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1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Ειδική Ταμειακή 

Υπηρεσία) 

2. ********του ********* κατοίκου Ξάνθης (**************). 
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Στο γραφείο του ΣτΔΕ κοινοποιήθηκε η έγγραφη αίτηση προς την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, για 

να λάβει γνώση, η Αρχή. 

Με αριθ. πρωτ. *******/29-6-2018 προς την αρμόδια Υπηρεσία, το γραφείου του ΣτΔΕ ζητήθηκαν στοι-

χεία από τον φάκελο του νομικού προσώπου (Α.Ε.) του οποίου ο αιτών, διετέλεσε Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Επί του αιτήματος, προσκομίστηκαν στις 25-7-2018 αναλυτικά στοιχεία από τον φάκελο του νομικού 

προσώπου και απασχολεί υπόθεση σύνταξης βεβαιωτικών καταλόγων δημοτικών φόρων, τελών, δι-

καιωμάτων κ.ο.κ. δυνάμει των οποίων, ο Δήμος Ξάνθης με το αριθμ.πρωτ. *******/21-12-2016 έγγραφό 

του προς την Δ.Ο.Υ. Ξάνθης προέβη σε εντολή δέσμευσης χορήγησης φορολογικής ενημερότητας του 

******** για το ποσό των (€ *******,01) εξαιτίας οφειλής της Ανώνυμης Εταιρείας, για την οποία είχε αλ-

ληλέγγυα ευθύνη,  με το νομικό πρόσωπο. 

Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο για τις ανώνυμες εταιρίες εισήγαγε ο Ν 2190/1920 περί ανώνυμων εται-

ριών, το οποίο αποτελεί και μέχρι σήμερα τη βασική πηγή δικαίου της ανώνυμης εταιρίας. Η γενική 

συνέλευση είναι το βουλητικό όργανο του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας, αφού οι αποφά-

σεις της αποτελούν έκφανση της βούλησης της εταιρίας εν γένει,  κατά κανόνα όμως στις προς τα έσω 
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μόνο σχέσεις, συνεπώς η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. που διεξάγεται, κατά τον διαχειριστικό έλεγχο 

από την τακτική ετήσια Γ.Σ. αφορά τον κανόνα αυτό.  

Πιο συγκεκριμένα,  τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες 

σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση της νομικής οντότητας, ευθύνονται προσωπικά και αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο για την καταβολή. 

Συνάγεται από την υποβληθείσα αίτηση του ************ ότι διετέλεσε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμ-

βουλίου της εταιρείας «*********** Α.Ε.».  

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. **************-2017 γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ξάνθης, 

ορθώς κρίνεται ότι η τελολογική ερμηνεία του ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ προσανατολίζε-

ται αποκλειστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και εφαρμόζονται οι δια-

τάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων και για την είσπραξη των εσόδων των Δήμων.  

Ωστόσο από την εξέταση των εγγράφων που προσκομίστηκαν από την αρμόδια υπηρεσία στο γραφείο 

του ΣτΔΕ ανακύπτουν διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να εξεταστούν. 

1)Αναφύονται ζητήματα εδαφικών διοικητικών ορίων μεταξύ του Δήμου ******** και Δήμου ********** για 

την έδρα της εταιρείας ************ Α.Ε.  

2)Με το  αριθ.πρωτ. *********/18-9-2015 έγγραφο του Δήμου *********** γίνεται ανάκληση μόνο,  του 

γνησίου της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της Ανώνυμης Εταιρείας με επίκληση αιτιολογίας 

που αναφέρει θέμα καθορισμού ορίων μεταξύ Δήμων. 

 3)Έγγραφο Δήμου ********** με αριθμ.πρωτ. ***********/24-8-2015 που αναφέρεται επίσης σε θέμα κα-

θορισμού ορίων  των Δήμων ********* και ************,   

4)Έγγραφο της Δ/νσης Δόμησης Δήμου Ξάνθης αριθμ.πρωτ. *********/27-8-2015 με έκφραση  άποψης 

επί του ιδίου θέματος καθορισμού ορίων των Δήμων.  

Η αναφορά συγκεκριμένων τοπωνυμίων σαν ορόσημα  των ορίων μεταξύ των Δήμων ***** και ***** και 

της πρώην κοινότητας **********, είναι επιβεβλημένη ειδικά μετά την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010  

Πρόγραμμα Καλλικράτης λόγω των συνενώσεων πρώην Δήμων & Κοινοτήτων με το Δήμο της Ξάνθης. 

Δεν  έχει όμως  ενεργοποιηθεί η εφαρμογή του άρθρου 13 του Ν. 3463/2006 από αρμόδια όργανα και 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

5)Με την ανωτέρω διαμορφωμένη κατάσταση η αρμόδια οικονομική  υπηρεσία Δήμου Ξάνθης ενημέ-

ρωσε το νομικό πρόσωπο για τις οφειλές του προς το Δήμο Ξάνθης με έγγραφο αριθμ.πρωτ. 

**********/2-9-15 και με αριθμό ********** ΄/4-3-2016  έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του 
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Εφετείου Θράκης με έδρα στο Πρωτοδικείο Ξάνθης ***********επιδόθηκαν στην Ανώνυμη Εταιρεί-

α********* νόμιμα τα αποσπάσματα βεβαιωτικών καταλόγων του Δήμου Ξάνθης. 

6)Ο αιτών ****************** δεν προκύπτει από έγγραφο ότι έλαβε ατομική ειδοποίηση ενώ ευθύνεται 

αλληλέγγυα με το νομικό πρόσωπο και αυτό αποτελεί δυσμενή διοικητική πράξη. 

7)Ο αιτών προσκομίζει έγγραφο του θεράποντα  γιατρού του, που πιστοποιεί την ημερομηνία της εγ-

χειρήσεώς του ήτοι η ************* και φωτοτυπία του ΙΚΑ για την πιστοποίηση της αναπηρίας του 

***********%, οπότε η οικονομική του αδυναμία προήλθε από γεγονότα ανωτέρας βίας. 

Ο αιτών διατηρεί δικαίωμα να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία,  στοιχεία,  που να δύνανται  να 

θεμελιώσουν την υπαγωγή του σε αίτημα εφαρμογής του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006   για διαγραφή 

των χρεών του. 

Για τις νομικές ενέργειες, μεταβίβασης της ακίνητης περιουσίας του στα τέκνα του,  οι υπηρεσίες του 

Δήμου Ξάνθης είναι αναρμόδιες. 

 

 

                                                                          ΣτΔΕ 

 

                                                                     Ελένη Π. Αχτάρη  


