
 
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης µε συµβιβασµό 
φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων για την συνεδρίαση στις 
25/10/2018.   . 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το πρακτικό Επιτροπής 
Επίλυσης φορολογικών διαφορών το οποίο   έχει ως εξής:    
 
 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Καισαριανή: 21 /11. / 2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.:  11706 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                
 
 
                           ΠΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
                                    ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
                                  
ΘΕΜΑ: Επικύρωση πρακτικού Επιτροπής Επίλυσης µε συµβιβασµό φορολογικών διαφορών και 
αµφισβητήσεων για την συνεδρίαση στις 25/10/2018     
 
Σας παραθέτουµε το πρακτικό της Επιτροπής από την συνεδρίαση στις 25/10/2018 και παρακαλούµε 
για την έγκρισή του:  
 

                               Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο                                     
  
        Στη Καισαριανή σήµερα στις 25/10/2018 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11:00 π.µ. στο ∆ηµαρχιακό 
Κατάστηµα ύστερα από την αριθ. 10022/16.10.2018 Πρόσκληση του Προέδρου της, συνήλθε η 
Επιτροπή Επίλυσης µε συµβιβασµό των φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων του ∆ήµου 
Καισαριανής, η οποία και αποτελείται από τους κ.κ. 1)Χριστοδουλόπουλο Γεώργιο, ∆ηµοτικό 
υπάλληλο, Πρόεδρο, 2) Τσαούση Μαρία, ∆ηµοτική υπάλληλο & 3) Πολυχρονάκη Συµεών, 
Αντιδήµαρχο, οι οποίοι ήταν παρόντες για να εξετάσουν τις παρακάτω προσφυγές: 
ΘΕΜΑ 1ο  
Συµβιβαστική επίλυση του Ταϊρίδη  Παναγιώτη για τέλος χρήσης πεζοδροµίου και πρόστιµο έτους 
2009 
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ΘΕΜΑ 2ο  
Συµβιβαστική επίλυση του Ταϊρίδη  Παναγιώτη για τέλος χρήσης πεζοδροµίου και πρόστιµο έτους 
2010 
ΘΕΜΑ 3ο 
Συµβιβαστική επίλυση του Ταϊρίδη  Παναγιώτη για τέλος χρήσης πεζοδροµίου και πρόστιµο έτους 
2011 
ΘΕΜΑ 4ο 
Συµβιβαστική επίλυση του Ταϊρίδη  Παναγιώτη για τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% ετών 
2006-2010 
ΘΕΜΑ 5ο  
Συµβιβαστική επίλυση του Ταϊρίδη  Παναγιώτη για πρόστιµο τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 
0,5% ετών 2006-2010 
ΘΕΜΑ 6ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού της εταιρείας «Μ. Σπηλιώτη και Σια ΟΕ» για τέλος χρήσης 
πεζοδροµίου και πρόστιµο για αυθαίρετη χρήση έτους 2013 
ΘΕΜΑ 7ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού της εταιρείας «Μ. Σπηλιώτη και Σια ΟΕ» για τέλος χρήσης 
πεζοδροµίου και πρόστιµο για αυθαίρετη χρήση έτους 2014 
ΘΕΜΑ 8ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού της εταιρείας «Μ. Σπηλιώτη και Σια ΟΕ» για τέλος χρήσης 
πεζοδροµίου και πρόστιµο για αυθαίρετη χρήση έτους 2015 
ΘΕΜΑ 9ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού της εταιρείας «Μ. Σπηλιώτη και Σια ΟΕ» για τέλος χρήσης 
πεζοδροµίου και πρόστιµο για αυθαίρετη χρήση έτους 2016 
ΘΕΜΑ 10ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού του Πολίτη Θωµά για διαφορά ενοικίων 6/2016-12/2016 και 
διαφορά ενοικίων 1/2017-4/2017  
ΘΕΜΑ 11ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού του Σωφρονιάδη Αναστάσιου για τέλος χρήσης κοινοχρήστου 
χώρου και πρόστιµο για τα έτη 2013, 2014  
ΘΕΜΑ 12ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού του Βουγά Ξενοφώντα για τέλος χρήσης πεζοδροµίου και 
πρόστιµο για αυθαίρετη χρήση έτους 2013 
ΘΕΜΑ 13ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού της Παπούλια Ζωής για τέλος χρήσης πεζοδροµίου και πρόστιµο 
για αυθαίρετη χρήση έτους 2013 
ΘΕΜΑ 14ο  
Προσφυγή και αίτηµα συµβιβασµού της Παπούλια Ζωής για επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων 
0,5% και πρόστιµο αυτού ετών 2011, 2012 
 
     Η επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία των φακέλων των προσφυγών και αφού άκουσε τους 
ενδιαφεροµένους, οι οποίοι εξέθεσαν και προφορικά όσα αναφέρονται αναλυτικά στη προσφυγή 
αποφασίζει ως εξής: 
 
ΘΕΜΑ 1ο ∆εν παρέστη ο ενδιαφερόµενος ή εκπρόσωπος αυτού.  
 
ΘΕΜΑ 2ο  ∆εν παρέστη ο ενδιαφερόµενος ή εκπρόσωπος αυτού.  
 
ΘΕΜΑ 3ο  ∆εν παρέστη ο ενδιαφερόµενος ή εκπρόσωπος αυτού. 
 
ΘΕΜΑ 4ο   ∆εν παρέστη ο ενδιαφερόµενος ή εκπρόσωπος αυτού. 
 
ΘΕΜΑ 5ο   ∆εν παρέστη ο ενδιαφερόµενος ή εκπρόσωπος αυτού. 
  
ΘΕΜΑ 6ο   Παρέστη εξουσιοδοτηµένη εκπρόσωπος και ζήτησε την αναβολή του αιτήµατος 
συµβιβασµού λόγω αναµονής έκδοσης απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επί της 
προσφυγής της εταιρείας.  
ΘΕΜΑ 7ο  Παρέστη εξουσιοδοτηµένη εκπρόσωπος και ζήτησε την αναβολή του αιτήµατος 
συµβιβασµού λόγω αναµονής έκδοσης απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επί της 
προσφυγής της εταιρείας.  
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ΘΕΜΑ 8ο  Παρέστη εξουσιοδοτηµένη εκπρόσωπος και ζήτησε την αναβολή του αιτήµατος 
συµβιβασµού λόγω αναµονής έκδοσης απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επί της 
προσφυγής της εταιρείας. 
 
ΘΕΜΑ 9ο  Παρέστη εξουσιοδοτηµένη εκπρόσωπος και ζήτησε την αναβολή του αιτήµατος 
συµβιβασµού λόγω αναµονής έκδοσης απόφασης του συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επί της 
προσφυγής της εταιρείας. 
 
ΘΕΜΑ 10ο  Παρέστη ο ενδιαφερόµενος. Η Επιτροπή δηλώνει αναρµόδια για την προσφυγή του κ. 
Πολίτη Θωµά.  
 
ΘΕΜΑ 11ο  ∆εν παρέστη ο ενδιαφερόµενος. λόγω του ότι παρέστη ενώπιον του Πολυµελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών σύµφωνα µε το υπ’ αριθµ. πρωτ. 10577/25-10-2018 έγγραφό του όπου αιτείται 
τον προσδιορισµό νέας ηµεροµηνίας για την υπόθεση.  
 
ΘΕΜΑ 12ο  Παρέστη εκπρόσωπος. Η Επιτροπή κρίνει ότι δεν µπορεί να επέλθει συµβιβασµός επειδή 
ο οφειλέτης είχε ενταχθεί σε ρύθµιση και έχει εξοφληθεί το µεγαλύτερο ποσό και δεν προτίθεται ο 
ενδιαφερόµενος να παραστεί στην συζήτηση της προσφυγής του όπως δήλωσε ο εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπός του. 
 
ΘΕΜΑ 13ο  ∆εν παρέστη η ενδιαφερόµενη και δεν συζητήθηκε η προσφυγή της λόγω απουσίας και 
του ότι ως οφειλέτρια έχει εξοφλήσει το εν λόγω τέλος και πρόστιµο.  
 
ΘΕΜΑ 14ο  ∆εν παρέστη η ενδιαφερόµενη και δεν συζητήθηκε η προσφυγή της λόγω απουσίας και 
του ότι ως οφειλέτρια έχει εξοφλήσει τα εν λόγω τέλη και πρόστιµα.  
 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
 
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                1)ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ 
 
 
                                                                2)ΤΣΑΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ 
 
 
                                                       Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                            
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
                                                                   ∆ΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
 
 
 
                                                           ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 
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ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Επικυρώνει το ανωτέρω πρακτικό Επιτροπής Επίλυσης  συµβιβασµού 
φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων όπου συνεδρίασε στις 
25/10/2018. 

 
 
 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου 
Στέλλα  15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) 
Σοφιανόπουλος Γεώργιος 18)Καµπάκας Αντώνιος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 
20)Βερλέκης Νικόλαος 21)Βοσκόπουλος Χρήστος 22)Αντωνόπουλος 
∆ηµήτριος 23) Κακανάκης Ευάγγελος 24) Κατσαρέλης Νικόδηµος, 25) 
Γαβρίλης Γεώργιος . 
   
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     27/11/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 


