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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 20οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20/2020 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
ΘΔΜΑ: «σγθρόηεζε επηηροπής ζσκβηβαζηηθής επίισζες θοροιογηθώλ δηαθορώλ θαη 
ακθηζβεηήζεωλ ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ» 

 
ήκεξα ηελ 8ε Ηνπιίνπ  2020 εκέξα Σεηάξηε θαη ζηηο 19:30 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, δηα 
δώζεο θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, 
ζύκθσλα κε ηα  άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηηο ππ αξηζ. 18318/13-3-20 & 40/20930/31-3-20 
εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ ,θαηόπηλ ηεο ππ’αξηζκ.2788/3-7-20 έγγξαθεο 
πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ βξέζεθαλ17, ήηνη: 

 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόληες      

 
1) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Καξαγηάλλεο 
Κσλ/λνο ,5.) Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία,6.)νύρια ηπιηαλή,  7.)Γαινπληδή–ακπάλε 
Υξπζνύια,8.)Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 9.) Παληειήο Βαζίιεηνο, 10.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο,  
11.) Θενδσξνπνύινπ νθία,12.) Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,13.) νύριαο σηήξηνο, 
14.)ακπάλεο Γεκήηξηνο,15) Αζαλαζίνπ άββαο,16.) Λαδάξνπ Κσλ/λνο.,17.) Αλαζηαζηάδεο 
Γεώξγηνο. 
 

 
Απόληες: 
1.) Λίηζαο Κσλ/λνο,2.) Καξλέδεο ππξίδσλ,3.) Μέιινο Ησάλλεο,4.) Αλδξένπ Υξπζνύια. 
 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Ποιιάιες Υρ. πσρίδωλ, Παρώλ. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόληες  
Οπδείο 
Απόληες 
 
1.)  Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 2.)Λίιινο ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,3.)Κνηδηάο ηακάηηνο, 
Κ.Σαθηηθνύπνιεο,4.) Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο, Κ.Γαιαηά),5.) Μνύγηνπ Μαξία,Κ. Άλσ 
Φαλαξίνπ,6.) Νηάλνο Αζαλάζηνο, Κ.Σξνηδήλνο ,7.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ, 
8.)Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο, 10.) 
Λαδάξνπ Διεπζέξηνο, Κ.Λνπηξνπόιεσο 
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Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. Κόιιηαο 
Δπάγγεινο 
 
 
  Αρηζκός Θέκαηος: 1ο Ζ/Γ.                                                    ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 115/2020 
 
ΘΔΜΑ: «σγθρόηεζε επηηροπής ζσκβηβαζηηθής επίισζες θοροιογηθώλ δηαθορώλ θαη 
ακθηζβεηήζεωλ ηοσ Γήκοσ Σροηδελίας-Μεζάλωλ» 
 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια 
. ν νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: «Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 
ηνπ Ν.1080/80, νη νπνίεο δηαηεξήζεθαλ ζε ηζρύ κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν.1406/83 θαη 
ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/95 , ζπληζηάηαη ζε θάζε Δήκν 
επηηξνπή ζπκβηβαζηηθήο επηιύζεωο ηωλ θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη ακθηζβεηήζεωλ γηα ηε 
βεβαίωζε ή αλαγλώξηζε θνξνινγηθήο απαιιαγήο ή κεηώζεωο νπνηνπδήπνηε απηνηεινύο 
θόξνπ, ηέινπο, δηθαηώκαηνο, εηζθνξάο ,αληίηηκνπ πξνζωπηθήο εξγαζίαο θαη πξνζηίκνπ 
κεηαμύ Δήκνπ θαη θνξνινγνπκέλωλ. Η Επηηξνπή ζπγθξνηείηαη αξρέο θάζε ρξόλνπ κε 
απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη απνηειείηαη από δύν (2) Δεκνηηθνύο Σπκβνύινπο θαη 
από έλαλ θνξνινγνύκελν δεκόηε. Ο θνξνινγνύκελνο δεκόηεο επηιέγεηαη κε ηνλ 
αλαπιεξωηή ηνπ από ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην από ηνλ θαηάινγν ηωλ θνξνινγνπκέλωλ. Ο 
πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο κε ηνλ αλαπιεξωηή ηνπ νξίδεηαη κε ηελ απόθαζε ζπγθξόηεζεο ηεο 
επηηξνπήο. Χξέε γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο εθηειεί δεκνηηθόο ππάιιεινο πνπ νξίδεηαη κε ηνλ 
αλαπιεξωηή ηνπ κε ηελ ίδηα απόθαζε» ηελ ζπλέρεηα πξόηεηλε ε επηηξνπή ζπκβηβαζηηθήο 
επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη ακθηζβεηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ γηα ην 
έηνο 2020 λα απνηειείηαη από ηνπο εμήο: 
1)Σνπο Αλη/ξρνπο θ.θ. νύρια σηήξην & Λεζηώηε ππξίδσλα κε αληηθαηαζηάηεο ηηο αλη/ξρνπο 
θ.θ. Μάγεηξα Αλαζηαζία θαη νύρια ηέιια αληίζηνηρα. 
2)Σνλ θνξνινγνύκελν δεκόηε θ. Πηηζηιό Πέηξν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Βιάρν Γεκήηξην .  
3)Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πξνηείλεηαη ν θ. νύριαο σηήξηνο θαη γξακκαηέαο ε ηαθηηθή 
ππάιιεινο θ. ηάγθξε Αδακαληία ,κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ ηαθηηθό ππάιιειν θ. Λαδάξνπ 
Ησάλλε.. 
 
 
ηε ζπλέρεηα θαιεί ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

  Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

                                   
                                   Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η  
 
Οκόθσλα ζπγθξνηεί ηελ επηηξνπή ζπκβηβαζηηθήο επίιπζεο θνξνινγηθώλ δηαθνξώλ θαη 
ακθηζβεηήζεσλ ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ γηα ην έηνο 2020 απνηεινύκελε από: 

 
1)Σνπο Αλη/ξρνπο θ.θ. νύρια σηήξην & Λεζηώηε ππξίδσλα κε αληηθαηαζηάηεο ηηο αλη/ξρνπο 
θ.θ. Μάγεηξα Αλαζηαζία θαη νύρια ηέιια αληίζηνηρα. 
 
2)Σνλ θνξνινγνύκελν δεκόηε θ. Πηηζηιό Πέηξν κε αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Βιάρν Γεκήηξην .  
 
3)Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο πξνηείλεηαη ν θ. νύριαο σηήξηνο θαη γξακκαηέαο ε ηαθηηθή 
ππάιιεινο θ. ηάγθξε Αδακαληία ,κε αλαπιεξσηή ηεο ηνλ ηαθηηθό ππάιιειν θ. Λαδάξνπ 
Ησάλλε. 
 
Ζ ζεηεία ηεο νξίδεηαη σο ηηο 31-12-2020. 
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Οη θ.θ. Καξαγηάλλεο Κ., Παηνπιηάο Κ., Παληειήο Β., Κεξακίδαο Γ., ακπάλεο Γ.,Α ζαλαζίνπ . 
& Λαδάξνπ Κσλ/λνο δήισζαλ παξώλ. 
 

 

 
 

                          Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 115/2020 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                                ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


