ΑΔΑ: Β4ΡΟΩΚ8-Τ6Ω
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/28-5-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 167

Περίληψη
Έγκριση του αριθ.1/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών διαφορών Δήμου Ξάνθης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.32325/24-5-2012 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 Δημαρχόπουλου
Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
26 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
1. Αγκόρτσας Απόστολος
2. Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Βορίδης Δημήτριος
3. Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
3. Μαζαράκης Σπύρος
4. Βασιλούδης Ηλίας
4. Ξυνίδης Αθανάσιος
5. Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
5. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
6. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Τοπ Ισμέτ
7. Ηλιάδης Θωμάς
7. Φιλίππου Φίλιππος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
που δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση αν και
9. Καλογερής Κρίτων
νόμιμα προσκλήθηκαν.
10. Καραγιαννίδου Πατσατζή Σοφία
11. Κολλάρος Γεώργιος
12. Κυριακίδης Αλέξανδρος
13. Μούρκας Χρήστος
14. Μπεκτές Σαμπρή
15. Μπένης Δημήτριος
21. Ταρενίδης Παναγιώτης
16. Παναγιωτίδης Γρηγόρης
22. Τσεγγελίδης Ιωάννης
17. Παπασταματίου Γεώργιος
23. Τσέπελης Εμμανουήλ
18. Πούλιος Χρίστος
24. Φανουράκης Εμμανουήλ
19. Πατσίδου Δέσποινα
25. Φωτιάδης Νικόλαος
20. Παπαδόπουλος Κυριάκος
26. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της
Τοπικής Κοινότητας Σταυρούπολης Σαρόγλου Κωνσταντίνος, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος,
Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Καρυοφύτου Σεραφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Φανουράκης Εμμανουήλ αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το 13 ο θέμα και
ο δ.σ. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ μετά τη συζήτηση του 14ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου και εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθ.πρωτ.26489/19-4-2012 εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
η οποία αφορά την έγκριση του αριθ.1/2012 πρακτικό της Επιτροπής.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.1/2012 πρακτικό της Συμβιβαστικής
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών το οποίο έχει ως εξής:
Στην Ξάνθη σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 συνήλθε στο Δημοτικό
Κατάστημα Ξάνθης η Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου (άρθρο 32 παρ. 2 του
ν.1080/80) αποτελούμενη από τους:
1. Αλέξανδρο Κυριακίδη
Δημ. Σύμβουλο ως Πρόεδρο
2. Αθανάσιο Ξυνίδη
Δημ. Σύμβουλο ως Μέλος
3. Κεβεντζίδη Θεόδωρο
Δημότη ως Μέλος
& τον γραμματέα Κωνσταντίνο Κηπουρό Δημοτικό Υπάλληλο όπως ορίστηκαν με την αρ. 67/2011
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
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απόντες:
Ουδείς
Η Επιτροπή αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία και διαπίστωσε ότι η κλήτευση των διαδίκων είναι
κανονική επιλήφθηκε των υποθέσεων των προσφυγών των κάτωθι:
1. Αφοί Γεωργανά Ε.Π.Ε.
2. Αχταρίδου Φεβρωνία & ΣΙΑ Ο.Ε.
3. Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Τα μέλη της επιτροπής έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία τις προσφυγές των ανωτέρω και ύστερα
από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1ο ΘΕΜΑ Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ (Α/Α 105, Αρ. πρωτ. 49473/11)
Η προσφυγή της εταιρείας Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ αφορά πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου
χώρου και τον Χρηματικού Καταλόγου 1763/11 ποσού 3.606,39 ευρώ.
Η πληρεξούσια δικηγόρος κατέθεσε σημείωμα και σχετικά έγγραφα συμπεριλαμβανομένου και ενός
τοπογραφικού διαγράμματος του χώρου. Η δικηγόρος ανέφερε ότι το οικόπεδο ανήκε στον ιδιοκτήτη
πριν τη χάραξη του δρόμου και ότι η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων έγινε στον ιδιόκτητο χώρο
επάνω στην ξύλινη επιφάνεια. Επίσης ανέφερε ότι πριν από την επιβολή του προστίμου δεν εκλήθη η
επιχείρηση σε απολογία.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί αναβολή και να ζητηθεί
από την Δημοτική Αστυνομία σχετικό έγγραφο που να αναφέρει αν η σχετική έκθεση ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε αφορούσε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πάνω στην ξύλινη επιφάνεια.
2ο ΘΕΜΑ Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ (Α/Α 106, Αρ. πρωτ. 49477/11)
Η προσφυγή της εταιρείας Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ αφορά πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου
χώρου και τον Χρηματικού Καταλόγου 1755/11 ποσού 4.428,90 ευρώ.
Η πληρεξούσια ανέφερε ότι και το συγκεκριμένο πρόστιμο αφορά αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου
χώρου όπως και το πρόστιμο του Χ.Κ. 1763/11. Επίσης ανέφερε ότι πριν από την επιβολή του
προστίμου δεν εκλήθη η επιχείρηση σε απολογία για να καταθέσει τις απόψεις της. Ανέφερε επίσης ότι
η έκθεση ελέγχου αφορούσε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επάνω στην ξύλινη επιφάνεια που είναι σε
ιδιόκτητο χώρο της επιχείρησης.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί αναβολή και να ζητηθεί
(ομοίως με το 1ο θέμα) από την Δημοτική Αστυνομία σχετικό έγγραφο που να αναφέρει αν η σχετική
έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε αφορούσε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πάνω στην ξύλινη
επιφάνεια.
3ο ΘΕΜΑ Αχταρίδου Φεβρωνία και ΣΙΑ Ο.Ε. (Α/Α 109, Αρ. πρωτ. 3930/12)
Η προσφυγή της εταιρείας Αχταρίδου Φεβρωνία και ΣΙΑ Ο.Ε. αφορά πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης
κοινόχρηστου χώρου και τον Χρηματικού Καταλόγου 1851/11 ποσού 2,847,15 ευρώ.
Η πληρεξούσια δικηγόρος ανέφερε ότι η επιχείρηση έκανε αίτηση στις 30-06-2011 για άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων όμως η άδεια του καταστήματος δεν είχε
ακόμη βγει με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η χορήγηση της άδειας κοινόχρηστου χώρου. Επίσης η
δικηγόρος ανέφερε ότι στην σχετική απόφαση δεν οριζόταν κάποιος συγκεκριμένος χώρος ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων. Στο τέλος η δικηγόρος ανέφερε ότι ζητεί επικουρικά αν δεν είναι δυνατή η
διαγραφή του προστίμου να γίνει μείωση της τάξης του 50%. Ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις
δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στα οικονομικά δεδομένα που επικρατούν και ότι τα πρόστιμα είναι
εξοντωτικά. Όσον αφορά τα τ.μ. που αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου επισήμανε ότι όταν έκανε
αίτηση δεν γνώριζε πόσα τετραγωνικά μέτρα θα χορηγηθούν.
Σύμφωνα με το αρχείο της υπηρεσίας η αίτηση κατατέθηκε στις 30-06-2011, το Φύλλο ελέγχου της
Δημοτικής Αστυνομίας συντάχθηκε στις 26-07-2011, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος
χορηγήθηκε στις 04-08-2011, ενώ η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου χορηγήθηκε στις 04-01-2012
καθώς την ίδια ημέρα πληρώθηκε το απαιτούμενο τέλος. Επισημαίνεται ότι η άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου χορηγείται αφότου καταβληθεί το σχετικό τέλος.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή και να γίνει
διαγραφή του προστίμου της επιχείρησης Αχταρίδου Φεβρωνία και ΣΙΑ Ο.Ε. ποσού 2,847,15 ευρώ του
Χρηματικού Καταλόγου 1851/11 καθώς η επιχείρηση κατέβαλε το σχετικό τέλος. Τα μέλη της
επιτροπής τόνισαν ότι όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες αποφάσεις
και να παραλαμβάνουν έγκαιρα την σχετική άδεια που προβλέπεται.
4ο ΘΕΜΑ Ελευθεριάδης Ιορδάνης (Α/Α 97, Αρ. πρωτ. 31758/11)
Η προσφυγή του Ελευθεριάδη Ιορδάνη αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων των
έτους 2006 και 2007 των Χρηματικών Καταλόγων 1499//10 & 1500/10 ποσών 10.463 & 607,89 ευρώ
αντίστοιχα.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί αναβολή και να ζητηθεί
από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει για το εάν η Επιτροπή είναι αρμόδια για
Πολεοδομικά πρόστιμα καθώς υπάρχει σχετική επιτροπή ενστάσεων στην Πολεοδομία του Δήμου.
Κατόπιν αυτών μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λήγει η συνεδρίαση.
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Ο Πρόεδρος στη συνέχεια ρώτησε τον δ.σ. και Πρόεδρο της εν λόγω επιτροπής κ. Κυριακίδη
Αλέξανδρο, αν η απόφασή τους με την οποία εισηγούνται τα παραπάνω, είναι ομόφωνη.
Ο Πρόεδρος της επιτροπής απάντησε θετικά και κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη 1) το άρθρο 32 παρ. 6 του
Ν.1080/80 και την αριθ.πρωτ.26489/19-4-2012 ομόφωνη εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών η οποία αφορά την έγκριση του αριθ.1/2012 πρακτικό της
Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το αριθ.1/2012 πρακτικό της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
Δήμου Ξάνθης του άρθρου του 32 παρ. 6 του Ν.1080/80 σύμφωνα με την οποία:
1) Αναβάλει την προσφυγή της εταιρίας Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ (Α/Α 105, Αρ. πρωτ. 49473/11)
προκειμένου να ζητηθεί από την Δημοτική Αστυνομία σχετικό έγγραφο που να αναφέρει αν η
σχετική έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε αφορούσε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πάνω
στην ξύλινη επιφάνεια.
2) Αναβάλει την προσφυγή της εταιρίας Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ (Α/Α 106, Αρ. πρωτ. 49477/11)
προκειμένου να ζητηθεί από την Δημοτική Αστυνομία σχετικό έγγραφο που να αναφέρει αν η
σχετική έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε αφορούσε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων πάνω
στην ξύλινη επιφάνεια.
3) Αποδέχεται την προσφυγή της εταιρίας Αχταρίδου Φεβρωνία και ΣΙΑ Ο.Ε. (Α/Α 109, Αρ. πρωτ.
3930/12) και διαγράφει το πρόστιμο ποσού 2.847,15 ευρώ του βεβαιωτικού καταλόγου 1851/11,
καθώς η επιχείρηση κατέβαλε το σχετικό τέλος.
4) Αναβάλει την προσφυγή του Ελευθεριάδη Ιορδάνη (Α/Α 97, Αρ. πρωτ. 31758/11) προκειμένου
ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει για το εάν η Επιτροπή είναι
αρμόδια για Πολεοδομικά πρόστιμα καθώς υπάρχει σχετική επιτροπή ενστάσεων στην Πολεοδομία
του Δήμου.
Μειοψήφησε ο δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος διότι δεν καλύπτετε από τις αιτιολογίες της Επιτροπής για
τις διαγραφές των προστίμων.
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Τσεγγελίδης Ιωάννης ήταν εκτός αιθούσης για προσωπικούς λόγους.
…………………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 31-5-2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Αμπατζή Ευθυμία

