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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.5/25-4-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 122

Περίληψη
Έγκριση του αριθ.1/2013 πρακτικού της Συμβιβαστικής
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου Ξάνθης

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 25 Απριλίου 2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.18046/19-4-2013 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 24
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
14) Μπένης Δημήτριος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
15) Ξυνίδης Αθανάσιος
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
16) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
4) Βασιλούδης Ηλίας
17) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Βορίδης Δημήτριος
18) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
19) Πούλιος Χρίστος
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
20) Πατσίδου Δέσποινα
8) Ηλιάδης Θωμάς
21) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
22) Ταρενίδης Παναγιώτη
10) Καλογερής Κρίτων
23) Φανουράκης Εμμανουήλ
11) Κολλάρος Γεώργιος
24) Φωτιάδης Νικόλαος
12) Κυριακίδης Αλέξανδρος
13) Μπεκτές Σαμπρή
1)
2)
3)
4)
5)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
6)
Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
7)
Μαζαράκης Σπύρος
8)
Μούρκας Χρήστος
9)
Τσεγγελίδης Ιωάννης
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τσέπελης Εμμανουήλ
Φιλίππου Φίλιππος
Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
Τοπ Ισμέτ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι της Τοπικής
Κοινότητας Γέρακα Γεσήρ Αϊτάν, Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής και
ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπαντάκ Μπεσήμ
Γίνεται μνεία ότι η Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 7ου
θέματος και ο δ.σ. Βασιλούδης Ηλίας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος και
επανήλθε κατά την συζήτηση του 9ου θέματος. Οι δ.σ. Ανταμπούφης Νικόλαος, Ξυνίδης Αθανάσιος,
Καλογερής Κρίτωνας, Μπεκτές Σαμπρή, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Παπαδόπουλος Κυριάκος, Σπυριδόπουλος
Νικόλαος, Ταρενίδης Παναγιώτης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση της
περίπτωσης 7 του 8ου θέματος.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.18290/19-4-2013
εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών η οποία αφορά Έγκριση του
αριθ.1/2013 πρακτικού της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών Δήμου Ξάνθης.
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.1/2013 πρακτικό της Συμβιβαστικής
Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/2013
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
«Στην Ξάνθη την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε
στο δημοτικό κατάστημα Ξάνθης στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή συμβιβαστικής
επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την 307/2012 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Κυριακίδη Αλέξανδρο, δημοτικό σύμβουλο, ως πρόεδρο
2. Βορίδη Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Κεβετζίδη Θεόδωρο, φορολογούμενο δημότη.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίσθηκε με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης ο υπάλληλος
Κηπουρός Κωνσταντίνος κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού – Λογιστικού.
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.
Πας φορολογούμενος ασκών προσφυγή κατά τας διατάξεις του Ν 505/1976 περί υπαγωγής εις τα
Τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια των φορολογικών διαφορών δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας
τούτων εις Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια, δικαιούται όπως αιτήσεται, δια του αυτού δικογράφου της
προσφυγής και την δια συμβιβασμού επίλυση της μεταξύ αυτού και του δήμου ή της κοινότητος ή του
ενοικιαστού υφισταμένης διαφοράς ή αμφισβητήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη, η παραλαμβάνουσα την
προσφυγήν υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητος, υποχρεούται όπως διαβιβάσει αμελλητί αντίγραφο αυτής
εις την κατά την παρ. 1 του παρόντος επιτροπή.
Κατά τη συζήτηση που επακολούθησε μετά την εκφώνηση των υποθέσεων, έλαβαν το λόγο οι
πληρεξούσιοι Δικηγόροι των προσφευγόντων και αυτοί υποστήριξαν τις υπό κρίση προσφυγές των και
ζήτησαν να γίνουν αυτές δεκτές από την Επιτροπή.
ΘΕΜΑ 1ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της Επιτροπής
και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού που υπέβαλε
νομίμως ο Σαρχόσης Βασίλειος του Ευστρατίου (με αριθμ. πρωτ. 23028/27-03-2012) οποίος προσκλήθηκε
μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 και με το αριθμ. πρωτ. 41881/09-072012 έγγραφο του Προέδρου και παρέστη κατά τη συζήτηση του αριθμ. 3/2012 Πρακτικού της Επιτροπής
οπού κατέθεσε τις απόψεις της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ζήτησε τα σχετικά στοιχεία από το τμήμα εσόδων
του Δήμου αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του επιβληθέντος τέλους και του προστίμου.
Με τις 1452/31-10-2011 και 1453/31-10-2011 Αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε
βάρος του προσφεύγοντος Σαρχόση Βασίλειου του Ευστρατίου και αφορούσε τέλος 0,5% & 5% επί των
ακαθαρίστων εσόδων με τους Χρηματικούς Κατάλογους 1802/11, 1803/11, 1804/11 & 1805/11 ποσών
2.459,23 , 1.278,80 , 14.114,45 & 3.952,04 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας να διαγραφούν τα σχετικά
πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν κατά 50% τα σχετικά ποσά.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 1416/84 και των άρθρων 6 παρ. 5 και 7 παρ. 6 του ν.
1080/80, για την επιβολή και τον έλεγχο του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης κλπ, η υπηρεσία του Δήμου ζήτησε τα αναγκαία στοιχεία
από τη Δ.Ο.Υ. Ξάνθης με το αριθμ πρωτ 16734/07-04-2011 έγγραφο (Εγκ. Υπ. Οικον. Σ.3589/330/21-111984)και στη συνέχεια προχώρησε στη σύνταξη Χρηματικών Καταλόγων.
Από 01-01-1998 ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις (Αρθρο 20 ν. 2539/1997):
Σε όλους τους δήμους στην περιφέρεια των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο τέλος υπέρ των δήμων:
αα) σε ποσοστό 2% στα ακαθάριστα έσοδα των:
-κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός ή εκτός του
καταστήματος (σε πακέτο) φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα,
εφόσον κατά την άδεια λειτουργίας που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα ή «σκαμπό»
εντός ή και εκτός του καταστήματος, ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών,
-ζυθοπωλείων & μπάρ ανεξαρτήτων ιδιαίτερης ονομασίας & κατηγορίας,
-καντινών,
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-κέντρων διασκέδασης & καταστημάτων που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις και λειτουργούν μέσα σε
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, είτε λειτουργούν ως τμήμα αυτών είτε
αποτελούν ανεξάρτητη επιχείρηση με διαφορετική επωνυμία και Α.Φ.Μ.,
-οργανωμένων τμημάτων των SUPER MARKET στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.
Από 01-01-2009 το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 0,5%, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν
μέσα σε καζίνο (άρθρο 23 παρ. 2 του ν. 3756/2009).
ββ) σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των:
-νυχτερινών κέντρων, αιθουσών χορού και άλλων καταστημάτων με ποτά και θέαμα, δηλαδή καταστημάτων
κυρίαρχο στοιχείο της λειτουργίας των οποίων είναι η παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως μουσικού
προγράμματος σε συνδιασμό με την προσφορά φαγητών ή ποτών,
-καφωδείων,
-κέντρων διασκέδασης
-χορευτικών κέντρων με μουσική ζωντανή ή μη.
Επειδή σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας ακολουθήθηκε σωστά η όλη διαδικασία
της επιβολής του τέλους και των προστίμων, με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ξάνθης, η Επιτροπή ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού και διαβιβάζει την υπόθεση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Κομοτηνής.
ΘΕΜΑ 2ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως η εταιρεία Σαρχόσης Ε. & Σαρχόσης Π. (με αριθμ. πρωτ. 23029/27-03-2012) η οποία
προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 και με το αριθμ. πρωτ.
41881/09-07-2012 έγγραφο του Προέδρου και παρέστη κατά τη συζήτηση του αριθμ. 3/2012 Πρακτικού της
Επιτροπής οπού κατέθεσε τις απόψεις της. Στη συνέχεια η Επιτροπή ζήτησε τα σχετικά στοιχεία από το
τμήμα εσόδων του Δήμου αναφορικά με τον τρόπο υπολογισμού του επιβληθέντος τέλους και του προστίμου.
Με την 1453/31-10-2011 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας
επιχείρησης Σαρχόσης Ε. & Σαρχόσης Π. και αφορούσε τέλος 0,5% & 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων με
τους Χρηματικούς Κατάλογους 1804/11, 1805/11, ποσών 1.856,56 & 519,83 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας να διαγραφούν τα σχετικά
πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν κατά 50% τα σχετικά ποσά.
Επειδή σύμφωνα με τα τηρούμενα στοιχεία της Υπηρεσίας ακολουθήθηκε σωστά η όλη διαδικασία
της επιβολής του τέλους και των προστίμων, με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ξάνθης, η Επιτροπή ομόφωνα απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού και διαβιβάζει την υπόθεση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Κομοτηνής.
ΘΕΜΑ 3ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία Π.Α.Ε. SCODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. (με αριθμ. πρωτ. 25802/12-04-2012) οποίος
προσκλήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του
Προέδρου.
Με την αριθμ. 287/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της
προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο για παράνομη αφισοκόλληση, του Χρηματικού Καταλόγου 1784/2011
ποσού 1.467,35 ευρώ ύστερα από το αριθμ. πρωτ. 1015/4/55.α έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εκπρόθεσμα η εταιρεία Π.Α.Ε. SCODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο.
ζητώντας να μεταβιβαστεί η σχετική οφειλή στην θυγατρική της εταιρεία VIALAND Α.Ε. καθώς για την
διενέργεια της εκδήλωσης της ομάδας και της αφισοκόλλησης δεν ευθύνεται η ΠΑΕ.
Η Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, αποφάσισε ομόφωνα
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού αν και κατατέθηκε εκπρόθεσμα και να μεταβιβάσει την σχετική
οφειλή του Χ.Κ. 1784/2011 ποσού 1.467,35 ευρώ στην εταιρεία VIALAND Α.Ε. καθώς ο αληθής υπόχρεος
θα έπρεπε να είναι η εταιρεία VIALAND Α.Ε., θυγατρική της προσφεύγουσας Π.Α.Ε. SCODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο.
και όχι η προσφεύγουσα.
ΘΕΜΑ 4ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως η Παπαδοπούλου Μαρία του Βλαδίμηρου (με αριθμ. πρωτ. 32979/28-05-2012) η οποία
προσκλήθηκε με το αριθμ. πρωτ. 41881/09-07-2012 έγγραφο του Προέδρου και παρέστη κατά τη συζήτηση
του αριθμ. 3/2012 Πρακτικού της Επιτροπής οπού κατέθεσε τις απόψεις της.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα ζητώντας τη διαγραφή του σχετικού
προστίμου. Η προσφυγή αφορούσε πρόστιμο της Δημοτικής Αστυνομίας Φεβρουαρίου του 2009 αξίας 40
ευρώ του Χ.Κ. 2003. Την προσφεύγουσα εκπροσώπησε συγγενικό της πρόσωπο μιας και ανέφερε ότι η
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προσφεύγουσα εργαζόταν και αδυνατούσε να παραστεί. Ανέφερε ότι αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό
πρόβλημα και ότι το συγκεκριμένο πρόστιμο είναι ιδιαίτερα μεγάλο για την οικογένεια.
Η Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, αποφάσισε ομόφωνα
να απορρίψει την προσφυγή καθώς δεν κατατέθηκε αίτηση συμβιβασμού με δικόγραφο και δεν υπήρχε πράξη
κατάθεσης προς την έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου όπως ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: οικ.18812/14-04-2011)
ΘΕΜΑ 5ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία Β. ΔΑΛΑΤΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 56032/27-09-2012) η οποία προσκλήθηκε
μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής.
Με την 371/28-03-2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας
εταιρείας Β. ΔΑΛΑΤΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. τέλος και πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τον
Χρηματικό Κατάλογο 1976/12 ποσού 2.688,00 ευρώ.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εκπρόθεσμα η αιτούσα ζητώντας τη διαγραφή του σχετικού
προστίμου.
Η Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, αποφάσισε ομόφωνα
να κάνει δεκτή την προσφυγή και τη διαγραφή του προστίμου ποσού 2.688,00 ευρώ καθώς η επιχείρηση πήρε
την άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, ενώ επίσης η Επιτροπή έκανε δεκτή την ένσταση της δικηγόρου περί
εσφαλμένης αναγραφής στοιχείων στο φύλλο ελέγχου. Επίσης όπως προκύπτει από τα τηρούμενα αρχεία η
προσφυγή κατατέθηκε εκπρόθεσμα καθώς δεν παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την επιχείρηση με
αποτέλεσμα να μην ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με την παραπάνω οφειλή.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης ανέφερε ότι αποδέχεται την διαγραφή του προστίμου με την
προϋπόθεση ότι και σε ανάλογες περιπτώσεις πληρωμής, ρύθμισης ή διακανονισμού του τέλους θα πρέπει να
διαγράφονται τα επιβληθέντα πρόστιμα.
ΘΕΜΑ 6ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως ο Τσακιτζή Οζέλ του Χαμδή με αριθμ. πρωτ. 56214/27-09-2012) ο οποίος
προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιας δικηγόρου με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 163/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του Τσακιτζή
Οζέλ του Χαμδή πρόστιμο για αυθαίρετη βοσκή και τον Χρηματικό Κατάλογο 2038/12 ποσού 2.208,00 ευρώ.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας τη διαγραφή η μείωση του
προστίμου και των τελών.
Η Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, αποφάσισε κατά
πλειοψηφία να απορρίψει την προσφυγή και να την διαβιβάσει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής διότι
η προσβαλλόμενη με αριθμό 163/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης κρίθηκε νόμιμη από την
με αριθμ. πρωτ. 7408/28-08-2012 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. Στη
συνέχεια δε με την αριθμ. 1/1/08-01-2013 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αριθμ. 152 του ν. 3463/2006,
επίσης κρίθηκε νόμιμη η προσβαλλόμενη Απόφαση. Κατά την ψηφοφορία μειοψήφησε το μέλος Κεβετζίδης
Θεόδωρος.
ΘΕΜΑ 7ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε ο Ελευθεριάδης Ιορδάνης του Γεωργίου με αριθμ. πρωτ. 61562/29-10-2012) ο οποίος
προσκλήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 175/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του Ελευθεριάδη Ιορδάνη
του Γεωργίου πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Καταλόγους 1926/12
και 1927/12 ποσών 9.273,60 & 9.273,60 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εκπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας τη διαγραφή η μείωση των
προστίμων. Ως προς το αίτημα για να ληφθεί το εμπρόθεσμο, λαμβάνοντας τις σχετικές εξηγήσεις η Επιτροπή
αποφάσισε την συζήτηση του θέματος.
Η Επιτροπή γνωρίζουσα την τεράστια οικονομική κρίση που διέρχεται ολόκληρη η χώρα αποφασίζει
κατά πλειοψηφία να κάνει δεκτή την προσφυγή και να μειώσει το πρόστιμο των Χρηματικών Καταλόγων
1926/12 & 1927/12 κατά 50% από 9.273,60 ευρώ σε 4.636,80 ευρώ και από 9.273,60 ευρώ σε 4.636,80 ευρώ
αντίστοιχα δεδομένου ότι επιπρόσθετα συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του νόμου, επειδή η κατάσταση αυτή
προϋπήρχε αρκετών χρόνων, επίσης η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο
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κλεισίματος των καταστημάτων, συνοδευόμενων με έξαρση της ανεργίας και απώλεια εσόδων για τον Δήμο
αποφασίζει την μείωση των προστίμων κατά 50% σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης πρότεινε την διαγραφή του προστίμου του Χρηματικού
Καταλόγου 1926/12 ποσού 9.273,60 ευρώ & μείωση κατά 50% του Χρηματικού Καταλόγου 1927/12 από
9.273,60 ευρώ σε 4.636,80 ευρώ καθώς όπως ανέφερε η Επιτροπή θα πρέπει να δεχτεί το σκεπτικό ότι το
κατάστημα υπολειτουργούσε κατά το έτος 2011, επειδή ο ίδιος επιδίωκε να πωλήσει την επιχείρηση, όπως
και τελικά έγινε, και για το λόγο αυτό συχνά απουσίαζε. Δέχεται επίσης ότι από το 1999 ανελλιπώς πλήρωνε
το τέλος χρήσης και επομένως γνώριζε ότι αν είχε λάβει εγκαίρως το πρώτο φύλλο ελέγχου, θα είχε
μεριμνήσει να ζητήσει παράταση χρόνου για την πληρωμή του τέλους, και σε κάθε περίπτωση θα είχε
αποφύγει το δεύτερο πρόστιμο. Η επιτροπή ως επιπλέον αναγνωρίζει και την ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική
συγκυρία της χώρας μας.
ΘΕΜΑ 8ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 9983/22-02-2012) ο οποίος προσκλήθηκε
μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής.
Με την 1422/2009 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας ΑΦΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο.Ε για πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Καταλόγους
1311/10 & 1659/10 ποσών 7.908,76 & 14.341.20 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εκπρόθεσμα η αιτούσα εταιρεία ζητώντας τη διαγραφή η
μείωση του προστίμου και των τελών.
Η Επιτροπή εκτίμησε ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για τα τέλη ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, τα
οποία καθορίζονται από το εμβαδό και την τιμή μονάδας. Για τα τέλη αναγνωρίζει την πρόθεση καταβολής με
ρύθμιση, δεδομένης και της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας μας, και μειώνει τα
πρόστιμα των Χρηματικών Καταλόγων 1311/10 & 1659/10 κατά 50% από 7.908,76 ευρώ σε 3.954,38 ευρώ
και από 14.341,20 ευρώ σε 7.170,60 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
ΘΕΜΑ 9ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 26364/19-04-2012) ο οποίος
προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 1619/2010 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας ΑΦΟΙ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο.Ε για τέλος & πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς
Καταλόγους 1908/12, 1909/12 & 1910/12 ποσών 2.419,20, 4.838,40 & 2.862,72 ευρώ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή ομόφωνα κρίνει ότι δεν μπορεί να εκφέρει άποψη για τα τέλη ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων, τα οποία καθορίζονται από το εμβαδό και την τιμή μονάδας. Για τα τέλη αναγνωρίζει
την πρόθεση καταβολής με ρύθμιση, δεδομένης και της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας της
χώρας μας, και μειώνει τα πρόστιμα των Χρηματικών Καταλόγων 1909/12 & 1910/12 κατά 50% από
4.838,40 ευρώ σε 2.419,20 ευρώ & από 2.862,72 ευρώ σε 1.431,36 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν.
1080/80).
ΘΕΜΑ 10ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 64115/16-11-2012) ο οποίος
προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 1110/2012 & 1111/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας
ΑΦΟΙ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο.Ε για τέλος & πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους
Χρηματικούς Καταλόγους 2160/12, 2161/12 και 2162/12 ποσών 5.847,00, 11.694,00 & 11.784,00 ευρώ
αντίστοιχα.
Η Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφάσισε να κάνει δεκτή την προσφυγή της επιχείρησης Αφοί
Αντωνιάδη Α.Ε. και την μείωση κατά 50% των προστίμων των Χρηματικών Καταλόγων 2161/12 και 2162/12
ποσών 11.694,00 & 11.784,00 ευρώ σε 5.847,00 και 5,892,00 ευρώ αντίστοιχα (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 1080/80) δεδομένου ότι επιπρόσθετα συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του νόμου, επειδή η κατάσταση αυτή
προϋπήρχε αρκετών χρόνων, επίσης η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο
κλεισίματος των καταστημάτων, συνοδευόμενων με έξαρση της ανεργίας και απώλεια εσόδων για τον Δήμο
αποφασίζει την μείωση των προστίμων κατά 50% σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της διαγραφής των προστίμων των
Χρηματικών Καταλόγων 2161/12 και 2162/12 ποσών 11.694,00 & 11.784,00 ευρώ αντίστοιχα (παράγρ. 5 του
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άρθρου 32 του ν. 1080/80) καθώς οι ιδιοκτήτες υπέβαλαν νομίμως αίτηση για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων
σε κοινόχρηστο χώρο και ότι κατέβαλαν έναντι της συνολικής οφειλής του 2012 την προκαταβολή των 720 €.
Αν και όφειλαν να είχαν καταθέσει το συνολικό ποσό για το 2012 στις αρχές του έτους, η Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη την εξαιρετικά δύσκολη οικονομική συγκυρία της χώρας μας, θα έπρεπε να αναγνωρίσει
παράλληλα ότι υπήρξε αδυναμία και όχι άρνηση καταβολής όλου του ποσού. Όμως, επειδή η άδεια
ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων δεν εκδίδεται άνευ της ολικής εξόφλησης, κατά το χρονικό διάστημα των
ελέγχων η επιχείρηση δεν μπορούσε να έχει το στέλεχος της άδειας ανά χείρας, όμως ως προς την ουσία η
άδεια ήταν υπό έκδοση.
ΘΕΜΑ 11ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως και εμπροθέσμως ο Δημήτριος Ασβεστάς του Νικολάου με αριθμ. πρωτ. 40194/29-062012) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου του με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013
έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 376/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του Δημήτριου Ασβεστά του
Νικολάου για τέλος & πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Καταλόγους
1991/12 & 1992/12 ποσών 1.047,00 & 2.094,00 ευρώ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή γνωρίζουσα την τεράστια οικονομική κρίση που διέρχεται ολόκληρη η χώρα αποφασίζει
να κάνει κατά πλειοψηφία δεκτή την προσφυγή και να μειώσει μόνο το πρόστιμο του Χρηματικού
Καταλόγου 1992/12 κατά 50% από 2.094,00 ευρώ σε 1.047,00 ευρώ δεδομένου ότι επιπρόσθετα
συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του νόμου, επειδή η κατάσταση αυτή προϋπήρχε αρκετών χρόνων, επίσης η
πρωτόγνωρη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο κλεισίματος των καταστημάτων,
συνοδευόμενων με έξαρση της ανεργίας και απώλεια εσόδων για τον Δήμο αποφασίζει την μείωση των
προστίμων κατά 50% σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης αναγνωρίζει μεν το τέλος λόγω του ότι δεν μπορεί να
αμφισβητηθεί η ακρίβεια των μετρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας πρότεινε δε την διαγραφή του
προστίμου του Χρηματικού Καταλόγου 1992/12 ποσού 2.094,00 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν.
1080/80) αναγνωρίζοντας ότι τα τραπεζοκαθίσματα μετακινήθηκαν ευκαιριακά από τους πελάτες σύμφωνα
και με τα αναφερόμενα στην προσφυγή.
ΘΕΜΑ 12ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αριθμ. πρωτ. 67691/07-12-2012) ο
οποίος προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο
του Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 1108/2012 & 1024/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. για τέλος, πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου &
πρόστιμο μεταφοράς και αποθήκευσης με τους Χρηματικούς Καταλόγους 2157/12, 2158/12, 2159/12 &
2136/12 ποσών 6.426,00, 12.852,00, 10.544,40 & 3.369,00 ευρώ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή γνωρίζουσα την τεράστια οικονομική κρίση που διέρχεται ολόκληρη η χώρα αποφασίζει
ομόφωνα να κάνει δεκτή την προσφυγή και να μειώσει τα πρόστιμα των Χρηματικών Καταλόγων 2158/12,
2159/12 & 2136/12 κατά 50% από 12.852,00, 10.544,40 & 3.369,00 σε 6.426,00, 5.272,20 & 1.684,50 ευρώ
αντίστοιχα δεδομένου ότι επιπρόσθετα συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του νόμου, επειδή η κατάσταση αυτή
προϋπήρχε αρκετών χρόνων, επίσης η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο
κλεισίματος των καταστημάτων, συνοδευόμενων με έξαρση της ανεργίας και απώλεια εσόδων για τον Δήμο
αποφασίζει την μείωση των προστίμων κατά 50% σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80.
ΘΕΜΑ 13ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ O.Ε. με αριθμ. πρωτ. 44333/23-07-2012) ο
οποίος προσκλήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο
του Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 177/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ O.Ε. για τέλος & πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους
Χρηματικούς Καταλόγους 1928/12 & 1929/12 ποσών 1.046,50 & 2.093,00 ευρώ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή κάνει κατά πλειοψηφία δεκτή την προσφυγή, λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις ιδιαίτερα
δυσμενείς οικονομικές συνθήκες της χώρας μας με όλες τις συνέπειες για τις επιχειρήσεις του κλάδου, 2) ότι
η επιχείρηση αμέσως ενήργησε για την καταβολή και τη ρύθμιση της οφειλής του τέλους ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων, αποφασίζει την μείωση κατά 50% του προστίμου του Χρηματικού Καταλόγου 1929/12
ποσού 2.093,00 σε 1.046,50 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
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Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της διαγραφής του προστίμου του
Χρηματικού Καταλόγου 1929/12 ποσού 2.093,00 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
ΘΕΜΑ 14ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε ο Σακαλής Αναστάσιος του Ιωάννη με αριθμ. πρωτ. 63312/12-11-2012) ο οποίος προσκλήθηκε
μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου του με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής.
Με την 1112/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του Σακαλή Αναστάσιου
του Ιωάννη πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τον Χρηματικού Καταλόγου 2163/12
ποσού 2.520,00 ευρώ.
Η Επιτροπή γνωρίζουσα την τεράστια οικονομική κρίση που διέρχεται ολόκληρη η χώρα αποφασίζει
ομόφωνα να κάνει κατά πλειοψηφία δεκτή την προσφυγή και να μειώσει το πρόστιμο του Χρηματικού
Καταλόγου 2163/12 κατά 50% από 2.520,00 ευρώ σε 1.260,00 ευρώ δεδομένου ότι επιπρόσθετα
συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες του νόμου, επειδή η κατάσταση αυτή προϋπήρχε αρκετών χρόνων, επίσης η
πρωτόγνωρη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο κλεισίματος των καταστημάτων,
συνοδευόμενων με έξαρση της ανεργίας και απώλεια εσόδων για τον Δήμο σύμφωνα με την παράγρ. 5 του
άρθρου 32 του ν. 1080/80.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της διαγραφής του προστίμου του
Χρηματικού Καταλόγου 2163/12 ποσού 2.520,00 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
ΘΕΜΑ 15ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε ο Ζάρας Γεώργιος του Νικολάου με αριθμ. πρωτ. 63863/16-11-2012) ο οποίος προσκλήθηκε
μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου του με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του Προέδρου της
Επιτροπής.
Με την 1025/2012 & 1107/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του Ζάρα
Γεώργιου του Νικολάου για τέλος, πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου & πρόστιμο μεταφοράς
με τους Χρηματικούς Καταλόγους 2154/12, 2155/12, 2156/12 & 2137/12 ποσών 3.672,00, 7.344,00, 4.932,00
& 2.078,40 ευρώ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή κάνει αποδεκτό το αίτημα για την αλλαγή του ονόματος του ιδιοκτήτη, δηλαδή του
Νικολάου Ζάρα του Γεωργίου, αν και στην προσφυγή αναφέρεται ως Γεώργιος Ζάρας του Νικολάου, που
είναι ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Ως προς τα πρόστιμα η επιτροπή αποδέχεται ότι ο ίδιος υπέβαλε εγκαίρως
αίτημα προς το Δήμο, αλλά δεν ολοκλήρωσε τη συναλλαγή. Λόγω και της ιδιαίτερα δυσμενούς οικονομικής
κατάστασης της χώρας μας, αποφασίζει μείωση των προστίμων κατά 50 % Η Επιτροπή αποφασίζει κατά
πλειοψηφία να κάνει δεκτή την προσφυγή και να μειώσει τα πρόστιμα των Χρηματικών Καταλόγων 2155/12,
2156/12 & 2137/12 κατά 50% από 7.344,00, 4.932,00 & 2.078,40 ευρώ σε 3.672,00, 2.466,00 & 1.039,20
ευρώ αντίστοιχα (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της διαγραφής των προστίμων των
Χρηματικών Καταλόγων 2155/12, 2156/12 & 2137/12 ποσών 7.344,00, 4.932,00 & 2.078,40 ευρώ αντίστοιχα
(παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
ΘΕΜΑ 16ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε η εταιρεία ΖΑΜΙΔΗΣ Ι. – ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Β & ΣΙΑ Ο.Ε. με αριθμ. πρωτ. 67416/05-12-2012) ο
οποίος προσκλήθηκε μέσω τουπληρεξούσιου δικηγόρου του με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο
του Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 985/2012 & 1113/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας
ΖΑΜΙΔΗΣ Ι. – ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Β & ΣΙΑ Ο.Ε. για πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου &
πρόστιμο μεταφοράς με τους Χρηματικούς Καταλόγους 2164/12 & 2132/12 ποσών 4.237,20 & 223,20, ευρώ
αντίστοιχα.
Επειδή δεν προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και επομένως η επιβολή
τέλους ανάπτυξης επί της Ορφέως, επειδή από τις φωτογραφίες καταδεικνύεται η παρεμπόδιση της
λειτουργίας του καταστήματος από παρανόμως σταθμευμένα οχήματα, που αιτιολογεί την τοποθέτηση
τραπεζιών από την πλευρά του ιδιοκτήτη, επειδή ο υπολογισμός του τέλους ανάπτυξης δεν προκύπτει από
κανονιστική απόφαση, η Επιτροπή κάνει ομόφωνα δεκτή την προσφυγή ως βάσιμη και διαγράφει το
πρόστιμο για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων του Χρηματικού Καταλόγου 2164/12 ποσού 4.237,20
ευρώ, όχι όμως το πρόστιμο για τη μεταφορά και αποθήκευση του Χρηματικού Καταλόγου 2164/12 το οποίο
μειώνει κατά 50 %, από 223,20 ευρώ σε 111,60 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
ΘΕΜΑ 17ο:
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως και εμπροθέσμως η Φυντανάκη Ευαγγελία του Ευαγγέλου με αριθμ. πρωτ. 29539/0905-2012) η οποία προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013
έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 178/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της Φυντανάκη Ευαγγελίας
του Ευαγγέλου για τέλος & πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς
Καταλόγους 1930/12 & 1931/12 ποσών 1.050,00 & 2.100,00, ευρώ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή γνωρίζουσα την τεράστια οικονομική κρίση που διέρχεται ολόκληρη η χώρα αποφασίζει
ομόφωνα να κάνει δεκτή την προσφυγή και να μειώσει κατά 50% το πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου
1931/12 ποσού 2.100,00, ευρώ σε 1.050,00 ευρώ δεδομένου ότι επιπρόσθετα συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες
του νόμου, επειδή η κατάσταση αυτή προϋπήρχε αρκετών χρόνων, επίσης η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση
έχει ως αποτέλεσμα τον κίνδυνο κλεισίματος των καταστημάτων, συνοδευόμενων με έξαρση της ανεργίας και
απώλεια εσόδων για τον Δήμο αποφασίζει την μείωση των προστίμων κατά 50% σύμφωνα με την παράγρ. 5
του άρθρου 32 του ν. 1080/80.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης ανέφερε ότι τάσσεται υπέρ της διαγραφής του προστίμου του
Χρηματικού Καταλόγου 1931/12 ποσού 2.100,00, ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80).
ΘΕΜΑ 18ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως και εμπροθέσμως η εταιρεία ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. με αριθμ. πρωτ. 69628/1912-2012) η οποία προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013
έγγραφο του Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 1104/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ
ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. για τέλος & πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς
Καταλόγους 2150/12 & 2151/12 ποσών 2.280,00 & 4.560,00 ευρώ αντίστοιχα.
Η Επιτροπή αποδέχεται ως σωστό τον υπολογισμό της υπηρεσίας επί του τέλους ανάπτυξης
τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2012 και λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη κρίσιμη οικονομική συγκυρία
αποφασίζει κατά πλειοψηφία να κάνει δεκτή την προσφυγή και την μείωση του προστίμου κατά 50% του
Χρηματικού Καταλόγου 2151/12 ποσού 4.560,00 ευρώ σε 2.280,00 ευρώ (παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν.
1080/80) με την αιτιολογία ότι ο ιδιοκτήτης έστω και εκ των υστέρων συμμορφώθηκε με την καταβολή του
τέλους επί των δεσμευμένων m2.
Το μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης εισηγήθηκε την διαγραφή του προστίμου του Χρηματικού
Καταλόγου 2151/12 ποσού 4.560,00 ευρώ καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικόγραφο είχαν
ζητηθεί αρχικά 16,26 m2 ενώ στις 27/06/2012 ζητήθηκαν επιπλέον m2, η Επιτροπή κρίνει ότι δικαίως κατά
τον 1ο χρόνο λειτουργίας δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει η επιχείρηση πώς θα εξελιχθεί η δουλειά. Σκεπτικό
επίσης της Επιτροπής είναι ότι ο έλεγχος της Δημόσιας Αρχής θα πρέπει να είναι και ενημερωτικός προς τον
ιδιοκτήτη πριν από την επιβολή του προστίμου και αυτό δεν προκύπτει από κάποιο έγγραφο. Επίσης είναι
αποδεκτό ότι η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους δεν μπορεί να είναι σταθερού
εμβαδού εφόσον ο χώρος αυτός δεν περιγράφεται π.χ. από ζαρντινιέρες και συνήθως οι πελάτες μετακινούν
τα τραπεζοκαθίσματα κατά βούληση αυξάνοντας το εμβαδό. Επίσης η πρωτόγνωρη οικονομική κρίση έχει ως
αποτέλεσμα τον κίνδυνο κλεισίματος των καταστημάτων, συνοδευόμενων με έξαρση της ανεργίας και
απώλεια εσόδων για τον Δήμο.
ΘΕΜΑ 19ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως η εταιρεία ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. με αριθμ. πρωτ. 69629/19-12-2012) η οποία
προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 1105/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ
ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τον Χρηματικό Κατάλογο 2153/12
ποσού 5.412,00 ευρώ.
Η Επιτροπή κάνει κατά πλειοψηφία δεκτή την προσφυγή για μείωση κατά 50% του προστίμου του
Χρηματικού Καταλόγου 2153/12 ποσού 5.412,00 ευρώ σε 2.706,00 ευρώ (παράγρ. 32 του άρθρου 5. του ν.
1080/80) με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση στις 27/06/2012 υπέβαλε αίτηση για περισσότερα m2 αίτημα που
απαντήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 για 34,10 m2 συνολικά. (Επιπλέον και με βάση το σκεπτικό του 18ου
θέματος).
Ο κ.Βορίδης ανέφερε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει δεκτή την προσφυγή για διαγραφή του
προστίμου (παράγρ. 32 του άρθρου 5. του ν. 1080/80) του Χρηματικού Καταλόγου 2153/12 ποσού 5.412,00
ευρώ με την αιτιολογία ότι η επιχείρηση στις 27/06/2012 υπέβαλε αίτηση για περισσότερα m2 αίτημα που
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απαντήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2012 για 34,10 m2 συνολικά. (Επιπλέον και με βάση το σκεπτικό του 18ου
θέματος).
ΘΕΜΑ 20ο:
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα μέλη της
Επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως η εταιρεία ΕΣΤΙΑΣΗ ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. με αριθμ. πρωτ. 69630/19-12-2012) η οποία
προσκλήθηκε μέσω της πληρεξούσιου δικηγόρου της με το αριθμ. πρωτ. 1350/10-01-2013 έγγραφο του
Προέδρου της Επιτροπής.
Με την 1020/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας ΕΣΤΙΑΣΗ
ΞΑΝΘΗΣ Ε.Π.Ε. πρόστιμο μεταφοράς και αποθήκευσης με τον Χρηματικό Κατάλογο 2134/12 ποσού
5.754,00 ευρώ.
Η Επιτροπή κάνει κατά πλειοψηφία δεκτή την προσφυγή καθώς εφόσον έχει κάνει δεκτή την
προσφυγή του 19ου θέματος και αποφασίζει την μείωση κατά 50% του προστίμου του Χρηματικού
Καταλόγου 2134/12 για μεταφορά και αποθήκευση ποσού 5.754,00 ευρώ σε 2.877,00 ευρώ σύμφωνα με την
παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80.
Ο κ.Βορίδης ανέφερε ότι η Επιτροπή θα έπρεπε να κάνει δεκτή την προσφυγή καθώς εφόσον κάνει
δεκτή την προσφυγή του 19ου θέματος δεν υφίσταται λόγος απομάκρυνσης των τραπεζοκαθισμάτων και να
αποφασίσει τη διαγραφή του προστίμου του Χρηματικού Καταλόγου 2134/12 για μεταφορά και αποθήκευση
ποσού 5.754,00 ευρώ σύμφωνα με την παράγρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 1080/80.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Ανταμπούφη Νικόλαο ο οποίος
είπε: «Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα μείζον πρόβλημα στον Δήμο Ξάνθης η κατάσταση στο
οποίο έχει εκτραχυνθεί και έχει ξεφύγει από οποιοδήποτε έλεγχο και μιλάω για την συνολική λειτουργία όλων
αυτών των επιχειρήσεων, δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει πολύ εύκολα να αβαντζάρουμε και με ελαφρά τη
καρδία να γέρνουμε προς τη μία πλευρά ή προς την άλλη και εν πάση περιπτώσει καλά είναι να λέμε ότι
υπάρχει κρίση και πρέπει να τα προσέξουμε εκτός από αυτά όμως διαχρονικά πρέπει να προσέξουμε και τη
πειθαρχία του καθενός. Και από τη μεριά του δήμου όπου εμφανίζονται κατά τη δικιά μου γνώμη
ανεπάρκειες και εκεί είναι η εστία του κακού και από τη μεριά όμως των επιχειρηματιών και δεν θα πρέπει σε
καμία περίπτωση η στάση του δημοτικού συμβουλίου να είναι τέτοια που να αφήνει σαφείς υπόνοιες και
σαφείς ενδείξεις. Και μιλάει ένας άνθρωπος που πολύ καλά γνωρίζετε ότι τις περισσότερες φορές έχει
καταψηφίσει τέτοιου είδους διευκολύνσεις αλλά επίσης πολύ καλά γνωρίζετε ότι έχει περάσει μέχρι τώρα
μέσα από δύο νομικές διαδικασίες και δίκες, όντας κατηγορούμενος και ο ίδιος διότι «στήριξε» κατά
περίπτωση επιχειρηματίες.»
Στη συνέχεια το Σώμα προχώρησε στη εξέταση των εισηγήσεων ανά περίπτωση επί του Πρακτικούεισήγησης της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών προκειμένου να λάβει απόφαση.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης του θέματος και συγκεκριμένα κατά την συζήτηση της 7 ης περίπτωσης ο
Πρόεδρος διακρίνοντας κόπωση στο Σώμα και λόγω του προχωρημένου της ώρας και της σοβαρότητας των
υπολοίπων περιπτώσεων της εισήγησης αλλά και των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης πρότεινε
τη διακοπή της συνεδρίασης για την επόμενη μέρα, Πέμπτη 25-4-2013 και ώρα 14.00. Στο σημείο αυτό ο κ.
Ταρενίδης Παναγιώτης ενημέρωσε το Προεδρείο ότι είχε ειλημμένη υποχρέωση και εισιτήρια να πάει στην
Αθήνα. Επίσης ο κ. Ανταμπούφης Νικόλαος δήλωσε στο Προεδρείο ότι έχει προγραμματισμένη υποχρέωση
με την δουλειά του και συγκεκριμένα οφείλει να συνοδεύσει το σχολείο το οποίο διευθύνει. Κατά την
συνέχιση της διακοπείσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος αφού ενημέρωσε το Σώμα
για τα θέματα που ήδη έχουν αποφασιστεί, έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο και Πρόεδρο της
Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών κ. Κυριακίδη Αλέξανδρο ο οποίος ζήτησε να
αποσυρθούν όλες οι περιπτώσεις του 8ου θέματος από την 7 παράγραφο και μετά για επόμενη συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα πληρέστερα λόγω του πολυσέλιδου πρακτικού
και της σοβαρότητας των υπολοίπων περιπτώσεων της εισήγησης, πρόταση που αποδέχθηκε ομόφωνα το
Σώμα.
Επί των πρώτων έξι περιπτώσεων της εισήγησης ο Πρόεδρος 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 την αριθ.πρωτ.18290/2013 εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών η οποία αφορά την έγκριση του αριθ.1/2013 πρακτικό της Επιτροπής,
1. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού του Σαρχόση Βασίλειου και διαβιβάζει την υπόθεση στο Διοικητικό
Πρωτοδικείο Κομοτηνής διότι σύμφωνα με την εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, ακολουθήθηκε
σωστά η όλη διαδικασία της επιβολής του τέλους και των προστίμων.
2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει το αίτημα συμβιβασμού της εταιρείας Σαρχόσης Ε. & Σαρχόσης Π. και διαβιβάζει την υπόθεση
στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Κομοτηνής διότι σύμφωνα με την εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής
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Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης,
ακολουθήθηκε σωστά η όλη διαδικασία της επιβολής του τέλους και των προστίμων.
3. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της εταιρείας Π.Α.Ε. SCODA ΞΑΝΘΗ Α.Ο. διότι σύμφωνα με την
εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με τη σύμφωνη γνώμη της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, έκανε δεκτό το αίτημα αν και κατατέθηκε εκπρόθεσμα, ο αληθής
υπόχρεος θα έπρεπε να είναι η εταιρεία VIALAND Α.Ε., θυγατρική της προσφεύγουσας Π.Α.Ε. SCODA
ΞΑΝΘΗ Α.Ο. και όχι η προσφεύγουσα. Μεταβιβάζει την σχετική οφειλή του Χ.Κ. 1784/2011 ποσού
1.467,35 ευρώ στην εταιρεία VIALAND Α.Ε.
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Ξυνίδης Αθανάσιος απέχει από την συζήτηση και απόφαση του θέματος σύμφωνα με
το άρθρο 99 του Ν.3463/2006. Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανταμπούφης Νικόλαος, Πούλιος Χρίστος,
Καλογερής Κρίτωνας, Παναγιωτίδης Γρηγόρης και Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος ψήφισαν Λευκό.
4. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει τη προσφυγή της Παπαδοπούλου Μαρίας του Βλαδίμηρου διότι σύμφωνα με την εισήγηση της
Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου Ξάνθης, δεν κατατέθηκε αίτηση συμβιβασμού με δικόγραφο και δεν υπήρχε πράξη κατάθεσης
προς την έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου όπως ορίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
(Εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: οικ.18812/14-04-2011).
5. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται τη προσφυγή της εταιρείας Β. ΔΑΛΑΤΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. και διαγράφει το πρόστιμο ποσού
2.688,00 ευρώ διότι σύμφωνα με την εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, έκανε δεκτό το αίτημα αν και
κατατέθηκε εκπρόθεσμα καθώς δεν παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την επιχείρηση με αποτέλεσμα να
μην ενημερωθεί έγκαιρα σχετικά με την παραπάνω οφειλή και διότι η επιχείρηση πήρε την άδεια χρήσης
κοινόχρηστου χώρου, και σύμφωνα επίσης με την εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών περί εσφαλμένης αναγραφής στοιχείων στο φύλλο ελέγχου.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Επιτροπής κ. Βορίδης ανέφερε ότι είναι υπέρ της
διαγραφής του προστίμου με την προϋπόθεση ότι και σε ανάλογες περιπτώσεις πληρωμής, ρύθμισης ή
διακανονισμού του τέλους θα πρέπει να διαγράφονται τα επιβληθέντα πρόστιμα. Μειοψήφησε ο δημοτικός
σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης
απόφασης και Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, κ. Καλογερής Κρίτωνας και κ. Δημαρχόπουλος
Χαράλαμπος.
6. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Απορρίπτει τη προσφυγή του Τσακιτζή Οζέλ του Χαμδή και την διαβιβάζει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο
Κομοτηνής διότι σύμφωνα με την εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών
με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, η προσβαλλόμενη με αριθμό 163/2012
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης κρίθηκε νόμιμη από την με αρ. πρωτ. 7408/28-08-2012
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης και στη συνέχεια δε με την αριθμ. 1/1/0801-2013 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του ν. 3463/2006, επίσης κρίθηκε νόμιμη η
προσβαλλόμενη Απόφαση.
Γίνεται μνεία ότι οι υπόλοιπες περιπτώσεις του 8ου θέματος από την 7 παράγραφο και μετά αποσύρθηκαν από
τον εισηγητή για επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα
πληρέστερα λόγω του πολυσέλιδου πρακτικού και της σοβαρότητας των υπολοίπων περιπτώσεων της
εισήγησης.
………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-4-2013
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

