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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  03/2019

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.

Αρ. Απόφασης: 26/2019
Στα  Ψαρά  σήμερα  την  4η του  μήνα  Φεβρουαρίου του  έτους  2019 ημέρα  της  εβδομάδας

Δευτέρα και  ώρα  18:00 το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Η.Ν.  Ψαρών  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Η.Ν. Ψαρών, ύστερα από την
με  αριθμό  πρωτ.  162/30-1-2019  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και
δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση επτά (7) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Κούτικα Αγγελική
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Χατζησκουλίδης Χρήστος
6) Μπεναρδής Γεώργιος
7) Κουτσοδόντη Βασιλική

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πρότεινε να
συζητηθούν και τα εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της Απόφασης Υπ.
Οικονομικών οικ.  2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019  (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος  Β’)  «Καθορισμός
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός προγραμματισμός, των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 όπως ισχύει»

2. Υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Στερεών
Αποβλήτων  Δήμου  Ψαρών»  στο  Ε.Π.  «Βόρειο  Αιγαίο»  με  Κωδικό  πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83  (Α/Α  ΟΠΣ  ΕΣΠΑ:  3450)  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Προστασία  του
περιβάλλοντος  και  των  πόρων  και  μετάβαση  σε  μια  οικονομία  φιλική  στο  περιβάλλον,  με
επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο:
«Δράσεις διαχείρισης στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων
(ΟΧΕ)»- Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ψαρών και του Δήμου
Χίου

3. Έγκριση σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών και του
Δήμου Χίου για τη διοικητική υποστήριξη του Δήμου Η.Ν. Ψαρών στον τομέα των τεχνικών
υπηρεσιών

Σελίδα 1 από 3

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Δημητρέλης Νικόλαος
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Βασιλικής Ιωάννης
6) Τσαπής Μάρκος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών

ΑΔΑ: 9ΟΑΧΩΗΧ-403



Το κατεπείγον του 1ου θέματος έγκειται  στο γεγονός  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  που θέτει  η
εκδοθείσα απόφαση Υπ. Οικονομικών οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/21.01.2019 (ΦΕΚ 104/24.01.2019 τεύχος
Β’) και αφορά στο υποχρεωτικό άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών ταμειακής διαχείρισης φορέων
γενικής κυβέρνησης στην Τράπεζα της Ελλάδος εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση της ανωτέρω
απόφασης (δηλ. εντός 30 ημερών από την 24.01.2019).
Το  κατεπείγον  του  2ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  δρομολόγησης  των
διαδικασιών  που  απαιτούνται  (συγκέντρωση  δικαιολογητικών,  δημιουργία  φακέλου  κλπ)  για  την
έγκαιρη (έως 1/3/2019) υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με
Κωδικό πρόσκλησης ΒΑ_ΕΤΠΑ_6α_83 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3450) καθώς έχει οριστεί καταληκτική
ημερομηνία η 1η Μαρτίου 2019.
Το  κατεπείγον  του  3ου θέματος έγκειται  στο  γεγονός  της  άμεσης  ανάγκης  σύναψης  σύμβασης
διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Χίου προκειμένω να εκτελεστεί ομαλά το τεχνικό πρόγραμμα
και να υλοποιηθούν τα έργα, μελέτες προμήθειες και υπηρεσίες του δήμου για τα έτη 2019 & 2020.
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το άρθρο 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010 .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το κατεπείγον των ανωτέρω εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων και αποδέχεται την πρόταση
της προέδρου για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Στη συνέχεια η πρόεδρος εισηγούμενη το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ.
Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών:

Σύμφωνα με τις διατάξεις με το άρθρο 32 του Ν.1080/80, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του
άρθρου 7 του Ν. 2307/1995:
«1.  Συνιστάται  σε  κάθε  δήμο  ή  κοινότητα  επιτροπή  συμβιβαστικής  επιλύσεως  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.

Σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους μπορεί να συνιστώνται
περισσότερες από μία επιτροπές.» 

2. Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου:
α) Σε δήμους ή κοινότητες 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  τον
αναπληρωτή του με την ίδια απόφαση.»

Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη ή οι αναπληρωτές τους. (παρ.2
άρθρο 32 Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 1468/1984, και αντικαταστάθηκε
από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 18 του
Ν.4456/17) 
Στον πρόεδρο, στα μέλη και στο γραμματέα της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με
τις  διατάξεις  του  Ν.  1505/1984,  όπως  ισχύει  κάθε  φορά.  Η  σχετική  δαπάνη  βαρύνει  τον
προϋπολογισμό του δήμου ή της κοινότητας. (παρ.2 άρθρο 32 Ν.1080/80 όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 13 του Ν. 1468/1984,  και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν.
2307/1995)

Κατόπιν  των ανωτέρω καλείται  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να συγκροτήσει  την  Επιτροπή  επίλυσης
φορολογικών διαφορών.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και το άρθρο 32 του Ν.1080/80, όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/1995:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών αποτελούμενη από τους:

1) κ.  Παπαμιχάλη Ιωάννη, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο της επιτροπής, με αναπληρωτή του
τον κ. Χατζησκουλίδη Χρήστο, δημοτικό Σύμβουλο. 

2) κ.  Κούτικα  Αγγελική,  δημοτική  σύμβουλο,  με  αναπληρώτριά  της  την  κ.  Κουτσοδόντη
Αγγελική, δημοτική σύμβουλο.

3) κ.  Αγαπούση Εμμανουήλ,  φορολογούμενο  δημότη,  με αναπληρώτριά του την κ.  Ανδριάνα
Αγγελική, φορολογούμενο δημότη.

4) Γραμματέας  της  επιτροπής  ορίζεται  η  κ.  Γιάννη  Αρχόντισσα,  δημοτική  υπάλληλος,  με
αναπληρωτή της τον κ. Φιλίνη Γεώργιο, δημοτικό υπάλληλο

5) Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στα ανωτέρω μέλη του οργάνου.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Η.Ν. Ψαρών

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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