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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                     ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
                     Π. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 561 23 Αµπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                        Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                               Από το πρακτικό της  16-09-2019 

        συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 222 / 2019       

Θέµα: «Ορισµός µελών επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και  
εν γένει αµφισβητήσεων για την περίοδο 2/9/2019 ως 31/12/2019» 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 16η του µήνα Σεπτεµβρίου, του 
έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά τη µε Α.Π. 17300/12-09-2019 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες οι τριανταένα (31) και απόντες δύο (2). 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
2 Κεσόγλου Παύλος 2 Νοτάκης Ιωάννης 
3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3  
4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4  
5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5  
6 Γρούγιος Ηλίας 6  
7 Μανωλόπουλος Βασίλης 7  
8 Κατζικάς Γεώργιος 8  
9 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 9  
10 Αποστολίδου Μαρία 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Σουσλόγλου Νικόλαος 12  
13 Κωνσταντίνου Κυριάκος 13  
14 Γυµνόπουλος Κοσµάς 14  
15 Καζαντζίδης Γεώργιος 15  
16 Αβραµίδης Μωυσής 16  
17 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 17  
18 Ζυγανιτίδης Απόστολος 18  
19 Κουσίδης Γεώργιος 19  
20 Παπαδήµας Αναστάσιος 20  
21 Σεµερτζίδου Αγγελική 21  
22 Φουκίδης Απόστολος 22  
23 Κυριλλίδης Γεώργιος 23  
24 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 24  
25 Γκαλέτσης Αθανάσιος 25  
26 Ράπτου Όλγα 26  
27 Μύθυµη Ελένη 27  
28 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 28  
29 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 29  
30 Σµήλιος Ηλίας 30  
31 Καρασαρλίδου Σοφία 31  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 οι Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης ο κ. Χαλκίδης Ιωάννης ο οποίος παρέστη και η κα. 
Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν απών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός 
(1) εκτάκτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη 
συζήτησή τους ως έκτακτο. 
 
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών κος Καζαντζίδης Γεώργιος, ζήτησε να αποσυρθεί το 20ο  
τακτικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης και το σώµα το αποδέχτηκε. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Καζαντζίδης 
Γεώργιος  έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι: 
Έχοντας υπόψη: 
1) τις διατάξεις του άρθρου 32, του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο  5, του 
Ν. 1406/83 και τροποποιήθηκαν µε το άρθρο 7 παρ. 8 του Ν. 2307/95, το  άρθρο  17  του Ν. 
3491/2006 και το άρθρο 18 παρ. 15 του Ν. 3731/2008, “συνιστάται σε κάθε ∆ήµο 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 ∆ήµου και 
φορολογουµένων”. 
2)Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου και 
αποτελείται από δύο (2) ∆ηµοτικούς Συµβούλους και ένα (1) φορολογούµενο δηµότη, ο οποίος 
επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του από τον κατάλογο των φορολογούµενων. Ο πρόεδρος της 
επιτροπής ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την απόφαση συγκρότησης. Χρέη γραµµατέα της 
επιτροπής εκτελεί δηµοτικός υπάλληλος, που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε την ίδια απόφαση. 
 
Λόγω της λήξης την 31/8/2019 της προηγούµενης ∆ηµοτικής Περιόδου και ήδη της ανάληψης των 
νέων δηµοτικών αρχών,  
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  
 
Να συγκροτήσει την Επιτροπή των Φορολογικών διαφορών µε συµβιβασµό, για την περίοδο 
2/9/2019 ως 31/12/2019 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 ως εξής: 

1. ∆ηµοτικό σύµβουλο, τακτικό µέλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, ως πρόεδρος 
∆ηµοτικό σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος, Αβραµίδης Κυριάκος. 
 

2.  ∆ηµοτικό σύµβουλο, τακτικό µέλος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 
∆ηµοτικό σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 
 

3.  ∆ηµότης, τακτικό µέλος, Μιχαηλίδης Συµεών,  
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αναπληρωµατικό µέλος, Αρζουµανιάν Φωτεινή. 
 

Χρέη γραµµατέα θα ασκήσει Υπάλληλος  του ∆ήµου, ο οποίος θα οριστεί µε Απόφαση ∆ηµάρχου 
(τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος) 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο 
αποµαγνητοφωνηµένο πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές 
διατάξεις, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών, 
 
                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 Α) Συγκροτεί την Επιτροπή των Φορολογικών διαφορών µε συµβιβασµό, για την περίοδο 2/9/2019 
ως 31/12/2019 βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 ως εξής: 
 

1. ∆ηµοτικό σύµβουλο, τακτικό µέλος, Καζαντζίδης Γεώργιος, ως πρόεδρος 
∆ηµοτικό σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος, Αβραµίδης Κυριάκος. 
 

2.  ∆ηµοτικό σύµβουλο, τακτικό µέλος, Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή 
∆ηµοτικό σύµβουλο, αναπληρωµατικό µέλος Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 
 

3.  ∆ηµότης, τακτικό µέλος, Μιχαηλίδης Συµεών,  
αναπληρωµατικό µέλος, Αρζουµανιάν Φωτεινή. 
 

Χρέη γραµµατέα θα ασκήσει Υπάλληλος  του ∆ήµου, ο οποίος θα οριστεί µε Απόφαση ∆ηµάρχου 
(τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος) 
 

 Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 222 / 2019. 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
   Ο Πρόεδρος                                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
  
                                                            Αµπελόκηποι  17 - 09 - 2019 
Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                       Ο Πρόεδρος 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                 Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 
 

 

 

 


