ΑΔΑ: Β4ΡΟΩΚ8-ΡΝΥ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.6/28-5-2012 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 168

Περίληψη
Έγκριση του αριθ.2/2012 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 Φίλίππος
8. Θεοδωρίδης Αναστάσιος
που δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση
9. Καλογερής Κρίτων
αν και 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 οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την
συζήτηση του 13ου θέματος και ο δ.σ. Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά
τη συζήτηση του 14ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και εισηγούμενος το 16o θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του συμβουλίου την
αριθ.πρωτ.29606/10-5-2012 εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών η
οποία αφορά την έγκριση του αριθ.2/2012 πρακτικό της Επιτροπής.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.2/2012 πρακτικό της Συμβιβαστικής
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών το οποίο έχει ως εξής:
Στην Ξάνθη σήμερα 11 Απριλίου 2012, ημέρα Μεγάλη Τετάρτη 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:
Αβραμίδης Χ. – Μυταφίδης Δ. Ο.Ε.
Ξανθόπουλος Παύλος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Σαλαχίδης Θεόδωρος του Νικολάου
Αφοί Αντωνιάδη Ο.Ε.
Χαλήλ Ογλού Οζκάν του Χαλήλ
Σαρχόσης Βασίλειος του Ευστρατίου
Σαρχόσης Ε. & Σαρχόσης Π.
Ζάρας Γεώργιος του Νικολάου
Αφοί Γεωργανά Ε.Π.Ε.
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Τα μέλη της επιτροπής έχοντας υπόψη τη σχετική νομοθεσία τις προσφυγές των ανωτέρω

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ

1ο ΘΕΜΑ Αβραμίδης Χ. – Μυταφίδης Δ. Ο.Ε. (Α/Α 110, Αρ. πρωτ. 5236/12)
Η προσφυγή της επιχείρησης Αβραμίδης Χ. – Μυταφίδης Δ. Ο.Ε. αφορά πρόστιμο αυθαίρετης
χρήσης κοινόχρηστου χώρου και τον Χρηματικό Κατάλογο 1873/11 ποσού 2.952,60 ευρώ ύστερα από την
Υποβολή έκθεσης Αρχής της Ελληνικής Αστυνομίας.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι δεν υπήρχε δόλος εκ μέρους της επιχείρησης για ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων και ότι ο αριθμός των τραπεζοκαθισμάτων δεν ήταν όπως αναγράφεται στην μήνυση
της Ελληνικής Αστυνομίας 5 τραπέζια και 10 καρέκλες αλλά μόνο 1 τραπεζάκι με 2 καρέκλες τα οποία δεν
προοριζόταν για πελάτες. Ανέφερε επίσης ότι το τραπεζάκι με τις 2 καρέκλες τοποθετήθηκαν προσωρινά για
να γίνει συζήτηση των εργαζομένων της επιχείρησης καθώς στα μέσα της καλοκαιρινής περιόδου (04-072011) κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εύκολο να γίνει εντός του καταστήματος. Επίσης τόνισε ότι τα πρόστιμα είναι
εξοντωτικά ειδικότερα σε αυτή την οικονομική συγκυρία.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή και να γίνει
διαγραφή του προστίμου της επιχείρησης ποσού 2.952,60 ευρώ δεχόμενη τα όσα ανέφερε ο πληρεξούσιος
δικηγόρος.
2ο ΘΕΜΑ Ξανθόπουλος Παύλος & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α/Α 111, Αρ. πρωτ. 5816/12)
Η προσφυγή της επιχείρησης Ξανθόπουλος Παύλος & ΣΙΑ Ε.Ε. αφορά πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης
κοινόχρηστου χώρου και τον Χρηματικό Κατάλογο 1871/11 ποσού 13.539,78 ευρώ ύστερα από έκθεση
Ελέγχου που πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου πληρώθηκε από την
επιχείρηση στις 3-1-2012 όπου την ίδια μέρα πήρε και την εν λόγω άδεια. Τόνισε ότι λόγω της οικονομικής
κατάστασης ήταν εξαιρετικά δύσκολο να καταβληθεί νωρίτερα ένα τόσο μεγάλο ποσό. Ζητήθηκε η
διαγραφή του προστίμου καθώς έχει καταβληθεί το τέλος.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή και να γίνει
διαγραφή του προστίμου της επιχείρησης ποσού 13.539,78 ευρώ δεχόμενη τους ισχυρισμούς του δικηγόρου
και κατανοώντας ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν
έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους.
3ο ΘΕΜΑ Σαλαχίδης Θεόδωρος του Νικολάου (Α/Α 112, Αρ. πρωτ. 7799/12)
Η προσφυγή του καταστήματος (Οβελιστήριο) με την επωνυμία «Κιβωτός» αφορά πρόστιμο
αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου λόγω ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων και τον Χρηματικό
Κατάλογο 1872/11 ποσού 9.448,32 ευρώ ύστερα από την Υποβολή έκθεσης Αρχής της Ελληνικής
Αστυνομίας.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι το κατάστημα δεν είχε ποτέ υπαίθρια δράση και ότι δεν
δουλεύει τα καλοκαίρια καθώς όσο βοηθάει ο καιρός το μαγαζί μένει ανοιχτό. Ανέφερε ότι κάθε χρόνο τέλη
Ιουλίου γίνονται εργασίες συντήρησης του πατώματος με λούστρο και ότι την ημέρα που υποβλήθηκε η
έκθεση της Ελληνικής Αστυνομίας τα τραπεζοκαθίσματα ήταν έξω γι αυτόν το λόγο. Τόνισε ακόμη ότι ο
δρόμος είναι πάρα πολύ στενός όπως και το πεζοδρόμιο δίπλα στο μαγαζί με αποτέλεσμα να είναι αδύνατο
να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα, ενώ κατέθεσε φωτογραφίες του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του
καταστήματος και ζήτησε την απαλλαγή από το πρόστιμο.
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Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή και να γίνει
διαγραφή του προστίμου της επιχείρησης ποσού 9.448,32 ευρώ δεχόμενη τα αναφερόμενα του δικηγόρου.
4ο ΘΕΜΑ Αφοί Αντωνιάδη Ο.Ε. (Α/Α 113, Αρ. πρωτ. 9983/12)
Η εκπρόθεσμη προσφυγή της επιχείρησης Αφοί Αντωνιάδη Ο.Ε. αφορά πρόστιμο αυθαίρετης
χρήσης κοινόχρηστου χώρου και τους Χρηματικούς Καταλόγους 1311/09 και 1659/10 ποσών 7.908,76 ευρώ
και 14.341,20 ευρώ αντίστοιχα, ύστερα από δύο εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποίησε η Δημοτική
Αστυνομία.
Η πληρεξούσια δικηγόρος ανέφερε ότι η επιχείρηση δεν έλαβε γνώση για τα πρόστιμα που
επιβλήθηκαν και ότι όσον αφορά τα τέλη έχει γίνει ρύθμιση. Ανέφερε επίσης ότι αν είχε ενημερωθεί για την
επιβολή του προστίμου θα είχε κάνει νωρίτερα προσφυγή και ότι τώρα λόγω αυτής της εκκρεμότητας δεν
μπορεί η επιχείρηση να λάβει άδεια.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί αναβολή και να ζητηθεί
από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει για τα εξής:
A. Αν ισχύει ο παραπάνω ισχυρισμός με βάση τα αρχεία της υπηρεσίας.
B. Αν όντως η προσφυγή είναι εκπρόθεσμη αν η επιτροπή μπορεί να επιληφθεί του θέματος
5ο ΘΕΜΑ Χαλήλ Ογλού Οζκάν του Χαλήλ (Α/Α 114, Αρ. πρωτ. 11639/12)
Η εκπρόθεσμη προσφυγή του Χαλήλ Ογλού Οζκάν του Χαλήλ αφορά πρόστιμο ανέγερσης και
διατήρησης αυθαιρέτου έτους 2008 του Χρηματικού Καταλόγου 1685/11 ποσού 1.663,20 ευρώ βάσει
εκθέσεων αυθαιρέτων του 2008 του τμήματος πολεοδομίας του Δήμου Ξάνθης.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι δεν κατέθεσε πράξη κατάθεσης λόγω οικονομικής
στενότητας της επιχείρησης, ενώ κατέθεσε τους όρους σύμβασης της επιχείρησης με την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος για την ένταξη τους σε πρόγραμμα χρηματοδότησης.
Η Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή της επιχείρησης καθώς η προσφυγή είναι
εκπρόθεσμη, δεν υπάρχει πράξη κατάθεσης και όσον αφορά το πολεοδομικό σκέλος της υπόθεσης υπάρχει
αδυναμία επίλυσης από την επιτροπή.
6ο ΘΕΜΑ Σαρχόσης Βασίλειος του Ευστρατίου (Α/Α 115, Αρ. πρωτ. 23028/12)
Η προσφυγή του Σαρχόση Βασίλειου του Ευστρατίου αφορά τέλος 0,5% & 5% επί των
ακαθαρίστων εσόδων και τους Χρηματικούς Κατάλογους 1802/11, 1803/11, 1804/11 & 1805/11 ποσών
2.459,23 , 1.278,80 14.114,45 & 3.952,04 αντίστοιχα.
Η πληρεξούσια δικηγόρος ανέφερε ότι το μαγαζί είναι κλειστό και ότι όσον αφορά τα έσοδα δεν
ήταν τόσο μεγάλα έτσι ώστε να αντιστοιχεί τόσο μεγάλο τέλος για την επιχείρηση και ότι αμφισβητείται ο
εν λόγω υπολογισμός. Ανέφερε ότι στον τζίρο έχουν υπολογιστεί και εκδηλώσεις διαφόρων συλλόγων και
αθλητικών σωματείων οπού τα έσοδα ήταν των διοργανωτών των εκδηλώσεων και όχι της επιχείρησης.
Επικουρικά η πληρεξούσια δικηγόρος κατέθεσε αίτηση μείωσης του προστίμου προκειμένου ο
επιχειρηματίας να καταφέρει να μισθώσει το κατάστημα.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί αναβολή και να
ζητηθούν από την υπηρεσία τα έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης σχετικά με τα έσοδα της επιχείρησης τα
αντίστοιχα έτη.
7ο ΘΕΜΑ Σαρχόσης Ε. & Σαρχόσης Π. (Α/Α 116, Αρ. πρωτ. 23029/12)
Η προσφυγή των Σαρχόσης Ε. & Σαρχόσης Π. αφορά τέλος 0,5% & 5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων και τους Χρηματικούς Κατάλογους 1804/11, 1805/11, ποσών 1.856,56 & 519,83 αντίστοιχα.
Η πληρεξούσια δικηγόρος ανέφερε ότι η επιχείρηση με την επωνυμία Las Viadas έχει πλέον κλείσει
και ότι ο τζίρος της επιχείρησης αφορούσε κατά 80% πωλήσεις προϊόντων σε πακέτο. Ανέφερε ακόμη ότι
λόγω της οικονομικής συγκυρίας υπάρχει δυσκολία καταβολή τόσο μεγάλων ποσών και ζήτησε επικουρικά
την μείωση των τελών και των προστίμων προκειμένου ο επιχειρηματίας να καταφέρει να μισθώσει το
συγκεκριμένο κατάστημα.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε ότι πρέπει να δοθεί αναβολή και να
ζητηθούν από την υπηρεσία τα έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης σχετικά με τα έσοδα της επιχείρησης τα
αντίστοιχα έτη.
8ο ΘΕΜΑ Ζάρας Γεώργιος (Α/Α 117, Αρ. πρωτ. 24345/12)
Η προσφυγή του Ζάρα Γεώργιου του Νικολάου αφορά πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου
χώρου και τους Χρηματικούς Καταλόγους 1906/12 & 1907/12 ποσών 6.486 ευρώ & 5.160 ευρώ αντίστοιχα
ύστερα από δύο εκθέσεις Ελέγχου που πραγματοποίησε η Δημοτική Αστυνομία.

ΑΔΑ: Β4ΡΟΩΚ8-ΡΝΥ
Ο προσφεύγων ανέφερε ότι λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούν δεν ήταν εύκολο για
την επιχείρηση να καταβάλει νωρίτερα το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου. Ζήτησε την διαγραφή ή
αλλιώς τη μείωση των επιβαλλόμενων προστίμων καθώς κατέβαλε το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
Η Επιτροπή ύστερα από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή και να γίνει
διαγραφή του προστίμου της επιχείρησης ποσών 6.486 ευρώ & 5.160 ευρώ των χρηματικών καταλόγων
1906/11 & 1907/11 αντίστοιχα δεχόμενη τους ισχυρισμούς του προσφεύγοντος καθώς πλήρωσε στη
συνέχεια το τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου και κατανοώντας ότι λόγω της οικονομικής κατάστασης οι
επιχειρήσεις δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους.
9ο 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. Από αναβολή.
Η Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή και να την διαβιβάσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο καθώς μελέτησε το τοπογραφικό διάγραμμα που κατέθεσε η πληρεξούσια δικηγόρος καθώς
και το έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας το οποίο αναφέρει ότι η σχετική έκθεση ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε αφορούσε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός της ξύλινης επιφάνειας του εξωτερικού
χώρου του καταστήματος.
10ο 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. Από αναβολή.
Η Επιτροπή αποφάσισε να απορρίψει την προσφυγή και να την διαβιβάσει στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο καθώς μελέτησε το τοπογραφικό διάγραμμα που κατέθεσε η πληρεξούσια δικηγόρος καθώς
και το έγγραφο της Δημοτικής Αστυνομίας το οποίο αναφέρει ότι η σχετική έκθεση ελέγχου που
πραγματοποιήθηκε αφορούσε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων εκτός της ξύλινης επιφάνειας του εξωτερικού
χώρου του καταστήματος.
11ο 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. Από αναβολή.
Η Επιτροπή αφού μελέτησε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας αποφάσισε να απορρίψει την
προσφυγή καθώς η επιτροπή δεν μπορεί να επιληφθεί σε Πολεοδομικά Θέματα καθώς για ανάλογα θέματα
αρμόδια είναι η Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 7 του Π.Δ. 267/98.
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.29606/2012 ομόφωνη εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών η οποία αφορά την έγκριση του αριθ.2/2012 πρακτικό της Επιτροπής,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει το αριθ.2/2012 πρακτικό της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου
Ξάνθης του άρθρου του 32 παρ. 6 του Ν.1080/80 σύμφωνα με την οποία:
1) Αποδέχεται την προσφυγή της επιχείρησης Αβραμίδης Χ. – Μυταφίδης Δ. Ο.Ε. (Α/Α 110, Αρ. πρωτ.
5236/12) και διαγράφει το πρόστιμο της επιχείρησης ποσού 2.952,60 ευρώ
2) Αποδέχεται την προσφυγή της επιχείρησης Ξανθόπουλος Παύλος & ΣΙΑ Ε.Ε. (Α/Α 111, Αρ. πρωτ.
5816/12) και διαγράφει το πρόστιμο της επιχείρησης ποσού 13.539,78 ευρώ
3) Αποδέχεται την προσφυγή της επιχείρησης του Σαλαχίδη Θεόδωρου του Νικολάου (Α/Α 112, Αρ.
πρωτ. 7799/12) και διαγράφει το πρόστιμο της επιχείρησης ποσού 9.448,32 ευρώ
4) Αναβάλει την προσφυγή της επιχείρησης Αφοί Αντωνιάδη Ο.Ε. (Α/Α 113, Αρ. πρωτ. 9983/12)
προκειμένου ζητηθεί από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει για τα εξής: α) Αν ισχύει ο
παραπάνω ισχυρισμός με βάση τα αρχεία της υπηρεσίας και β) αν όντως η προσφυγή είναι εκπρόθεσμη,
αν η επιτροπή μπορεί να επιληφθεί του θέματος
5) Απορρίπτει την προσφυγή του Χαλήλ Ογλού Οζκάν του Χαλήλ (Α/Α 114, Αρ. πρωτ. 11639/12) ως
εκπρόθεσμη, δεν υπάρχει πράξη κατάθεσης και όσον αφορά το πολεοδομικό σκέλος της υπόθεσης
υπάρχει αδυναμία επίλυσης από την επιτροπή.
6) Αναβάλει την προσφυγή του Σαρχόση Βασίλειου του Ευστρατίου (Α/Α 115, Αρ. πρωτ. 23028/12)
προκειμένου ζητηθούν από την υπηρεσία τα έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης σχετικά με τα έσοδα της
επιχείρησης τα αντίστοιχα έτη.
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7) Αναβάλει την προσφυγή της εταιρίας Σαρχόσης Ε. & Σαρχόσης Π. (Α/Α 116, Αρ. πρωτ. 23029/12)
προκειμένου ζητηθούν από την υπηρεσία τα έγγραφα της Δ.Ο.Υ. Ξάνθης σχετικά με τα έσοδα της
επιχείρησης τα αντίστοιχα έτη.
8) Αποδέχεται την προσφυγή του Ζάρρα Γεώργιου (Α/Α 117, Αρ. πρωτ. 24345/12) και διαγράφει το
πρόστιμο της επιχείρησης ποσών 6.486 ευρώ & 5.160 ευρώ των χρηματικών καταλόγων 1906/11 &
1907/11 αντίστοιχα.
9) Απορρίπτει την προσφυγή της εταιρίας Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ (Α/Α 105, Αρ. πρωτ. 49473/11) και τη
διαβιβάζει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
10) Απορρίπτει την προσφυγή της εταιρίας Αφοί Γεωργανά ΕΠΕ (Α/Α 106, Αρ. πρωτ. 49477/11) και τη
διαβιβάζει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
11) Απορρίπτει την προσφυγή του Ελευθεριάδη Ιορδάνη (Α/Α 97, Αρ. πρωτ. 31758/11) καθώς η επιτροπή
δεν μπορεί να επιληφθεί σε Πολεοδομικά Θέματα καθώς για ανάλογα θέματα αρμόδια είναι η Επιτροπή
του άρθρου 4 παρ. 7 του Π.Δ. 267/98.
Μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος διότι δεν καλύπτεται από τις αιτιολογίες της
Επιτροπής για τις διαγραφές προστίμων.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος 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

