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Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 163

Περίληψη
Έγκριση του αριθμ.2/2015 πρακτικού της Επιτροπής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Ξάνθης

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 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 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πούλιος Χρίστος
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καρά Αχμέτ
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Κίρατζη Ερκάν
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Κολλάρος Γεώργιος
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
15) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
17) Μούρκας Χρήστος
18) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Καλογερής Κρίτων
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση οριστικά μετά
τη ψήφιση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 37ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.20154/13-5-2015 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. 2_2015 Πρακτικό της 11-05-2015
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 2/2015 (αριθμ. αποφ. 1 έως 22) της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου
Ξάνθης».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ.2/2015 πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών διαφορών το οποίο περιλαμβάνει τις με αριθμ.1 έως 22 αποφάσεις το οποίο έχει ως εξής:
«ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2015 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ: 1
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Ν. Σ. του Σ. Μ. (Αρ. πρωτ. 9275/26-02-2013, Α/Α: 136) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 191 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Σ. Ν. του
Σ. Μ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2498
& 2191, ποσών 278,90 & 557,80 ευρώ αντίστοιχα.
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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (223,12 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2191.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 2
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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.
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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 Χ. Ο. Φ. του Φ. (αριθμ. πρωτ. 9273/26-02-2013, Α/Α: 137) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω
του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2013
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 184 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Χ. Ογλού Φ.
του Φ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2491,
2198, ποσών 432,17 & 864,34 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο προσφεύγων 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 ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (345,74 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2198.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 3
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Κ. Μ. του Ε. (αριθμ. πρωτ. 9272/26-02-2013, Α/Α: 138) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 203 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Κ. Μ. του
Ε., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2513 &
2179, ποσών 178,23 & 356,46 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
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Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (142,58 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2179.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 4
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Ι. Ο. Γ. του Χ. (αριθμ. πρωτ. 9271/26-02-2013, Α/Α: 139) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 205 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Ι. Ο. Γ. του
Χ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2515 &
2177, ποσών 208,12 & 416,24 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (166,50 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2177.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 5
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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
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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 η Μ. Λ. του Θ. (αριθμ. πρωτ. 9282/26-02-2013, Α/Α: 140) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 198 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Μ. Λ. του
Θ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2508 &
2184, ποσών 190,72 & 381,44 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (152,58 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2184.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 6
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 Μ. Ε. του Κ. (αριθμ. πρωτ. 9281/26-02-2013, Α/Α: 141) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 196 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Μ. Εράϊ του
Κ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2506 &
2186, ποσών 182,16 & 364,32 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
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Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (145,73 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2186.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 7
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Π. Ε. του Α. (αριθμ. πρωτ. 9280/26-02-2013, Α/Α: 142) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 193 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Π. Ε. του
Α., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2500 &
2189, ποσών 269,32 & 538,65 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (215,46 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2189.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 8
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη
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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 Τ. Χ. του Χ. (αριθμ. πρωτ. 9279/26-02-2013, Α/Α: 143) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 187 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Τ. Χ. του Χ.,
τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2494 & 2195
ποσών 164,22 & 328,44 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (131,40 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2195.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 9
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Θ. Μ. του Λ. (αριθμ. πρωτ. 9278/26-02-2013, Α/Α: 144) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
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Με την αριθμ. 206 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Θ. Μ. του
Λ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2516 &
2176, ποσών 230,92 & 461,84 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (184,74 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2176.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 10
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Τ. Ι. του Α. (αριθμ. πρωτ. 9277/26-02-2013, Α/Α: 145) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 189 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Τ. Ι.του Α.,
τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2496 & 2193
ποσών 269,33 & 538,65 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (215,50 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2193.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 11
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 στις 12.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο δημοτικό
κατάστημα Ξάνθης στη αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
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διαφορών του Δήμου Ξάνθης που συγκροτήθηκε με την 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Γ. Ε. του Γ. (αριθμ. πρωτ. 9297/26-02-2013, Α/Α: 146) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 211 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Γ. Ε. του
Γ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2521 &
2172, ποσών 102,54 & 205,08 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (82,10 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2172.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 12
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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).
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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 ο Π. Ε. του Κ. (αριθμ. πρωτ. 9296/26-02-2013, Α/Α: 147) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 195 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Π. Ε. του
Κ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2502 &
2187 ποσών 84,70 & 169,40 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (67,76 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2187.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 13
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 Κ. Ν. του Σ. (αριθμ. πρωτ. 9295/26-02-2013, Α/Α: 148) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 201 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Κ. Ν. του Σ.,
τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2511 & 2181
ποσών 192,87 & 385,74 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
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να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (154,30 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2181.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 14
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 Σ. Κ. του Χ. (αριθμ. πρωτ. 9294/26-02-2013, Α/Α: 149) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 192 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Σ. Κ. του Χ.,
τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2499 & 2190
ποσών 113,74 & 227,48 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (90,99 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2190.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 15
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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
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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 η Ι. Χ. του Ε. (αριθμ. πρωτ. 9293/26-02-2013, Α/Α: 150) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 211 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Ι. Χ. του
Ε., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2514 &
2178 ποσών 84,94 & 169,88 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (67,95 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2178.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 16
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 Φ. Ο. Α. του Μ. Ε. (αριθμ. πρωτ. 9292/26-02-2013, Α/Α: 151) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω
του πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 186 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Φ. Ο. Α. του
Μ. Ε., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2493
& 2196, ποσών 585,50 & 1.171,16 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
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δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (468,46 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2196.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 17
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Μ. Χ. Ν. (αριθμ. πρωτ. 9289/26-02-2013, Α/Α: 152) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 199 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Μ. Χ. Ν.,
τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2509 & 2183,
ποσών 164,39 & 328,78 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (131,51 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2183.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 18
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, φορολογούμενο δημότη
Γραμματέας της Επιτροπής ορίσθηκε ο υπάλληλος Κηπουρός Κωνσταντίνος κλάδου ΤΕ 17 Διοικητικού
– Λογιστικού.
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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 Δ. Ρ. του Χ. (αριθμ. πρωτ. 9287/26-02-2013, Α/Α: 153) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 210 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Δ. Ρ. του Χ.,
τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2520 & 2173
ποσών 96,80 & 193,40 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (77,36 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2173.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 19
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 η Χ. Γ. του Δ. (αριθμ. πρωτ. 9286/26-02-2013, Α/Α: 154) η οποία προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου της Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
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Με την αριθμ. 180 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας Χ.υ Γ. του
Δ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2487 &
2202 ποσών 77,08 & 154,16 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα η αιτούσα 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 ανέφερε ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας και να μειώσει κατά 40% (61,66 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2202.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 20
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 Σ. Η. του Χ. (αριθμ. πρωτ. 9285/26-02-2013, Α/Α: 155) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 190 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Σ. Η. του Χ.,
τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2497 & 2192
ποσών 179,40 & 358,80 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (143,52 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2192.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 21

ΑΔΑ: 7ΚΟΑΩΚ8-ΨΑ5

Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 Μ. Ν. του Χ. (αριθμ. πρωτ. 9283/26-02-2013, Α/Α: 156) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου του Αναστασίου με το αριθμ. πρωτ. 18947/05-05-2015
έγγραφο της Προέδρου.
Με την αριθμ. 197 Απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του προσφεύγοντα Μ. Ν. του
Χ., τέλος & πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους Χρηματικούς Κατάλογους 2507 &
2185, ποσών 221,95 & 443,90 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 έως 50% τα σχετικά ποσά.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος ανέφερε ότι ο μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του
περιπτέρου, ενώ επίσης τόνισε ότι πλέον ο νόμος δίνει την δυνατότητα νόμιμης επέκτασης στα περίπτερα για τη
δραστηριότητα τους σε σημεία που προβλέπεται (για την τοποθέτηση ψυγείων κλπ) με τη χορήγηση άδειας από
τον Δήμο.
Η Επιτροπή ομόφωνα λαμβάνοντας υπόψη όσα ισχυρίστηκε ο πληρεξούσιος δικηγόρος, λαμβάνοντας
υπόψη ότι πλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν
αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα και να μειώσει κατά 40% (177,56 €) το
πρόστιμο του Χρηματικού Καταλόγου 2185.
ΑΠΟΦΑΣΗ: 22
Στην Ξάνθη την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 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 442/2015 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης και
αποτελείται από τους:
1. Γκιρτζίκη Αλεξία, δημοτική σύμβουλο, ως Πρόεδρο
2. Κολλάρο Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο, ως μέλος
3. Πολυμένη Απόστολο, 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 .

ΑΔΑ: 7ΚΟΑΩΚ8-ΨΑ5

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 Ι. Μ.ς του Μ. (Αρ. πρωτ. 10911/06-03-2013, Α/Α: 1159) ο οποίος προσκλήθηκε μέσω του
πληρεξούσιου δικηγόρου του Μαλάκη Αργύριου με το αριθμ. πρωτ. 15579/20-04-2015 έγγραφο της
Προέδρου.
Με τις αριθμ. 1596, 1597 & 1521 Αποφάσεις του Δημάρχου Ξάνθης επιβλήθηκε σε βάρος του
προσφεύγων Ι. Μ. του Μ., τέλος χρήσης & πρόστιμα για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου με τους
Χρηματικούς Καταλόγους 2413, 2414 & 2415 ποσών 480, 960 & 1.290 ευρώ αντίστοιχα.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας να διαγραφούν τα πρόστιμο και να
αλλάξει ο υπολογισμός των σχετικών ποσών ή να μειωθούν έως και 50%.
Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης στο δικόγραφο του ανέφερε ότι η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων δεν
έγινε με σκοπό την αύξηση του αριθμού τους αλλά λόγω της παρεμβολής κολώνας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
στον χώρο ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων παρεμποδίζεται η ομοιόμορφη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με
αποτέλεσμα να αναγκαστεί να αναπτύξει τα τραπεζοκαθίσματα σε χώρο διάφορο από αυτόν που του υποδείχτηκε.
Η Επιτροπή ομόφωνα και με τη σύμφωνη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνοντας τα όσα
αναφέρονται στο δικόγραφο, την μελέτη των φύλλων ελέγχου καθώς και του γεγονότος ότι δεν είναι υπότροπος
και για λόγους βιωσιμότητας της επιχείρησης ύστερα από διαλογική συζήτηση
α π ο φ α σ ί ζ ε ι
να κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Ι. Μ. του Μ. και να μειώσει κατά 25% (240
€) & (322,50 €) τα πρόστιμα των Χρηματικών Καταλόγων 2414 & 2415.
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.1_2015 Πρακτικό της 29-04-2015 Συνεδρίαση της
Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Ν. Σ. του Σ. Μ. και μειώνει να μειώσει κατά
40% (223,12€) το πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2191,
ποσού 557,80 ευρώ διότι σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου
όταν αυτό προβλέπεται και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της
προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Χ. Ο. Φ. του Φ., και μειώνει κατά 40% (345,74) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2198, ποσού 864,34 ευρώ
διότι σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας
του Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται
και πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου του προσφέυγοντα ότι ο
μισθωτής του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου..
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Κ. Μ. του Ε. και μειώνει κατά 40% (142,58€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2179 ποσού 356,46€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Ι. Ο. Γ. του Χ. και μειώνει κατά 40% (166,50€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2177 ποσού 416,24€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Μ. Λ. του Θ. και μειώνει κατά 40% (152,58€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2184 ποσού 381,44€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Μ. Ε. του Κ. και μειώνει κατά 40% (145,73€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2186 ποσού 364,32€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου του προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Π. Ε. του Α. και μειώνει κατά 40% (215,46€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2189 ποσού 538,65€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Τ. Χ. του Χ. και μειώνει κατά 40% (131,40€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2195 ποσού 328,44€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου του προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Θ. Μ. του Λ. και μειώνει κατά 40% (184,74€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2176 ποσού 461,84€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Τ. Ι. του Α. και μειώνει κατά 40% (215,50€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2193 ποσού 538,65€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Γ. Ε. του Γ. και μειώνει κατά 40% (82,10€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2172 ποσού 205,08€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
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πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Π. Ε. του Κ. και μειώνει κατά 40% (67,76€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2187 ποσού 169,40€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής του
περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Κ. Ν. του Σ. και μειώνει κατά 40% (154,30€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2181 ποσού 385,74€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής του
περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Σ. Κ. του Χ. και μειώνει κατά 40% (90,99€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2190 ποσού 227,48€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής του
περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Ι. Χ. του Ε. και μειώνει κατά 40% (67,95€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2178 ποσού 169,88€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Φ. Ο. Α. του Μ. Ε. και μειώνει κατά 40% (486,46€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2196 ποσού 1171,16€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής του
περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Μ. Χ. Ν. και μειώνει κατά 40% (131,51€) το πρόστιμο
για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2183 ποσού 328,78€ διότι σύμφωνα
με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου με
την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Δ.Ρ. του Χ. και μειώνει κατά 40% (77,36€) το πρόστιμο
για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2193 ποσού 193,40€ διότι σύμφωνα
με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου με
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την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής του
περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας Χ. Γ. του Δ. και μειώνει κατά 40% (61,66€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2202 ποσού 154,16€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου της προσφεύγουσας ότι η μισθώτρια
του περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Σ. Η. του Χ. και μειώνει κατά 40% (143,52€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2192 ποσού 358,80€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής του
περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Μ. Ν. του Χ. και μειώνει κατά 40% (177,56€) το
πρόστιμο για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου του Χρηματικού Καταλόγου 2185 ποσού 443,90€ διότι
σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του
Δήμου με την ισχύουσα νομοθεσία δίνεται η δυνατότητα χρήσης κοινόχρηστου χώρου όταν αυτό προβλέπεται και
πληρούνται όλοι οι όροι Ορθής χρήσης καθώς και το σκεπτικό του δικηγόρου προσφεύγοντα ότι ο μισθωτής του
περιπτέρου δεν γνώριζε την ακριβή έκταση του περιπτέρου
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Αποδέχεται το αίτημα συμβιβασμού του προσφεύγοντα Ι. Μ. του Μ. και μειώνει κατά 25% (240€) & (322,50€)
τα πρόστιμα για αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου των Χρηματικών Καταλόγων 2414 & 2415 ποσών
960€ & 1.290€ διότι σύμφωνα με την ομόφωνη εισήγηση της επιτροπής και της σύμφωνης γνώμης της
Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου λαμβάνοντας τα όσα αναφέρονται στο δικόγραφο, την μελέτη των φύλλων
ελέγχου καθώς και του γεγονότος ότι δεν είναι υπότροπος και για λόγους βιωσιμότητας της επιχείρηση καθώς και
το σκεπτικό του ιδιοκτήτη της επιχείρησης ότι η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων δεν έγινε με σκοπό την
αύξηση του αριθμού τους αλλά λόγω της παρεμβολής κολώνας ηλεκτροφωτισμού του Δήμου στον χώρο
ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων παρεμποδίζεται η ομοιόμορφη ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων με αποτέλεσμα
να αναγκαστεί να αναπτύξει τα τραπεζοκαθίσματα σε χώρο διάφορο από αυτόν που του υποδείχτηκε.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Καρά Αχμέτ, Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ
ψήφισαν Λευκό
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
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