
 

  
       
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

                  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
             Από το  πρακτικό της  1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις  22-1-2020. 
 

                                                                               Πράξη 18η                                                  
  Ιθάκη, σήμερα 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε 

τακτική συνεδρίαση, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου κ. Διονυσίου Γερ. Στανίτσα, έπειτα 
από την αρ. 213/17-1-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΦΙΑΜΠΟΛΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, που 
επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 74  του Ν. 4555/2018. 

  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον ήταν παρόντα και τα 17 μέλη του : 
 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
1.  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
10.  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ                  
ΙΘΑΚΗΣ – ΓΡΙΒΑΣ 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

2.  ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 

11. ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΙΟΝΙΟΥ – ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

3.  ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  

12. ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΙΟΥ – ΛΙΒΑΝΗΣ 
Π. ΜΙΧΑΗΛ 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 13. ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                               

 

5.  ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ  14. ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

 

6.  ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. ΚΩΝ/ΝΟΣ  15. ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 

7.  ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  16. ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ   

8.  ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  17. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

9.  ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ  
(αποχώρησε μετά το 9ο θέμα)  

   

                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ :     ΟΥΔΕΙΣ 

 

      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σχετικά με το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης (Ορισμός μελών και γραμματέα 

στην επιτροπή φορολογικών αμφισβητήσεων για το έτος 2020) αναφέρει:  
 
       <Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκαν 

με την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95 η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών 
και αμφισβητήσεων έχει αρμοδιότητες για την βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή 
μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής 
εργασίας και προστίμου, μεταξύ του Δήμου και φορολογουμένων.  

 
     Η συγκρότηση της επιτροπής γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από 

δύο δημοτικούς συμβούλους και από ένα φορολογούμενο δημότη με τους αναπληρωτές τους.  Ο 
φορολογούμενος δημότης επιλέγεται με τον αναπληρωτή του από τον κατάλογο των φορολογουμένων.  

 
     Επίσης ορίζεται υπάλληλος του Δήμου με τον αναπληρωτή του, ως Γραμματέας.  
     Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ο αναπληρωτής του.> 

 
       Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω, καθώς και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή 

αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α 
 
     Συγκροτεί τριμελή Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2020, 

αποτελούμενη από: 
 
α) τους δημοτικούς συμβούλους : 

ΑΔΑ: Ω81ΘΩΕΟ-ΞΕΕ



 

  
 
 - ΛΟΥΚΑ  ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟ, με αναπληρωτή του τον ΙΩΑΝΝΗ ΤΡΕΛΛΗ , 
 - ΓΕΡΑΣΙΜΟ Λ. ΒΕΡΩΝΗ, με αναπληρωτή του τον ΔΟΡΙΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 
β) την ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΡΕΤΤΟΥ ως φορολογούμενο δημότη με αναπληρωτή της τον ΓΕΡΑΣΙΜΟ Α. 

ΓΟΝΑΤΑ. 
 
 Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η δημοτική υπάλληλος Ιωάννα Θωμά με αναπληρώτριά της την 

Μαργαρίτα Μιχαλοπούλου. 
    

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ΛΟΥΚΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ και Αντιπρόεδρος ο ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Λ. 
ΒΕΡΩΝΗΣ. 

 
 
Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                   ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

                                                                       Ακριβές αντίγραφο  
                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
  
 
 
                                                                 ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ 

 
  

ΑΔΑ: Ω81ΘΩΕΟ-ΞΕΕ
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