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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                               Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                   Από το πρακτικό της  08-10-2018 
                                                                                                         συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :257/2018       
 
ΘΕΜΑ: «Επικύρωση  ή  µη  του  πρακτικού  της 26-09-2018, της  επιτροπής  
συµβιβαστικής  επίλυσης  φορολογικών διαφορών»   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 08η του µήνα Οκτωβρίου έτους 
2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 19653/04-10-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 
τριών(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά(27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν 
αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Βαλάνος Νικόλαος 
2 Αποστολίδου Μαρία 2 Μανωλόπουλος Βασίλης 
3 Καρράς Ευστράτιος 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 
4 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Μαυρίδου Αναστασία 
7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7  
8 Κουσενίδης Αλέξανδρος 8  
9 Γυµνόπουλος Κοσµάς 9  
10 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 10  
11 Εµεινίδης Αναστάσιος 11  
12 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 12  
13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Ναλπαντίδου Αφροδίτη 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος 17  
18 Κατζικάς Γεώργιος 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωυσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν αλλά δεν παρέστη καµία, οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Αµπελοκήπων και  Μενεµένης η κα. Κόπτη Ελένη και η κα. Παληκαρίδου Αναστασία αντίστοιχα 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία 
κλήθηκε και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 
95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης». . 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Πρόεδρος της Κ∆Ε∆ΑΜ κ. Αβραµίδης 
Κυριάκος έθεσε υπόψη των µελών ότι:  
 
      Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν.505/76 ορίζονται τα ακόλουθα «δικαιούται εις προσφυγήν πας 
φορολογούµενος εγγραφείς εις βεβαιωτικόν κατάλογον δι΄ οιονδήποτε αυτοτελή φόρον, τέλος, δικαίωµα 
εισφορών , αντίτιµον  προσωπικής εργασίας και πρόστιµον, βεβαιούµενον είτε απευθείας υπό του δήµου 
ή της κοινότητας ή του συνδέσµου δήµων και κοινοτήτων, είτε εν περιπτώσει ενοικιάσεως, παρ΄ 
ενοικιαστού, ενώπιον αρµοδίου φορολογικού πρωτοδικείου»  και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
27 του Ν.3900/10, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 126 του Ν.2717/99, η προσφυγή ασκείται µε 
δικόγραφο, το οποίο µαζί µε τρία αντίγραφα κατατίθεται στη γραµµατεία της κύριας έδρας του 
δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, ενώ ειδικώς για τις φορολογικές διαφορές απαιτείται περαιτέρω επί 
ποινή απαραδέκτου της άσκησής της, η επίδοση επικυρωµένου αντιγράφου του δικογράφου της 
προσφυγής, µε επιµέλεια του διαδίκου, στην αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόµενη πράξη ή που, παρά 
το νόµο παρέλειψε την έκδοσή της, µέσα σε προθεσµία είκοσι ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας για 
την άσκηση της προσφυγής. 

     Με τις διατάξεις του άρθ. 32 του Ν.1080/80, οι οποίες διατηρήθηκαν σε ισχύ µε το άρθρο 5 του 
Ν.1406/83 και τροποποιήθηκαν µε την απρ.8 του άρθρου 7 του Ν.2307/95, την παρ. 3β του άρθρου 17 
του Ν.3491/2006 και την παρ. 15 του άρθρου 18 του Ν.3731/2008: «συνιστάται σε κάθε δήµο ή 
κοινότητα επιτροπή συµβιβαστικής επίλυσης 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» . 

1) Με βάση τον 1407/2018  βεβαιωτικό κατάλογο, επιβλήθηκε σε βάρος της εταιρείας ‘AUTOLIFE 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’ και τον διακριτικό τίτλο ‘AUTOLIFE’,  για τέλος αυθαίρετης κατάληψης των υπ’ 
αριθµ. 393α και 392β δηµοτικών ακινήτων για το έτος 2018, ποσού 1740,49€. 
Η ανωτέρω εντός του προβλεπόµενου χρόνου των τριάντα ηµερών από την επίδοση του αντίστοιχου 
χρηµατικού καταλόγου, µας κατέθεσε προσφυγή ενώπιον της επιτροπής επίλυσης φορολογικών  
διαφορών, µε την οποία ζητούσε τη  συµβιβαστική  επίλυση  της  διαφοράς  του  µε  το ∆ήµο  µας. 
Η επιτροπή του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, η οποία συγκροτήθηκε µε την 375/2017 απόφαση 
δηµοτικού συµβουλίου, όρισε ως ηµεροµηνία συνεδρίασης την 30/07/2018, Η ΟΠΟΊΑ αναβλήθηκε µε το 
υπ΄ αριθµ. 16203/27-07-2018 έγγραφο λόγω κωλύµατος του Προέδρου της Επιτροπής. Ορίστηκε ξανά  
την 26/09/2018 και συνέταξε το υπ’ αριθµό 19309/26-09-2018 πρακτικό,  σύµφωνα  µε  το οποίο 
προτάθηκε:   
 
α) Για την εταιρεία ‘AUTOLIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’ και τον διακριτικό τίτλο ‘AUTOLIFE’, καµία 
µείωση του τέλους, που προκύπτει από τον Χ.Κ. 1407/2018 (τέλος αυθαίρετης κατάληψης των υπ’ 
αριθµ. 393α και 392β δηµοτικών ακινήτων για το έτος 2018, ποσού 1740,49€.). 
 
Όπως ορίζεται από το άρθρο 32 παρ.6 του Ν.1080/80 το πρακτικό συµβιβασµού της φορολογικής 
επιτροπής διαβιβάζεται στο δηµοτικό συµβούλιο, το οποίο κατά την πρώτη του συνεδρίαση αποφασίζει 
για την αποδοχή ή µη της πρότασης της επιτροπής.  
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Παρακαλούµε για την επικύρωση ή µη του υπ΄ αριθµό 19309/26-09-2018 πρακτικού συνεδρίασης της 
συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών. 

 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 
 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Α)Εγκρίνει το από 19309/26-09-2018 πρακτικό της Επιτροπής Φορολογικών ∆ιαφορών σύµφωνα µε τα 
όσα συνυπέγραψαν και αποδέχθηκαν  οι κατωτέρω ως ακολούθως: 

1) Για την εταιρεία ‘AUTOLIFE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.’ και τον διακριτικό τίτλο ‘AUTOLIFE’, καµία 
µείωση του τέλους, που προκύπτει από τον Χ.Κ. 1407/2018 (τέλος αυθαίρετης κατάληψης των υπ’ 
αριθµ. 393α και 392β δηµοτικών ακινήτων για το έτος 2018, ποσού 1740,49€.). 

 
 Β)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 257/ 2018 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
 

 
  Ο Πρόεδρος                                 Τα Μέλη 
 
Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
Αµπελόκηποι  09 - 10 - 2018 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                                             Ο Πρόεδρος 

 
 
 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                    Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

 
 
 
 
 
 


