ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.2/22-2-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 37

Περίληψη
Έγκριση του αριθμ.4/2016 πρακτικού της Συμβιβαστικής
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα
19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.7391/17-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη
Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
22) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
23) Μποζ Ραμαδάν
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
24) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Δημούδη Χρυσούλα
26) Παρτσαλίδου Δέσποινα
9) Ηλιάδης Θωμάς
27) Πυρνάρη Ειρήνη
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
28) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
29) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
31) Τσαρεκτσή Τζενάν
14) Κίρατζη Ερκάν
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
15) Κολλάρος Γεώργιος
33) Τσιακίρογλου Σωτήριος
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Φανουράκης Εμμανουήλ
17) Λύρατζης Πασχάλης
35) Χασάν Ογλού Ορχάν
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
36) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Κυριακίδης Αλέξανδρος
5) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Ξυνίδης Αθανάσιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικός σύμβουλος Πασχάλης Λύρατζης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση πριν
τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος
αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, οι δημοτικοί σύμβουλοι
Απόστολος Αγκόρτσας, Στυλιανός Γουναρίδης, Χρήστος Μούρκας, αποχώρησαν οριστικά κατά τη συζήτηση
του 12ου θέματος και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιπποκράτης Καμαρίδης και Χρυσούλα Δημούδη αποχώρησαν
οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.7181/20-2-2017 εισήγηση της
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ: 1.Το άρθρο 32 παρ. 6 του ν.1080/80, 2. Το αριθμ.4/2016 Πρακτικό της 15-12-2016
Συνεδρίαση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών παρακαλούμε να εισηγηθείτε την λήψη απόφασης αναφορικά με
το Πρακτικό 4/2016 (αριθμ.αποφ.1-6) της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.4/2016 πρακτικό της Επιτροπής
Επίλυσης Φορολογικών διαφορών το οποίο περιλαμβάνει τις με αριθμ.1 έως 6 αποφάσεις και έχει ως εξής:
«ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 15ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1
Στην Ξάνθη την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο
δημοτικό κατάστημα Ξάνθης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη
Παρών ήταν ο γραμματέας της Επιτροπής Κηπουρός Κωνσταντίνος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 17
Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίο ορίστηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Ξάνθης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 32 του Ν 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν
σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν 1406/83 και τροποποιήθηκαν από 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 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.
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το
Δήμο .
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει
αμέσως αντίγραφο της στην επιτροπή (άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1080/80).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
της Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντα (αριθμ. πρωτ. 12474/08-04-2016) η οποία κλήθηκε με την
αριθμ. πρωτ. 45640/28-11-2016 πρόσκληση και εκπροσωπήθηκε μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου της
Παπανικολάου Μαρίας.
Σε βάρος της προσφεύγουσας Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντα επιβλήθηκε πρόστιμο για
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου ύψους 1.296 € για την επιβολή του οποίου εκδόθηκε η αριθμ. 218
Απόφαση Δημάρχου και στη συνέχεια αυτής συντάχθηκε ο 3875 Χρηματικός Κατάλογος.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα ζητώντας να διαγραφούν τα
σχετικά πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν έως 50% τα σχετικά
ποσά.
Η πληρεξούσια δικηγόρος ανέφερε ότι το επίμαχο διάστημα η προσφεύγουσα έκανε χρήση
τραπεζοκαθισμάτων αλλά αμφισβήτησε την μέτρηση που διενεργήθηκε κρίνοντας την υπερβολική. Τόνισε
ότι το ισχύον καθεστώς στην Παλιά Πόλη δεν έχει αποσαφηνιστεί με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται και δίνουν ζωή στην Παλιά Πόλη να αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Ανέφερε
επίσης ότι αν δεν τοποθετηθούν κάποια τραπεζάκια μπροστά από την επιχείρηση, ο δρόμος θα γεμίσει
σταθμευμένα οχήματα τα οποία εμποδίζουν την διέλευση των πεζών καθώς και την πρόσβαση των πελατών.
Στη συνέχεια κατέθεσε στην Επιτροπή εγγράφως οικονομικά στοιχεία την επιχείρησης και όλα τα
αναφερόμενα στο σχετικό δικόγραφο.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω στοιχεία αποφάσισε:
 Ότι ο ισχυρισμός για την ακρίβεια της μέτρησης, κρίθηκε αόριστος και αναπόδεικτος.
 Ότι η επιχείρηση είναι υπότροπη.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό κατά την θερινή περίοδο, είναι αναληθές.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα
να απορρίψει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε
με τον Χρηματικό Κατάλογο 3875 ποσού 1.296 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 2

Στην Ξάνθη την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο
δημοτικό κατάστημα Ξάνθης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη
Παρών ήταν ο γραμματέας της Επιτροπής Κηπουρός Κωνσταντίνος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 17
Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίο ορίστηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Ξάνθης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 32 του Ν 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν
σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν 1406/83 και τροποποιήθηκαν από 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 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.
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το
Δήμο .
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει
αμέσως αντίγραφο της στην επιτροπή (άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1080/80).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της Επιτροπής
και ο γραμματέας της, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού της
Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντα (αριθμ. πρωτ. 22391/16-06-2016) η οποία κλήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 45640/28-11-2016 πρόσκληση και εκπροσωπήθηκε μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου της
Παπανικολάου Μαρίας.
Σε βάρος της προσφεύγουσας Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντα επιβλήθηκε πρόστιμο για
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου ύψους 1.080 € για την επιβολή του οποίου εκδόθηκε η αριθμ. 690
Απόφαση Δημάρχου και στη συνέχεια αυτής συντάχθηκε ο 3939 Χρηματικός Κατάλογος.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα ζητώντας να διαγραφούν τα
σχετικά πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν έως 50% τα σχετικά
ποσά.
Η πληρεξούσια δικηγόρος ανέφερε όπως και στην προηγούμενη Απόφαση (αριθμ. 1), ότι το επίμαχο
διάστημα η προσφεύγουσα έκανε χρήση τραπεζοκαθισμάτων αλλά αμφισβήτησε την μέτρηση που
διενεργήθηκε κρίνοντας την υπερβολική. Τόνισε ότι το ισχύον καθεστώς στην Παλιά Πόλη δεν έχει
αποσαφηνιστεί με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και δίνουν ζωή στην Παλιά Πόλη να
αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Ανέφερε επίσης ότι αν δεν τοποθετηθούν κάποια τραπεζάκια μπροστά
από την επιχείρηση, ο δρόμος θα γεμίσει σταθμευμένα οχήματα τα οποία εμποδίζουν την διέλευση των πεζών
καθώς και την πρόσβαση των πελατών.
Στη συνέχεια κατέθεσε στην Επιτροπή εγγράφως οικονομικά στοιχεία την επιχείρησης και όλα τα
αναφερόμενα στο σχετικό δικόγραφο.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω στοιχεία αποφάσισε:
 Ότι ο ισχυρισμός για την ακρίβεια της μέτρησης, κρίθηκε αόριστος και αναπόδεικτος.
 Ότι η επιχείρηση είναι υπότροπη.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό κατά την θερινή περίοδο, είναι αναληθές.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα
να απορρίψει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε
με τον Χρηματικό Κατάλογο 3939 ποσού 1.080 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 3
Στην Ξάνθη την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο
δημοτικό κατάστημα Ξάνθης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη

Παρών ήταν ο γραμματέας της Επιτροπής Κηπουρός Κωνσταντίνος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 17
Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίο ορίστηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Ξάνθης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 32 του Ν 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν
σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν 1406/83 και τροποποιήθηκαν από 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 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.
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το
Δήμο .
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει
αμέσως αντίγραφο της στην επιτροπή (άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1080/80).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
της Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου (αριθμ. πρωτ. 3684/01-02-2016) η οποία κλήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 45640/28-11-2016 πρόσκληση και εκπροσωπήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της
Παπαχριστόπουλου Ιωάννη.
Σε βάρος της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου επιβλήθηκαν ποσά για
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος του μισθωμένου από την ίδια Δημοτικού ακινήτου (Δημοτικό Παρκινγκ)
για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο έτους 2015 το ύψος των οποίων ανέρχεται αντίστοιχα στα 1.140 €,
1.749 € & 2.386 € για την επιβολή των οποίων συντάχθηκαν οι αριθμ. 3744α, 3744β, & 3744γ Χρηματικοί
Κατάλογοι.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα ζητώντας να διαγραφούν τα
σχετικά πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν έως 50% τα σχετικά
ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος τόνισε ότι η προσφεύγουσα βρίσκεται εδώ και καιρό σε δικαστική
διαμάχη με το Δήμο Ξάνθης για το Παρκινγκ και ότι κέρδισε τα ασφαλιστικά μέτρα που έκανε κατά του
Δήμου. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ζήτησε την ακύρωση των συγκεκριμένων Χρηματικών Καταλόγων που
αφορούν την χρέωση για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο 2015 καθώς
όπως ανέφερε οι κατάλογοι εμφανίζουν ελλιπή στοιχεία και ότι η κατανάλωση αφορά τον Σύλλογο
Εθελοντών Αιμοδοτών που το διάστημα εκείνο βρισκόταν πάνω από το Δημοτικό Παρκινγκ. Επίσης ανέφερε
ότι από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο του 2015 το Δημοτικό Παρκινγκ δεν λειτουργούσε.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος κατά την παράσταση του στην Επιτροπή επικαλέστηκε στοιχεία τα οποία
η Επιτροπή ζήτησε να προσκομιστούν εγγράφως. Τα ζητούμενα στοιχεία (υπόμνημα και σχετικά
δικαιολογητικά) προσκομίστηκαν εκ των υστέρων από τον ίδιο και αφορά και τις 4 προσφυγές τις
προσφεύγουσας και εντός της τασσόμενης από την Επιτροπή προθεσμίας.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω στοιχεία αποφάσισε:
 Ο ισχυρισμός περί αοριστίας του Χρηματικού Καταλόγου λόγω μη αναγραφής στοιχείων (κωδικός
αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και οι KW κατανάλωσης του μετρητή για τους
συγκεκριμένους μήνες είναι ανίσχυρος διότι τα ανωτέρω στοιχεία αναφερόταν λεπτομερώς στα
συνοδευτικά έγγραφα του καταλόγου δηλαδή οι καταστάσεις της ΔΕΗ όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο
Δήμο Ξάνθης, αφορούσαν τους συγκεκριμένους μήνες και αναφερότανε σε αυτές οι χρεώσεις ανά
παροχή, οι KW κατανάλωσης καθώς και το ποσό χρέωσης.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι οι χρεώσεις στον Χρηματικό Κατάλογο δεν είναι σύννομες καθώς αφορούν
χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν λειτουργούσε η επιχείρηση είναι ανίσχυρος διότι η επιχείρηση
υπέγραψε το συμφωνητικό στις 31 Μαρτίου 2015 ενώ η χρέωση του ενοικίου ξεκίνησε τον Ιούνιο του
2015.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι ο προσβαλλόμενος Χρηματικός Κατάλογος εμφανίζει ελλιπή στοιχεία είναι
ανίσχυρος διότι ο εν λόγω κατάλογος συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία έχουν επιδοθεί στην
προσφεύγουσα και από τα οποία προκύπτει τόσο ο τρόπος υπολογισμού της οφειλής όσο και ο τίτλος
εγγραφής της.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα
να απορρίψει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας σχετικά με τα ποσά που επιβλήθηκαν με
τους αριθμ. 3744α, 3744β, & 3744γ Χρηματικούς Καταλόγους ποσών 1.140 €, 1.749 €, 2.386 € για
κατανάλωση ρεύματος του Δημοτικού Παρκινγκ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο 2015 αντίστοιχα.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 4

Στην Ξάνθη την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο
δημοτικό κατάστημα Ξάνθης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη
Παρών ήταν ο γραμματέας της Επιτροπής Κηπουρός Κωνσταντίνος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 17
Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίο ορίστηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Ξάνθης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 32 του Ν 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν
σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν 1406/83 και τροποποιήθηκαν από 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 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.
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το
Δήμο .
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει
αμέσως αντίγραφο της στην επιτροπή (άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1080/80).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
της Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου (αριθμ. πρωτ. 8451/08-03-2016, η οποία κλήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 45640/28-11-2016 πρόσκληση και εκπροσωπήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της
Παπαχριστόπουλου Ιωάννη.
Σε βάρος της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου επιβλήθηκαν ποσά για τέλος
καθαριότητας και φωτισμού και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του μισθωμένου από την ίδια Δημοτικού
ακινήτου (Δημοτικό Παρκινγκ) για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο & Οκτώβριο έτους
2015 το ύψος των οποίων ανέρχεται αντίστοιχα στα 212,90 €, 212,90 €, 212,90 €, 212,90 €, 212,90 € και
169,95 €, 169,95 €, 169,95 €, 169,95 € & 169,95 € για την επιβολή των οποίων συντάχθηκαν οι αριθμ. 3842α,
3842β, 3842γ, 3842δ, 3842ε & 3843α, 3843β, 3843γ, 3843δ, 3843ε Χρηματικοί Κατάλογοι.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα ζητώντας να διαγραφούν τα
σχετικά πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν έως 50% τα σχετικά
ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος στο σκεπτικό του επανέλαβε όπως και στην 3η Απόφαση τα προβλήματα
που έχουν προκύψει με το Δημοτικό Παρκινγκ και τόνισε πως η σύμβαση είναι άκυρη και ότι έχει κάνει
ανακοπή καθώς τα προβλήματα του χώρου στάθμευσης είναι πάρα πολλά και τα οποία δεν γνώριζε η
προσφεύγουσα.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω στοιχεία αποφάσισε:
 Ο ισχυρισμός περί αοριστίας του Χρηματικού Καταλόγου λόγω μη αναγραφής στοιχείων (κωδικός
αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και οι KW κατανάλωσης του μετρητή για τους
συγκεκριμένους μήνες είναι ανίσχυρος διότι τα ανωτέρω στοιχεία αναφερόταν λεπτομερώς στα
συνοδευτικά έγγραφα του καταλόγου δηλαδή οι καταστάσεις της ΔΕΗ όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο
Δήμο Ξάνθης, αφορούσαν τους συγκεκριμένους μήνες και αναφερότανε σε αυτές οι χρεώσεις ανά
παροχή, οι KW κατανάλωσης καθώς και το ποσό χρέωσης.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι το εμβαδό του ακινήτου είναι εσφαλμένο κρίνεται αναπόδεικτος διότι δεν
προσκομίστηκαν τα επικαλούμενα στην προσφυγή έγγραφα της Αναδόχου εταιρείας της
Κοινοπραξίας «Μ. Δαλαμπέλα – Ι. Αναστασιάδη» καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι η επιχείρηση δεν λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2015 κρίνεται ανίσχυρος
λαμβανομένων υπόψη των συνοδευτικών των Χρηματικών Καταλόγων εγγράφων της ΔΕΗ που
αφορούν την κατανάλωση ρεύματος για το επίμαχο χρονικό διάστημα.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα
να απορρίψει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας σχετικά με τα ποσά που επιβλήθηκαν με
τους αριθμ. 3842α, 3842β, 3842γ, 3842δ, 3842ε & 3843α, 3843β, 3843γ, 3843δ, 3843ε Χρηματικούς
Καταλόγους ποσών ύψους 212,90 €, 212,90 €, 212,90 €, 212,90 €, 212,90 € για τέλος καθαριότητας και

φωτισμού & 169,95 €, 169,95 €, 169,95 €, 169,95 € & 169,95 € για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του
Δημοτικού Παρκινγκ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 2015 αντίστοιχα.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 5
Στην Ξάνθη την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο
δημοτικό κατάστημα Ξάνθης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη
Παρών ήταν ο γραμματέας της Επιτροπής Κηπουρός Κωνσταντίνος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 17
Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίο ορίστηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Ξάνθης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 32 του Ν 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν
σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν 1406/83 και τροποποιήθηκαν από 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 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.
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το
Δήμο .
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει
αμέσως αντίγραφο της στην επιτροπή (άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1080/80).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
της Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου (αριθμ. πρωτ. 24414/30-06-2016) η οποία κλήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 45640/28-11-2016 πρόσκληση και εκπροσωπήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της
Παπαχριστόπουλου Ιωάννη.
Σε βάρος της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου επιβλήθηκαν ποσά για
κατανάλωση, τέλος καθαριότητας και φωτισμού, και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του μισθωμένου από
την ίδια Δημοτικού ακινήτου (Δημοτικό Παρκινγκ) για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο του έτους 2016,
το ύψος των οποίων ανέρχεται αντίστοιχα στα 1.310 € & 860 €, 212,90 € & 212,90 €, και 169,95 €, & 169,95
€ αντίστοιχα για την επιβολή των οποίων συντάχθηκαν οι αριθμ. 3951, 3951β, 3952α, 3952β, 3953α & 3953β
Χρηματικοί Κατάλογοι.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα ζητώντας να διαγραφούν τα
σχετικά πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν έως 50% τα σχετικά
ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος στο σκεπτικό του επανέλαβε όπως και στην 3η & 4η Απόφαση τα
προβλήματα του Δημοτικού Παρκινγκ.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω στοιχεία ομοίως με την 4η Απόφαση αποφάσισε:
 Ότι ο ισχυρισμός ότι το εμβαδό του ακινήτου είναι εσφαλμένο κρίνεται αναπόδεικτος διότι δεν
προσκομίστηκαν τα επικαλούμενα στην προσφυγή έγγραφα της Αναδόχου εταιρείας της
Κοινοπραξίας «Μ. Δαλαμπέλα – Ι. Αναστασιάδη» καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι η επιχείρηση δεν λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2015 κρίνεται ανίσχυρος
λαμβανομένων υπόψη των συνοδευτικών των Χρηματικών Καταλόγων εγγράφων της ΔΕΗ που
αφορούν την κατανάλωση ρεύματος για το επίμαχο χρονικό διάστημα.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα
να απορρίψει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας σχετικά με τα ποσά που επιβλήθηκαν με
τους αριθμ. αριθμ. 3951, 3951β, 3952α, 3952β, 3953α & 3953β Χρηματικούς Καταλόγους ποσών ύψους
1.310 € & 860 € για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 212,90 €, 212,90 € για τέλος καθαριότητας και
φωτισμού & 169,95 €, & 169,95 € για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δημοτικού Παρκινγκ για τους
μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2016 αντίστοιχα.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 6

Στην Ξάνθη την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο
δημοτικό κατάστημα Ξάνθης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης
φορολογικών διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβούλιου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη
Παρών ήταν ο γραμματέας της Επιτροπής Κηπουρός Κωνσταντίνος υπάλληλος του κλάδου ΤΕ 17
Διοικητικού – Λογιστικού ο οποίο ορίστηκε με την αριθμ. 21/2016 Απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου
Ξάνθης.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου 32 του Ν 1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν
σε ισχύ με το άρθρο 5 του Ν 1406/83 και τροποποιήθηκαν από 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 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.
Κάθε φορολογούμενος που ασκεί προσφυγή κατά τις διατάξεις του ν.505/1976 στα τακτικά διοικητικά
δικαστήρια, δικαιούται να ζητήσει με το ίδιο δικόγραφο τη συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς του με το
Δήμο .
Στην περίπτωση αυτή η υπηρεσία του Δήμου που παρέλαβε την προσφυγή υποχρεούται να διαβιβάσει
αμέσως αντίγραφο της στην επιτροπή (άρθρο 32 παρ. 3 ν. 1080/80).
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, η Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
της Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου (αριθμ. πρωτ. 38528/06-10-2016) η οποία κλήθηκε με την αριθμ.
πρωτ. 45640/28-11-2016 πρόσκληση και εκπροσωπήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της
Παπαχριστόπουλου Ιωάννη.
Σε βάρος της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτα του Γεράσιμου επιβλήθηκαν ποσά για
κατανάλωση, τέλος καθαριότητας και φωτισμού, και φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του μισθωμένου από
την ίδια Δημοτικού ακινήτου (Δημοτικό Παρκινγκ) για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο του έτους 2016, το
ύψος των οποίων ανέρχεται αντίστοιχα στα 740 €, 581 €, 212,90 € & 212,90 €, και 169,95 €, & 169,95 €
αντίστοιχα για την επιβολή των οποίων συντάχθηκαν οι αριθμ. 4023α, 4023β, 4024α, 4024β, 4025α & 4025β
Χρηματικοί Κατάλογοι.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η προσφεύγουσα ζητώντας να διαγραφούν τα
σχετικά πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν έως 50% τα σχετικά
ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος στο σκεπτικό του επανέλαβε όπως και στην 3η, 4η & 5η Απόφαση τα
προβλήματα του Δημοτικού Παρκινγκ.
Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη της τα ανωτέρω στοιχεία ομοίως με την 4η & 5η Απόφαση
αποφάσισε:
 Ότι ο ισχυρισμός ότι το εμβαδό του ακινήτου είναι εσφαλμένο κρίνεται αναπόδεικτος διότι δεν
προσκομίστηκαν τα επικαλούμενα στην προσφυγή έγγραφα της Αναδόχου εταιρείας της
Κοινοπραξίας «Μ. Δαλαμπέλα – Ι. Αναστασιάδη» καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου.
 Ότι ο ισχυρισμός ότι η επιχείρηση δεν λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2015 κρίνεται ανίσχυρος
λαμβανομένων υπόψη των συνοδευτικών των Χρηματικών Καταλόγων εγγράφων της ΔΕΗ που
αφορούν την κατανάλωση ρεύματος για το επίμαχο χρονικό διάστημα.
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
ομόφωνα
να απορρίψει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας σχετικά με τα ποσά που επιβλήθηκαν με τους
αριθμ. 4023α, 4023β, 4024α, 4024β, 4025α & 4025β Χρηματικούς Καταλόγους ποσών ύψους 740 €, 581 €
για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 212,90 €, 212,90 € για τέλος καθαριότητας και φωτισμού & 169,95 €,
& 169,95 € για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δημοτικού Παρκινγκ για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο
2016 αντίστοιχα.».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς
και 1.Το άρθρο 32 παρ. 6 του ν.1080/80, 2. Το αριθμ.4/2016 Πρακτικό της 15-12-2016 Συνεδρίαση της
Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντα
σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε με τον Χρηματικό Κατάλογο 3875 ποσού 1.296 € για αυθαίρετη
χρήση κοινόχρηστου χώρου διότι ο ισχυρισμός για την ακρίβεια της μέτρησης, κρίθηκε αόριστος και
αναπόδεικτος, η επιχείρηση είναι υπότροπη και ο ισχυρισμός ότι το κατάστημα παραμένει κλειστό κατά
την θερινή περίοδο, είναι αναληθές.
Β) Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Σαββατιανού Δήμητρας του Ξενοφώντα
σχετικά με το πρόστιμο που επιβλήθηκε με τον Χρηματικό Κατάλογο 3939 ποσού 1.080 €, για
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, διότι ο ισχυρισμός για την ακρίβεια της μέτρησης, κρίθηκε
αόριστος και αναπόδεικτος, η επιχείρηση είναι υπότροπη και ο ισχυρισμός ότι το κατάστημα παραμένει
κλειστό κατά την θερινή περίοδο, είναι αναληθές
Γ) Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτας του Γεράσιμου σχετικά
με τα ποσά που επιβλήθηκαν με τους αριθμ. 3744α, 3744β, & 3744γ Χρηματικούς Καταλόγους ποσών
1.140 €, 1.749 €, 2.386 € αντίστοιχα για κατανάλωση ρεύματος του Δημοτικού Παρκινγκ για τους μήνες
Ιούνιο, Ιούλιο & Αύγουστο 2015 αντίστοιχα, διότι α) ο ισχυρισμός περί αοριστίας του Χρηματικού
Καταλόγου λόγω μη αναγραφής στοιχείων (κωδικός αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και οι KW
κατανάλωσης του μετρητή για τους συγκεκριμένους μήνες είναι ανίσχυρος διότι τα ανωτέρω στοιχεία
αναφερόταν λεπτομερώς στα συνοδευτικά έγγραφα του καταλόγου δηλαδή οι καταστάσεις της ΔΕΗ
όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο Δήμο Ξάνθης, αφορούσαν τους συγκεκριμένους μήνες και αναφερότανε
σε αυτές οι χρεώσεις ανά παροχή, οι KW κατανάλωσης καθώς και το ποσό χρέωσης, β) οι χρεώσεις στον
Χρηματικό Κατάλογο δεν είναι σύννομες καθώς αφορούν χρονικό διάστημα κατά το οποίο δεν
λειτουργούσε η επιχείρηση είναι ανίσχυρος διότι η επιχείρηση υπέγραψε το συμφωνητικό στις 31
Μαρτίου 2015 ενώ η χρέωση του ενοικίου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, και γ) ο προσβαλλόμενος
Χρηματικός Κατάλογος εμφανίζει ελλιπή στοιχεία είναι ανίσχυρος διότι ο εν λόγω κατάλογος
συνοδεύεται από έγγραφα τα οποία έχουν επιδοθεί στην προσφεύγουσα και από τα οποία προκύπτει τόσο
ο τρόπος υπολογισμού της οφειλής όσο και ο τίτλος εγγραφής της.
Δ) Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτας του Γεράσιμου σχετικά
με τα ποσά που επιβλήθηκαν με τους αριθμ. 3842α, 3842β, 3842γ, 3842δ, 3842ε & 3843α, 3843β,
3843γ, 3843δ, 3843ε Χρηματικούς Καταλόγους ποσών ύψους 212,90 €, 212,90 €, 212,90 €, 212,90 €,
212,90 € για τέλος καθαριότητας και φωτισμού & 169,95 €, 169,95 €, 169,95 €, 169,95 € & 169,95 € για
φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δημοτικού Παρκινγκ για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο,
Σεπτέμβριο & Οκτώβριο 2015 αντίστοιχα, διότι α) Ο ισχυρισμός περί αοριστίας του Χρηματικού
Καταλόγου λόγω μη αναγραφής στοιχείων (κωδικός αριθμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και οι KW
κατανάλωσης του μετρητή για τους συγκεκριμένους μήνες είναι ανίσχυρος διότι τα ανωτέρω στοιχεία
αναφερόταν λεπτομερώς στα συνοδευτικά έγγραφα του καταλόγου δηλαδή οι καταστάσεις της ΔΕΗ
όπως αυτές διαβιβάστηκαν στο Δήμο Ξάνθης, αφορούσαν τους συγκεκριμένους μήνες και αναφερότανε
σε αυτές οι χρεώσεις ανά παροχή, οι KW κατανάλωσης καθώς και το ποσό χρέωσης, β) ο ισχυρισμός ότι
το εμβαδό του ακινήτου είναι εσφαλμένο κρίνεται αναπόδεικτος διότι δεν προσκομίστηκαν τα
επικαλούμενα στην προσφυγή έγγραφα της Αναδόχου εταιρείας της Κοινοπραξίας «Μ. Δαλαμπέλα – Ι.
Αναστασιάδη» καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και γ) ο ισχυρισμός ότι η
επιχείρηση δεν λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2015 κρίνεται ανίσχυρος λαμβανομένων υπόψη των
συνοδευτικών των Χρηματικών Καταλόγων εγγράφων της ΔΕΗ που αφορούν την κατανάλωση ρεύματος
για το επίμαχο χρονικό διάστημα
Ε) Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτας του Γεράσιμου σχετικά
με τα ποσά που επιβλήθηκαν με τους αριθμ. αριθμ. 3951, 3951β, 3952α, 3952β, 3953α & 3953β
Χρηματικούς Καταλόγους ποσών ύψους 1.310 € & 860 € για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 212,90
€, 212,90 € για τέλος καθαριότητας και φωτισμού & 169,95 €, & 169,95 € για φόρο ηλεκτροδοτούμενων
χώρων του Δημοτικού Παρκινγκ για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο 2016 αντίστοιχα διότι α) Ότι ο
ισχυρισμός ότι το εμβαδό του ακινήτου είναι εσφαλμένο κρίνεται αναπόδεικτος διότι δεν
προσκομίστηκαν τα επικαλούμενα στην προσφυγή έγγραφα της Αναδόχου εταιρείας της Κοινοπραξίας
«Μ. Δαλαμπέλα – Ι. Αναστασιάδη» καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και β) ο
σχυρισμός ότι η επιχείρηση δεν λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2015 κρίνεται ανίσχυρος λαμβανομένων
υπόψη των συνοδευτικών των Χρηματικών Καταλόγων εγγράφων της ΔΕΗ που αφορούν την
κατανάλωση ρεύματος για το επίμαχο χρονικό διάστημα
ΣΤ) Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Πατρικίου Μαργαρίτας του Γεράσιμου σχετικά
με τα ποσά που επιβλήθηκαν με τους αριθμ. 4023α, 4023β, 4024α, 4024β, 4025α & 4025β Χρηματικούς
Καταλόγους ποσών ύψους 740 €, 581 € για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 212,90 €, 212,90 € για
τέλος καθαριότητας και φωτισμού & 169,95 €, & 169,95 € για φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του
Δημοτικού Παρκινγκ για τους μήνες Μάρτιο & Απρίλιο 2016 αντίστοιχα, διότι α) ο ισχυρισμός ότι το
εμβαδό του ακινήτου είναι εσφαλμένο κρίνεται αναπόδεικτος διότι δεν προσκομίστηκαν τα

επικαλούμενα στην προσφυγή έγγραφα της Αναδόχου εταιρείας της Κοινοπραξίας «Μ. Δαλαμπέλα – Ι.
Αναστασιάδη» καθώς και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και β) ο ισχυρισμός ότι η
επιχείρηση δεν λειτούργησε από τον Ιούνιο του 2015 κρίνεται ανίσχυρος λαμβανομένων υπόψη των
συνοδευτικών των Χρηματικών Καταλόγων εγγράφων της ΔΕΗ που αφορούν την κατανάλωση ρεύματος
για το επίμαχο χρονικό διάστημα
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 23-2-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

