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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  7ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 111 

 
 ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής (άρθρο 32 παρ. 6 Ν. 1080/80) 

συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων». 

Σήμερα την 31η του μήνα  Αυγούστου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  20:30,  συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 15187/27-08-2020 προσκλήσεως του 

Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  27-08-2020, στον κ. 

Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),  η οποία 

πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση 

αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών 

διατάξεων  και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 

παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την 

εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 

λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των 

περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα τρία  (33) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα 21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής 

θέματος ως κατεπείγοντα: 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την ανανέωση συμβάσεων εργαζομένων στο πρόγραμμα ΚΔΑΠ 

στο πλαίσιο της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»  έτους  2020-2021. 2. 

Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος για τον Διομήδειο Κήπο. 3. Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα εργαζόμενων στο Δήμο 

Χαϊδαρίου – Αποδοχή της αριθ. ΓΑΚ 85365/2019 αγωγής.  Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  

1
ου

& 2
ου

 ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1
ο
, & 7

ο
  θέμα  στην ημερησία διάταξη, ενώ- κατά πλειοψηφία εγκρίνει 

την ένταξη του 3
ου,, 

ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του ως 2
ο
 θέμα  στην ημερησία  διάταξη. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 

όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ). 

 

Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1
ο
 

ΕΗΔ σε 1
ο,  

, το 3
ο
 ΕΗΔ σε 2

ο
 ,  το 1

ο
 σε 3

ο
 , το 2

ο
 σε 4

ο
, το 3

ο
 σε 5

ο
, το 4

ο
 σε 6

ο
 και το 2

ο
 ΕΗΔ σε 7

ο
 .  

 

Αποχωρήσεις: 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ν. Δαουάχερ, Μ. Χουδελούδης, Β. Παντελάρος, Η. Βαρυτιμιάδης και Κ. Φωτεινάκης 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 3

ου
 (πλέον) θέματος της ημερήσιας διάταξης.  Η Δημοτική 

Σύμβουλος κ. Ε. Τοκατλίδη, αποχώρησε από τη συνεδρίαση πριν τη ψήφιση του 4
ου

 (πλέον) θέματος της ημερήσιας 

διάταξης.  

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το  4

ο
 (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του 

Σώματος την αριθμ. πρωτ.: 14465/14-08-2020 πρόταση (πρακτικό) της επιτροπής περί συμβιβαστικής επίλυσης 

φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

 

Σήμερα την 30η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.  συνήλθε στο Δημοτικό 

Κατάστημα η Επιτροπή Επίλυσης με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών και εν γένει αμφισβητήσεων μεταξύ του 

Δήμου Χαϊδαρίου και των φορολογουμένων, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 293/22.12.2019 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου αποτελούμενη από τους: 

1. Αναστασία Γαλαζούλα ως Πρόεδρο, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Δημήτριο Γκουβίτσα. 

2. Χρήστο Μπενέκο ως μέλος, με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Αθανάσιο Παππά. 

3. Γεώργιο Αργυρόπουλο (Αντιδήμαρχος - Δημοτικός Σύμβουλος) ως μέλος, με αναπληρωματικό (Αντιδήμαρχος - 

Δημοτικός Σύμβουλος) μέλος τον κ. Φώτιο Θεοδωρακόπουλο. 

4. Παρουσία και της Γραμματέα της Επιτροπής, κ. Μαριάνθης Κοσμίδη , υπαλλήλου του ανωτέρω Δήμου,  για να 

εξετάσει την από 20/5/2020 Κωδικός WEB 1477124181 προσφυγή της Α.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε.  με την οποία ζητεί 

την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς  . 

 

 

Η επιτροπή αφού άκουσε τον εκπρόσωπο της εταιρίας κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ και αφού έλαβε υπόψη της τα 

στοιχεία του φακέλου της εξεταζόμενης υπόθεσης ως επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, 

 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 
 

Την μείωση κατά 50% του τέλους ΚΚΧ και αντίστοιχα την μείωση κατά 50% του προστίμου λόγω της άμεσης 

συμμόρφωσης της Εταιρίας στις οδηγίες του Δήμου, ειδικότερα στους λόγους που εστιάζει η προσφυγή και λόγω των 

έκτακτων μέτρων για τον COVID-19, συμφωνούντος και του προσφεύγοντος.       

 

 

   Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε την λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη της πρότασης της Επιτροπής. 

 

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 67, 

παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και την παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 

4635/2019, συζήτησε διεξοδικά το θέμα.  Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την 

ΑΔΑ: ΩΙΛΗΩΗ3-3Κ1



 

3 

 

διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων και των παριστάμενων Δημοτικών Συμβούλων. 

Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε «Λευκό». Ο Επικεφαλής της 

παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε «Λευκό».  

 

Επί παρευρισκομένων 27  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο 27 ψηφισάντων, (20) ψήφισαν υπέρ και (7) δήλωσαν  

αποχή, συνεπώς το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα  
 
Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, ήτοι:  την μείωση κατά 50% του 

τέλους ΚΚΧ και αντίστοιχα την μείωση κατά 50% του προστίμου, λόγω της άμεσης συμμόρφωσης της Εταιρίας 

Α.ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ε στις οδηγίες του Δήμου, ειδικότερα στους λόγους που εστιάζει η από 20/5/2020 Κωδικός WEB 

1477124181 προσφυγή της  και λόγω των έκτακτων μέτρων για τον COVID-19, συμφωνούντος και του προσφεύγοντος, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο με  αρ. πρωτ.: 14465/14-08-2020 πρακτικό της Επιτροπής, όπως αποτυπώνεται 

εξολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.  

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-09-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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