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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμός πρωτοκόλλου ********* 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                    Ξάνθη,  ********* 

ΔΗΜΟΣ  ΞΑΝΘΗΣ 

ΣτΔΕ  

  Πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθη                                                    

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΞΑΝΘΗΣ 

Τηλ. 25413 50806 

 mail. symparastatis@cityofxanthi.g                                              

                                                                            Προς 

1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                                                            ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ –ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

2. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3. ****************** 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΑΣ : 1. ΑΠΟΦΑΣΗ ********* ΑΡ.***********, 2)ΤΟ ************ ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ,  3)ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. *********** ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ ΚΑΙ 4)ΤΗΝ ΑΠΟ ************ 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) Α.Χ.Κ. ********** & *********** 

Παρακαλώ για απαντήσεις σας στο γραφείο ΣτΔΕ και προς την αιτούσα-καταγγέλουσα  Επιχείρηση 

να αναφέρεστε στο με αριθμ. πρωτ. *********(αρ. 24). 

                                                       ΑΡΙΘΜΟΣ 24 

Από τον έλεγχο στοιχείων του φακέλου διαπιστώθηκε ότι στις ********** η Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗ-

ΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ εξέδωσε 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  σύμφωνα με την οποία οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες υποχρεούνταν, εναρμονιζό-

μενοι με την αριθμ. 155/2016 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, να καταθέ-

σουν την σχετική αίτηση χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2017 , από ********** έως και τις 

************ του έτους 2016. 
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Ο επιχειρηματίας προσήλθε με αίτηση κατάληψης κοινοχρήστων χώρων αριθμ. πρωτ. *********** ενώ-

πιον του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ στις ************** και ζήτησε την άδεια χρήσεως δημοτικού χώρου κατά το 

χρονικό διάστημα από *************** έως ***********. 

Με την ΕΚΔΟΣΗ της Αριθμ. Πρωτ. *************** ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ, η Διοί-

κηση θεραπεύει την εκπρόθεσμη υποβολή της αίτησης της επιχείρησης και επιτρέπει την τοποθέτηση 

τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017, η οποία έχει αναδρομική ισχύ για όλο το έτος 2017. 

Η άδεια αυτή σημειωτέο ότι ήδη επί πολλά έτη παραχωρείται στην αναφερόμενη επιχείρηση ανελλι-

πώς.   

Σύμφωνα με το άρ.2 παρ. 1 του Συντάγματος η αρχή της προστασίας του ανθρώπου και της δικαιολο-

γημένης εμπιστοσύνης του ιδιώτη συνοπτικά δεσμεύει τον κοινό νομοθέτη και την διοίκηση να μην 

ανατρέπει νομικές καταστάσεις των οποίων οι διοικούμενοι απέβλεψαν ή αποδέχθηκαν καλόπιστα, 

ιδίως αν προσάρμοσαν την δράση τους σε αυτές κατόπιν υποδείξεων της διοίκησης.  

Η αρχή της καλής πίστης και η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου επιβάλλουν 

στη δημόσια διοίκηση να μην εκμεταλλεύεται το δικαιούμενο ή ακόμη περισσότερο να μη δημιουργεί 

καταστάσεις πλάνης. Η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης επιβάλει στη δημόσια διοίκηση να 

μην επικαλείται δικές της παραλείψεις, για τις οποίες ο διοικούμενος δεν φέρει καμία ευθύνη ή να α-

γνοεί μια ευνοϊκή για τον διοικούμενο πραγματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επί μακρό χρονι-

κό διάστημα και να αρνείται το δικαίωμα του να συνάγει τις ωφέλιμες έννομες συνέπειες της, τα οφέλη 

δηλαδή που αυτή συνεπάγεται. Η αρχή αυτή στην ουσία παρεμποδίζει την αντιφατική δράση της δη-

μόσιας διοίκησης.  Η αρχή της χρηστής διοίκησης υποχρεώνει τα διοικητικά όργανα να ασκούν τις 

αρμοδιότητές τους με βάση το περί δικαίου αίσθημα τους, με αναλογικότητα και επιείκεια και στο 

πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας της δημόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με την αρχή αυτή η δημόσια 

διοίκηση οφείλει να διευκολύνει τους διοικούμενους να προστατεύουν τα συμφέροντά τους και να α-

πολαμβάνουν τα δικαιώματά τους.  

Στην προκειμένη περίπτωση η επιχείρηση αιτήθηκε την χρήση  ίδιου κοινόχρηστου χώρου, όπως και 

τα προηγούμενα έτη, για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2017 και υπέρ του αιτήματός 

της ΕΚΔΟΘΗΚΕ η με αριθμό πρωτ. *********** άδεια.  Με το φύλλο ελέγχου ************* του ΔΗΜΟΥ 

ΞΑΝΘΗΣ βεβαιώθηκε αυθαίρετη χρήση κοινοχρήστου χώρου.  

Με το αριθμ. πρωτ. ********* έγγραφο εμπρόθεσμα υποβλήθηκαν ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ, αν και η διοίκηση δεν 

εξέδωσε στον απαιτούμενο χρόνο την άδεια και με την αριθμ. πρωτ. *********** απόφαση (αρ.**********) 

οι αντιρρήσεις απορρίπτονται χωρίς συνοπτική και ειδική αιτιολογία, επειδή κρίθηκαν αβάσιμες.   
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Την παρελθούσα δε χρονική περίοδο,  για το έτος 2016 και υπέρ του αιτήματός της ΕΚΔΟΘΗΚΕ η με 

αριθμό πρωτ. *********** ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ.   

Ενδιάμεσα του χρονικού διαστήματος της υποβολής αιτήσεως έως την έκδοση της αδείας , με το φύλλο 

ελέγχου ************* του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ βεβαιώθηκε αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, λόγω 

του ότι η σχετική άδεια δεν  παραλήφθηκε από την αρμόδια υπηρεσία στον απαιτούμενο χρόνο. Επί 

της ανωτέρω βεβαιωμένης παράβασης , η επιχείρηση υπέβαλε και τότε, εμπρόθεσμα ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ 

(αρ. πρωτ .***********) και  ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ με το αριθ. πρωτ. *********** έγγραφο Δήμου Ξάνθης.   

Με ατομική ειδοποίηση οφειλών, γνωστοποιήθηκε στον επιχειρηματία η μη τακτοποίηση ληξιπρόθε-

σμων οφειλών στο Δήμο :α)για τέλος αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου και β)για πρόστιμο 

αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου συνολικού ποσού ευρώ (€ *********** ). 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : Η αρχή της χρηστής διοίκησης επιβάλλει στα διοικητικά όργανα να ασκούν τις αρμο-

διότητές τους σύμφωνα με το αίσθημα δικαίου που επικρατεί, ώστε να αποφεύγονται οι δογματικές 

ερμηνευτικές εκδοχές και να επιδιώκεται η προσαρμογή των κανόνων δικαίου προς τις επικρατούσες 

κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις.  

Ενόψει των ανωτέρω η εκδοθείσα εν τέλει άδεια (αρ.πρωτ.***************) καταλαμβάνει όλο το έτος 

2017 και το ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο επιβλήθηκε κατά παράβαση της χρηστής διοίκησης, αφού 

προηγούμενα  είχε δημιουργήσει την δικαιολογημένη εμπιστοσύνη του ιδιώτη προς την λειτουργία της 

ακολουθώντας τις υποδείξεις αυτής.  

Ο ιδιώτης (επιχείρηση) δύναται να προβεί σε αίτηση θεραπείας για την ανάκληση της διοικητικής πρά-

ξης εναντίον του για την διαγραφή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του σύμφωνα με το άρθρο 174 παρ. 3 

(γ) του Ν.3463/06. 

                                                                          ΣτΔΕ 

 

                                                                     Ελένη Π. Αχτάρη  


