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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Από το αριθ.3/28-3-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. απόφασης 112

Περίληψη
Έγκριση της με αριθμ. 2 Απόφασης της από 17-05-2013
συνεδρίασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών
Διαφορών

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 28 Μαρτίου 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.16676/24-3-2014 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
1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
16) Παπαδόπουλος Κυριάκος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
17) Πατσίδου Δέσποινα
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
18) Πούλιος Χρίστος
4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν
19) Σπυριδόπουλος Νικόλαος
5) Βασιλούδης Ηλίας
20) Ταρενίδης Παναγιώτη
6) Βορίδης Δημήτριος
21) Τσεγγελίδης Ιωάννης
7) Δρεμσίζης Ιωάννης
22) Τσέπελης Εμμανουήλ
8) Ηλιάδης Θωμάς
23) Τοπ Ισμέτ
9) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία
24) Φανουράκης Εμμανουήλ
10) Κολλάρος Γεώργιος
25) Φωτιάδης Νικόλαος
11) Κυριακίδης Αλέξανδρος
26) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
12) Μούρκας Χρήστος
13) Μπένης Δημήτριος
14) Ξυνίδης Αθανάσιος
15) Παναγιωτίδης Γρηγόρης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3) Καλογερής Κρίτων
4) Μαζαράκης Σπύρος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

5) Μπεκτές Σαμπρή
6) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Φιλίππου Φίλιππος

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων Δαφνώνα κ. Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Καρυοφύτου κ. Σερεφιά Διαμαντή και Νεοχωρίου κ.
Κυριακού Θεοδόσιο
Γίνεται μνεία ότι οι δ.σ. Καραγιαννίδου Σοφία και Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησαν κατά την συζήτηση του
10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση, οι δ.σ. Βορίδης Δημήτριος και Τοπ Ισμέτ
αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση, οι
δ.σ. Αγκόρτσας Απόστολος και Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ αποχώρησαν κατά την συζήτηση του 20ου θέματος
της ημερήσιας διάταξης οριστικά από την συνεδρίαση και η δ.σ. Πατσίδου Δέσποινα αποχώρησε οριστικά
κατά την συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης από την συνεδρίαση.
Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.8945/13-2-2014
εισήγηση της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών η οποία είχε συμπεριληφθεί στην
ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου στις 19-2-2014 και ομόφωνα είχε αποφασιστεί να αναβληθεί
για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος τη με αριθμό 2 απόφαση του από 17-5-2013 πρακτικού
της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών η οποία έχει ως εξής:
Στην Ξάνθη την Παρασκευή 17 Μαΐου 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 10/2013 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ξάνθης και αποτελείται από τους:
1. Φωτιάδη Νικόλαο, δημοτικό σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Βορίδη Δημήτριο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Κεβεντζίδη Θεόδωρο, φορολογούμενο δημότη
Γραμματέας της Επιτροπής ορίσθηκε 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.
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, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού
που υπέβαλε νομίμως ο Ελευθεριάδης Ιορδάνης του Γεωργίου (Αρ. πρωτ. 61562/29-10-2012, Α/Α: 126) ο
οποίος προσκλήθηκε μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του Τοτίεφ Αδαμάντιου με το αριθμ. πρωτ.
20923/09-05-2013 έγγραφο του Προέδρου.
Με την αριθμ. 175/2012 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκαν σε βάρος του προσφεύγοντα
Ελευθεριάδη Ιορδάνη του Γεωργίου, πρόστιμα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου με τους
Χρηματικούς Κατάλογους 1926/12 & 1927/12 ποσών 9.273,60 & 9.273,60 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εκπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας να διαγραφούν τα σχετικά
πρόστιμα και να αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν κατά 50% τα σχετικά ποσά.
Στις 27-03-2013 ο προσφεύγων κατέθεσε αίτηση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ζητώντας να
καταθέσει συμπληρωματικά στοιχεία επί της προσφυγής του η οποία είχε συζητηθεί με το αριθμ. 1/2013
Πρακτικό της Επιτροπής και το οποίο δεν είχε μέχρι εκείνη την ημερομηνία συζητηθεί στο Δημοτικό
Συμβούλιο. Η Νομική Υπηρεσία ύστερα από σχετικό ερώτημα του Προέδρου της Επιτροπής γνωμοδότησε
θετικά.
Η Επιτροπή ομόφωνα και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου αποφάσισε να
συζητήσει το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να δεχτεί την εκπρόθεσμη προσφυγή καθώς
σύμφωνα με τον προσφεύγων τα φύλλα ελέγχου που επιδόθηκαν παρέλαβε πρώην εργαζόμενος της
επιχείρησης ο οποίος βρισκόταν εκείνη την ημέρα ως θαμώνας και δεν ενημέρωσε την επιχείρηση. Ως εκ
τούτου η επίδοση του φύλλου ελέγχου κρίθηκε άκυρη διότι επιδόθηκε σε μη προβλεπόμενο άτομο. Για το
λόγο αυτό προσκομίστηκε η καταγγελία της σύμβασης στον Ο.Α.Ε.Δ η οποία έγινε στις 13-10-2011,
ημερομηνία προγενέστερη των φύλλων ελέγχου. Επίσης η Επιτροπή δέχτηκε το σκεπτικό του προσφεύγοντα
ότι το κατάστημα υπολειτουργούσε κατά το έτος 2011 και ότι ο ίδιος επιδίωκε να πωλήσει την επιχείρηση,
όπως και τελικά έγινε, και για το λόγο αυτό όπως ανέφερε απουσίαζε συχνά. Όσον αφορά το τέλος του 2011
πληρώθηκε εντός του 2012. Η Επιτροπή 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 ομόφωνα και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και ύστερα από
διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του Ελευθεριάδη Ιορδάνη του Γεωργίου και διαγράψει τα
πρόστιμα των Χρηματικών Καταλόγων 1926/12 & 1927/12 ποσών 9.273,60 & 9.273,60 ευρώ αντίστοιχα
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αριθμπρωτ.72112/30-12-2013
γνωμοδότηση του δικηγόρου του Δήμου κ. Λάμπρου Ιωάννη η οποία έχει ως εξής:
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«Με το με α.π. 67389/28-11-2013 έγγραφο, μου ζητήσατε να γνωμοδοτήσω σχετικά με τις ενέργειες
της υπηρεσίας σας ως προς την απόφαση του Γ,Γ, της Αποκεντρ. Διοικ. ΑΜΘ επί της προσφυγής του
Ιορδάνη Ελευθεριάδη, σας εκθέτω δε τα ακόλουθα:
Η με α.π. 13287/19-11-2013 απόφαση του Γ,Γ, της Αποκεντρ. Διοικ. ΑΜΘ επί της προσφυγής του
Ιορδάνη Ελευθεριάδη, αφορά «την ακύρωση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης με αριθμό
279/2013 περί μη έγκρισης του πρακτικού 2/17-5-2013 της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών», κατά το μέρος που αυτή αφορά τον προσφεύγοντα, δηλαδή ακυρώθηκε μόνη η απόφαση με
αριθμό (2), διότι ο προσφεύγων είχε ζητήσει μόνον την ακύρωση της απόφασης που τον αφορούσε, άλλωστε
το έννομο συμφέρον του περιορίζεται στην προστασία μόνον των ιδικών του αγαθών, επί πλέον δε, από το
περιεχόμενο της ως άνω απόφασης και ιδιαίτερα από το αιτιολογικό της προκύπτει σαφέστατα ότι αυτή
αφορά μόνον τον προσφεύγοντα και την απόφαση με αριθμό (2) που αφορούσε μόνον αυτόν ως έχοντα
έννομο συμφέρον να την προσβάλλει με προσφυγή.
Περαιτέρω, η ως άνω ακυρωθείσα απόφαση, λόγω έλλειψης αιτιολογίας, θεωρείται ως
μηδέποτε εκδοθείσα και δεν παράγει ουδέν έννομο αποτέλεσμα, κατά συνέπεια θα πρέπει να επανεισαχθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο μόνη η απόφαση με αριθμό (2) του πρακτικού 2/17-5-2013 της επιτροπής
συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών που αφορά τον Ελευθεριάδη Ιορδάνη και να αποφασίσει το
Δημοτικό Συμβούλιο εάν θα αποδεχθεί και εγκρίνει την ως άνω απόφαση της επιτροπής, ή εάν δεν θα την
αποδεχθεί, στην περίπτωση δε αυτή -της μη έγκρισης- η απόφαση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και
με αριθμ. 279/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 2. Τη με αριθμ. πρωτ. 13287/19-11-2013
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 3. Το αριθμ.
72112/30-12-2013 γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής υπηρεσίας του Δήμου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του Ελευθεριάδη Ιορδάνη του Γεωργίου και διαγράφει τα πρόστιμα για
αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου των Χρηματικών Καταλόγων 1926/12 & 1927/12 ποσών 9.273,60 &
9.273,60 ευρώ αντίστοιχα διότι σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης
της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η επίδοση του φύλλου ελέγχου κρίθηκε άκυρη επειδή επιδόθηκε σε μη
προβλεπόμενο άτομο για το οποίο έγινε στις 13-10-2011 καταγγελία της σύμβασης στον Ο.Α.Ε.Δ,
ημερομηνία προγενέστερη των φύλλων ελέγχου και διότι η Επιτροπή δέχτηκε το σκεπτικό του προσφεύγοντα
ότι το κατάστημα υπολειτουργούσε κατά το έτος 2011 και ότι ο ίδιος επιδίωκε να πωλήσει την επιχείρηση,
όπως και τελικά έγινε, και για το λόγο αυτό όπως ανέφερε απουσίαζε συχνά. Όσον αφορά το τέλος του 2011
πληρώθηκε εντός του 2012 και διότι 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.
………………………………………………………………………………………………..............................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 7-4-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

