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Πληροφ. : κ.  Κουκουλιώτης Ε.                                                                Απόσπασµα  
                 κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                   Από το πρακτικό της  8 - 7 - 2013 
                                                                                               συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689,690 
Αριθ.  Απόφ. 251/2013 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Φορολογικών ∆ιαφορών.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 8η του µήνα Ιουλίου έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8,0 0µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 11306/4 - 7 -2013 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 
νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 33 µελών  ήταν : 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Καρράς Ευστράτιος,  Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος, Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μεζίκης Βασίλειος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος 
Σωτήρης, Σιώπης Κωνσταντίνος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Πατσιάς Γεώργιος, Τσακαλίδης 
Ηρακλής, Παυλίδου Λαµπρινή. 
 
Τα οποία δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν  νόµιµα. Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν 
παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά  
δεν παρέστησαν.  
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο ∆.Σ. κος Καζαντζίδης Γ. έθεσε 
υπ’ όψιν των µελών το από 19/06/2013, πρακτικό της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων, της παρ. 8, του άρθρου 7, του Ν 2307/95 προκειµένου να συζητήσει το 
αίτηµα των: 
 
α) «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ε.Π.Ε», και µε τον διακριτικό 
τίτλο «OUTDOOR SOLUTIONS Ε.Π.Ε»  για  συµβιβαστική  επίλυση  της  διαφοράς  που  
προέκυψε  από  τη  βεβαίωση  του  ∆ήµου, έκθεσης υπολογισµού µισθωµάτων κοινόχρηστων 
χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης. 
β) ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  για  συµβιβαστική  επίλυση  της  διαφοράς  που  προέκυψε  από  τη  
βεβαίωση  του  ∆ήµου,  καταλόγου  για  πρόστιµο  Τ.Χ.Κ.Χ.. 
 
Η επιτροπή παρουσία όλων των µελών της, εξετάζει νόµιµα το αίτηµα συµβιβασµού των ανωτέρω 
που προβάλλονται στην προσφυγή τους που άσκησαν νόµιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 
505/76 «περί υπαγωγής στα τακτικά φορολογικά δικαστήρια των φορολογικών διαφορών ∆ήµων 
και της µετονοµασίας αυτών σε τακτικά διοικητικά  δικαστήρια, γιατί κατά την παρ. 3, του άρθρου 
32, του Ν 1080/80, περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Νοµοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», κάθε 
φορολογούµενος που ασκεί προσφυγή στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, δικαιούται µε το ίδιο δικόγραφο 
της προσφυγής και την επίλυση της διαφοράς µε συµβιβασµό. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
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Κατόπιν  της  ακροαµατικής  διαδικασίας  που  πραγµατοποιήθηκε,  η  επιτροπή  
 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 
α)  Για  την «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ε.Π.Ε», και µε τον 
διακριτικό τίτλο «OUTDOOR SOLUTIONS Ε.Π.Ε» έχοντας υπόψην της τα γεγονότα που 
δηµιουργήθηκαν γύρω από την όλη κατάσταση καθώς και το σχετικό έγγραφο της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας µε το οποίο απορρίπτεται  η µείωση των σχετικών διαφηµιστικών σηµείων 
πρότεινε στους ενδιαφερόµενους να εκδικαστεί η υπόθεση στα τακτικά δικαστήρια στα οποία ήδη 
έχει κατατεθεί η ανάλογη αγωγή.  
 
β)  Την  µείωση  κατά  50%  του  προστίµου  για  την  ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 

 
Σηµ.: Προϋπόθεση  για  την  εφαρµογή  της  απόφασης  της  επιτροπής,  και  την  αντίστοιχη  
µείωση  των  προστίµων  στους  χρηµατικούς  καταλόγους,  η  εντός  των  δέκα  (10)  εργάσιµων  
ηµερών  προσέλευση,  για  τη  ρύθµιση / εξόφληση  της  οφειλής. 

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το από 19/06/2013, πρακτικό της επιτροπής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών 
                                                         

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
            Κατά πλειοψηφία 

Με ψήφους 20 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Αρπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γρούγιος Ηλίας, 
Κουσίδης Γεώργιος, Μπουντούρη Παρασκευή, Καζαντζίδης Γεώργιος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Καρράς Ευστράτιος,  Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ακτσελής Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  
Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοΐδης Χαράλαµπος, Λαδάς Παράσχος, Παπαδήµας 
Αναστάσιος), λευκά 3 ( Σαπρανίδου Σωτηρία, Τσιριγώτης  Αρσένιος, Κατσαρός Ιωάννης), αποχή 1 
(Βούζας Ηλίας).  
 
Α). Εγκρίνει: 
α) Για τις «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ε.Π.Ε»,και µε τον 
διακριτικό τίτλο «OUTDOOR SOLUTIONS Ε.Π.Ε»  για  συµβιβαστική  επίλυση  της  διαφοράς  που  
προέκυψε  από  τη  βεβαίωση  του  ∆ήµου, έκθεσης υπολογισµού µισθωµάτων κοινόχρηστων 
χώρων του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, προτείνει στους ενδιαφερόµενους να εκδικαστεί η 
υπόθεση στα τακτικά δικαστήρια στα οποία ήδη έχει κατατεθεί η ανάλογη αγωγή. 
β) Για την ΤΣΑΟΥΣΙ∆ΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ,  για  συµβιβαστική  επίλυση  της  διαφοράς  που  προέκυψε  
από  τη  βεβαίωση  του  ∆ήµου,  τη  µείωση  κατά  50%  του  προστίµου. 
 
Β). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
                   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 251/2013 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                                           Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                                    Αµπελόκηποι  10 - 7 - 2013 
 
                                                                       Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                          Ο Πρόεδρος     
 
 
  Ε. Κουκουλιώτης                                             Ακτσελής Γεώργιος                           
 


