Από το με αριθμό
Συμβουλίου Φιλιατών.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
2/2011
πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού
Αριθμός απόφασης 13 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης με συμβιβασμό φορολογικών
διαφορών για την διετία 2011-2012.
Στις Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27 η
του μηνός
Ιανουαρίου του έτους 2011 ,ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών ,ύστερα από την με αριθμό 653/21-12011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στον
καθένα από τους συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.
3463/2006 [ ΦΕΚ Α 114/2006 ]
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά
[27] μελών βρέθηκαν παρόντα και τα είκοσι έξι [26] ,ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μπουτάσης Ελευθέριος
Κωστάρας Σταύρος
Τάσιος Νικόλαος
Φερεντίνος Λάμπρος
Τσέκας Νικόλαος
Μποροδήμου Γεωργία
Μπάντιος Ελευθέριος
Στεργίου Παναγιώτης
Μάνος Κωνσταντίνος
Νικολαίδου Ελένη
Τσότσης Δημήτριος
Μπεράτης Γεώργιος
Σωτηρίου Παναγιώτης
Ρούμπης Γεώργιος
Λένης Φίλιππος
Δάλλας Γεώργιος
Γκίκας Θωμάς
Φερεντίνος Μιλτιάδης
Γκίζας Χρήστος
Μποροδήμος Ιωάννης
Σπανοπούλου –Σάρρα Ηλιάνα
Καψάλης Δημήτριος
Λάγκαρη Ειρήνη
Μποροδήμος Κωνσταντίνος
Τόλης Χριστόφορος
Ρέγκας Λαέρτης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Βλάχος Παρασκευάς
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και
οι εκπρόσωποι των τοπικών κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο κ. Δήμαρχος χωρίς ψήφο.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου
Φρειδερίκη Ν. Γώγου-Πολιώνη.
Πριν την συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ομόφωνα
αποφασίσθηκε
η συζήτηση
του θέματος << Αντικατάσταση Προέδρων
Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου >> και η έκδοση
ψηφίσματος για την μη μεταφορά δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στην πόλη
των Φιλιατών στην Ηγουμενίτσα >>
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το ενδέκατο [11 ο]
θέμα της ημερήσιας
διάταξης κάλεσε τον Αντιπρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου κ. Γκίζα Χρήστο να
ασκήσει καθήκοντα προέδρου ,επειδή εισηγητής του θέματος αυτού είναι ο ίδιος ο
πρόεδρος και ο οποίος είπε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1080 /1980 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8
του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα συνίσταται 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 Δήμων ή Κοινοτήτων ή συνδέσμων Δήμων και Κοινοτήτων και
φορολογουμένων.
Η επιτροπή συγκροτείται στην αρχή κάθε έτους με απόφαση του Δημοτικού ή
Κοινοτικού συμβουλίου και αποτελείται από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς
συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη. Ο φορολογούμενος δημότης
επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο από τον
κατάλογο των φορολογουμένων.
Ο πρόεδρος της επιτροπής με τον αναπληρωτή του ορίζεται με την απόφαση
συγκρότησης της επιτροπής.
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που
ορίζεται με την ίδια απόφαση.
Για την συγκρότηση λοιπόν της άνω επιτροπής προτείνω :
• Τον κ. Τάσιο Νικόλαο –δημοτικό σύμβουλο ως πρόεδρο ,με αναπληρωτή αυτού
τον κ. Ρούμπη Γεώργιο
• Την κ. Μποροδήμου Γεωργία δημοτική σύμβουλο με αναπληρωτή αυτής τον κ.
Μπάντιο Ελευθέριο
• Τον κ. Φερεντίνο Αθανάσιο ,φορολογούμενο δημότη αναπληρούμενο από τον
κ. Στεργίου Ηλία.
Γραμματέα της επίτροπής προτείνω την κ. Παπαδοπούλου Σοφία –δημοτική
υπάλληλο.
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την εισήγηση του κ. Τάσιου την διαλογική συζήτηση
που ακολούθησε και αφού είδε και τις διατάξεις
-του άρθρου 32 του Ν. 1080/1080 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.
23070/95 και
- των άρθρων 1 και 5 του Ν. 1406/93

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Συγκροτεί για την διετία 2011-2012 επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών και αμφισβητήσεων για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής
απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου ,τέλους ,δικαιώματος
εισφοράς αντιτίμου προσωπικής εργασίας ή προστίμων μεταξύ Δήμων και
φορολογουμένων ως εξής.
ΤΑΚΤΙΚΑ
1.- Τάσιος Νικόλαος δημοτικός σύμβουλος
2.- Μποροδήμου Γεωργία δημοτικός σύμβουλος
3.- Φερεντίνος Αθανάσιος φορολογούμενος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
1.-Ρούμπης Γεώργιος –δημοτικός σύμβουλος
2.-Μπάντιος Ελευθέριος –δημοτικός σύμβουλος
3.-Στεργίου Ηλίας –φορολογούμενος
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο Τάσιος Νικόλαος
με αναπληρωτή του τον
Ρούμπη Γεώργιο. .
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Παπαδοπούλου Σοφία
Οι κ. Ρέγκας Λαέρτης και Τόλης Χριστόφορος ψήφησαν λευκό.
Γι’ αυτό συντάχθηκε η απόφαση αυτή και υπογράφεται από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου
[ Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 13/2011]
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Τάσιος Νίκος
α.υ
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τάσιος Νίκος

