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                         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
                         ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
                         ∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ  
                         Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123,  
                         Αµπελόκηποι 

                                  

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ε.                                                                     Απόσπασµα  
      κα Κουκουτέγου Κλ.                                                         Από το πρακτικό της 14 -12-2015 

                                                                                                     συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313 689 - 690 
 
Αριθµός απόφασης : 391/2015  
 
ΘΕΜΑ:  Επικύρωση του πρακτικού της 16/11/2015 της ΕΦ∆. 

         
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 14ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 
2015 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 21.30 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 17099/10 -12 -2015 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, Βαλάνος Νικόλαος, Γρούγιος Ηλίας, Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Αρµπατζάνη – Τσοµπανόγλου Μαρία, Γυµνόπουλος Κοσµάς, 
Κωνσταντίνου Κυριάκος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κατζικάς Γεώργιος, Μανωλόπουλος Βασίλειος, Σιδηρόπουλος Σάββας, 
Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Κυριλλίδης Γεώργιος, Ζωναρέλη – Λαζαρίδου 
Κυριακή, Καϊκατζάνη – Χαραλαµπίδου Μαρία, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωϋσής, Λαδάς 
Παράσχος, Ράπτου Ολγα, Νοτάκης Ιωάννης, Τσοµπανοπούλου Μελίσσα, Σµήλιος Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Εµεινίδης Αναστάσιος, Καρράς Ευστράτιος, Λαϊνάκου Αφροδίτη, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, 
Λαδάς Ευάγγελος.  
 
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, η κα Κόπτη 
Ελένη και η κα Παλληκαρίδου Αναστασία, οι οποίες και παρέστησαν.  
 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ον Θέµα, της ηµερήσιας διάταξης και ο  Αντιδήµαρχος κος 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, έθεσε υπ’ όψιν 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. 
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     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 την 223/2015 απόφαση δηµοτικού συµβουλίου του δήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης, 
επιβλήθηκε σε βάρος της VISION ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ Α.Ε. 
πρόστιµο ποσού 1467,35€, 
2)  Με την 1378/03-09-2015 απόφαση  ∆ηµάρχου  Αµπελοκήπων- Μενεµένης, επιβλήθηκε 
σε βάρος του ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ πρόστιµο ποσού 276,00€, για αυθαίρετη 
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου µε τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
3) Με την 1376/03-09-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  του δήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης, 
επιβλήθηκε σε βάρος της ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε., πρόστιµο ποσού 782,00€, για αυθαίρετη 
κατάληψη κοινοχρήστου χώρου µε τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
4) Με την 1364/01-09-2015 απόφαση ∆ηµάρχου  του δήµου Αµπελοκήπων- Μενεµένης, 
επιβλήθηκε σε βάρος του ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, πρόστιµο ποσού 5000,00€, για 
αυθαίρετη άσκηση στάσιµου υπαίθριου εµπορίου στερούµενος άδεια. 
5) Με βάση του 1057/2015 βεβαιωτικού καταλόγου, επιβλήθηκε σε βάρος της 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χήρα Αναστασιάδη Ζαχαρία, πρόστιµο ποσού 136,81€, για 
επιστρεφόµενα τέλη ∆.Τ. του Ιανουαρίου 2011. 
 
Οι ανωτέρω εντός του προβλεπόµενου χρόνου των τριάντα ηµερών από την επίδοση των 
αντίστοιχων χρηµατικών καταλόγων, µας κατέθεσαν εµπρόθεσµα προσφυγή ενώπιον της 
επιτροπής επίλυσης φορολογικών  διαφορών, µε την οποία ζητούσαν τη  συµβιβαστική  
επίλυση  της  διαφοράς  του  µε  το ∆ήµο  µας. 
Η επιτροπή του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, η οποία συγκροτήθηκε µε τις 003/2015 
και 176/2015 αποφάσεις δηµοτικού συµβουλίου, συνεδρίασε στις 01/10/2015 και συνέταξε 
το υπ΄ αριθµό 15777/17-11-2015 πρακτικό  σύµφωνα  µε  το οποίο προτάθηκε:   
 
α)Για την «VISION ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ Α.Ε.», την διαβίβαση όλων 
των σχετικών κατατεθέντων δικαιολογητικών στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, για τις 
δικές της ενέργειες, διότι η ως άνω εταιρεία ζητά τη µεταβίβαση της οφειλής και κυρίως λόγω 
αναρµοδιότητας της επιτροπής  να κρίνει τη διαφορά περί παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης 
διότι δεν θεωρείται φορολογική, βάσει του υπ’ αριθµ.  οικ. 26463/30-7-2015 εγγράφου του 
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.  
β)Για τον «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ», την απαλλαγή ποσοστού 50% του προστίµου 
αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
γ)Για την «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.», την απαλλαγή ποσοστού 50% του προστίµου αυθαίρετης 
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
 
 
δ) Για το «ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ»,  τη δικαστική εξέταση της προσφυγής του από το 
αρµόδιο ∆ικαστήριο, όπως ζητήθηκε µε την από 16181/25-11-2015 επιστολή του προς την 
επιτροπή φορολογικών διαφορών. 
ε) Για την «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα Αναστασιάδη Ζαχαρία», την εξέταση της 
προσφυγής στην επόµενη συνεδρίαση, λόγω της υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 15611/16-11-
2015 αίτησής της, µε την οποία ζήτησε η ίδια την αναβολή, λόγω κωλύµατος παράστασης 
του πληρεξούσιου δικηγόρου της. 
 
Οι παραπάνω (ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.) έλαβαν 
γνώση και αποδέχτηκαν ενυπόγραφα την απόφαση της επιτροπής, µε την 
προϋπόθεση ότι εντός δέκα (10) εργάσιµων ηµερών να προσέρθουν για την εξόφληση της 
οφειλής τους, από την ηµέρα κοινοποίησης της απόφασης δηµοτικού συµβουλίου που 
επικυρώνει την απόφαση της επιτροπής φορολογικών διαφορών.  
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Επίσης, ενηµερώθηκε εγγράφως ότι σε περίπτωση που επαναληφθούν παρόµοιες 
αυθαίρετες παραβάσεις του παραπάνω, δεν θα δικαιούται καµία ευνοϊκή ρύθµιση, 
δυνατότητα που δίνει η κείµενη νοµοθεσία. 
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.  

Παρακαλούµε για την επικύρωση ή µη του υπ΄ αριθµό 15777/17-11-2015 πρακτικού 
συνεδρίασης της συµβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών.   
    
 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το από 16-11-2015 πρακτικό της 
Επιτροπής, την 223/2015 απόφαση ∆.Σ. και 1378/03-09-2015 απόφαση  ∆ηµάρχου  
Αµπελοκήπων- Μενεµένης 

 
                                                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει το από 16-11-2015 (υπ΄ αριθµό 15777/17-11-2015) πρακτικό της Επιτροπής 
Φορολογικών ∆ιαφορών σύµφωνα µε τα όσα συνυπέγραψαν και αποδέχθηκαν  οι κατωτέρω ως 
ακολούθως: 
 

α)Για την «VISION ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ Α.Ε.», την διαβίβαση όλων 
των σχετικών κατατεθέντων δικαιολογητικών στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, για τις 
δικές της ενέργειες, διότι η ως άνω εταιρεία ζητά τη µεταβίβαση της οφειλής και κυρίως λόγω 
αναρµοδιότητας της επιτροπής  να κρίνει τη διαφορά περί παράνοµης υπαίθριας διαφήµισης 
διότι δεν θεωρείται φορολογική, βάσει του υπ’ αριθµ.  οικ. 26463/30-7-2015 εγγράφου του 
ΥΠ.ΕΣ.∆.Α.  
β)Για τον «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ», την απαλλαγή ποσοστού 50% του προστίµου 
αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
γ)Για την «ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.», την απαλλαγή ποσοστού 50% του προστίµου αυθαίρετης 
κατάληψης κοινοχρήστου χώρου µε τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων. 
 
 
δ) Για το «ΜΟΥΡΑΤΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟ»,  τη δικαστική εξέταση της προσφυγής του από το 
αρµόδιο ∆ικαστήριο, όπως ζητήθηκε µε την από 16181/25-11-2015 επιστολή του προς την 
επιτροπή φορολογικών διαφορών. 

ε) Για την «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ χήρα Αναστασιάδη Ζαχαρία», την εξέταση της 
προσφυγής στην επόµενη συνεδρίαση, λόγω της υπ’ αριθµό πρωτοκόλλου 15611/16-11-2015 
αίτησής της, µε την οποία ζήτησε η ίδια την αναβολή, λόγω κωλύµατος παράστασης του 
πληρεξούσιου δικηγόρου της.  
 
  Β).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       
                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 389/2015 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 
Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 

 
                         
Βαλάνος Νικόλαος                             Αµπελόκηποι 15 - 12 - 2015 
                                                          
                                                         Ακριβές Απόσπασµα 
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                              Ο Πρόεδρος   
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Ε. Κουκουλιώτης                                     Βαλάνος Νικόλαος 
 
 
 

 


