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ΘΕΜΑ: «Αποδοχή ή μη πρακτικού Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών και αμφισβητήσεων»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική 
δημόσια Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου 
Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
6.12.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
29878/1-12-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και 
στους  Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραμματέας :  ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος 
Γραμματέα του Δ.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΔΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης:  298/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 31130/13-12-2017 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 6.12.2017 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 24/2017 του Δ.Σ. 
του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
16. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
32. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, 
μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                    Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                        Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                          Πλάτανος  Ελευθέριος  

Ανανιάδης  Νικόλαος                                           Κανταρέλης  Δημήτριος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                            Παπανικολάου  Νικόλαος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                           Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Παπακώστας  Βασίλειος                                      Σιώρης  Νικόλαος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος                Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 
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Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Κουτσάκης  Μιχαήλ 
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Γκούμα  Δανάη-Εύα 

 
    
Σημειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

 Τα θέματα 11-17 συζητήθηκαν εμβόλιμα μεταξύ του 1ου και του 2ου θέματος της 

Η.Δ., ενώ κατά τα λοιπά τηρήθηκε η σειρά εγγραφής των θεμάτων στην Η.Δ. της 

Συνεδρίασης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Οι κ.κ. Ν.Ανανιάδης, Χ.Αγγελής και Γ.Καλύβης προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. Εξ 

αυτών ο μεν πρώτος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 24ου θέματος της Η.Δ., ενώ ο δεύτερος μετά τη 

συζήτηση και την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ι.Τομπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Μ.Κουτσάκης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Α.Κόντος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία 

επί του 11ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και την 

ψηφοφορία επί του 6ου θέματος της Η.Δ.. 

 Ο κ. Ε.Κουμαριανός αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

και πριν την ψηφοφορία επί του 24ου θέματος της Η.Δ.. 

 Η κα Δ.Ε.Γκούμα αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν την ψηφοφορία επί του 25ου θέματος της Η.Δ.. 
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Απουσίες :  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν.Παπανικολάου και Ν.Σιώρης  απουσίαζαν δικαιολογημένα, 

έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

21ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 

21ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση την αριθ. πρωτ. 28916/23-11-2017 εισήγηση και το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1/28100/ 
15.11.2017 Πρακτικό της συσταθείσας με την αριθ. 155/2017 απόφαση Δ.Σ. 
επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου 
ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1/28100/ 15.11.2017 ΤΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
Κύριε Πρόεδρε, 
 
 Με βάση το άρθρο 32 παρ 6 του Ν.1080/80 σας διαβιβάζουμε το πρακτικό 
1/28100/15.11.2017 της ανωτέρω επιτροπής προκειμένου για την αποδοχή του ή μη 
της προτάσεως της. 
 Το ανωτέρω πρακτικό αφορά την υπόθεση του κου Μαράντου Σωτήριου κατάστημα 
«Σκαντζόχοιρος» ο οποίος προσέφυγε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με 
αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς κατά των 518,519/2017 αποφάσεων 
του Αντιδημάρχου Οικονομικών υπηρεσιών περί τελών και προστίμων. 
Κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής παρέστη ο κος Μαράντος Σωτήριος μετά του 
πληρεξουσίου δικηγόρου του Διονύσιου Δελαπόρτα.  
Η επιτροπή πρότεινε την απαλοιφή του τέλους των 1750,00€(απόφαση 
519/17705/17) και τη μείωση των προστίμων στο 50% λόγω του συντόμου χρονικού 
διαστήματος στο οποίο διενεργήθησαν οι έλεγχοι ( εντός εικοσιτετραώρου). 
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Η ανωτέρω πρόταση δεν έγινε δεκτή από τον κο Μαράντο Σωτήριο, κατά συνέπεια 
δεν κατέστη δυνατή η συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. 
Παρακαλείσθε για την αποδοχή ή μη του πρακτικού προκειμένου να διαβιβαστεί στο 
αρμόδιο δικαστήριο. 

Συνημμένο: το πρακτικό 1/28100/1717 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό κατάστημα Δεκελείας  97 σήμερα την  15 Νοεμβρίου 
2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 πμ. στο κτίριο του Δημαρχείου του Δήμου Ν.Φιλαδέλφειας-
Ν.Χαλκηδόνας οδός Δεκελείας 97 συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης 
φορολογικών  διαφορών και αμφισβητήσεων  που συγκροτήθηκε με την υπ ΄αριθμ.   155/2017    
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νόμιμα προσεκλήθη με την υπ΄αριθμ.   27313/2017           
πρόσκληση του προέδρου αυτής  η οποία επεδόθη σε κάθε ένα από τα μέλη χωριστά . 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία γιατί όλα τα μέλη της επιτροπής ήταν 
παρόντες ήτοι: 
Α) Πλεσίτη Ανθή ως πρόεδρος 
Β) Πρελορέντζος Αρσένιος ως μέλος 
Γ) Λεβεντάκη Μαρία ως μέλος 
παρισταμένου της γραμματέως κας Γιαννουσά Γαρυφαλλιάς κλάδου ΔΕ/Διοικητικού (ΙΔΑΧ) με 
βαθμό Β΄ ορισθείσα με την υπαριθμ΄198/17 απόφαση Δημάρχου 
 Στη συνεδρίαση παρέστη  ο κος  Μαράντος Σωτήριος ως προσφεύγων ο οποίος προσεκλήθη με 
την υπαριθμ΄27309/17 πρόσκληση η οποία νομίμως επεδόθη και ο πληρεξούσιος δικηγόρος του   
Διονύσιος Δελαπόρτας Α.Μ. ΔΣΑ 017016 
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης: 
Εισάγεται προς συζήτηση : 
ΘΕΜΑ: Η υπ΄αριθμ΄ ΠΡ10772/24-10-2017 προσφυγή  με Αίτηση επίλυσης  με 
συμβιβασμό του κου ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ για το κατάστημα «ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ» 
κατά  των υπαριθμ΄518/13-7-2017 και 519/13-7-2017      αποφάσεων Δημάρχου 
επιβολής τέλους και προστίμων που επιβλήθηκαν συνεπεία των 
υπαριθμ΄1020/16031/09/4-5-2017 και 1262/27-7-2017 εκθέσεων ελέγχου της 
Ελληνικής και Δημοτικής αστυνομίας αντιστοίχως. 
 
Στις παρ. 1 και 2  του άρθρου  2 του Ν.505/76 ορίζονται τα ακόλουθα: 

«1. Δικαιούται εις προσφυγήν πας φορολογούμενος εγγραφείς εις βεβαιωτικόν 
κατάλογον δι' οιονδήποτε αυτοτελήν φόρον, τέλος, δικαίωμα, εισφοράν, αντίτιμον 
προσωπικής εργασίας και πρόστιμον βεβαιούμενον  είτε απ' ευθείας υπό του δήμου ή 
της κοινότητος ή του συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων, είτε, εν περιπτώσει 
ενοικιάσεως, παρ' ενοικιαστού, ενώπιον του αρμοδίου Φορολογικού Πρωτοδικείου.  

Ωσαύτως εις προσφυγήν δικαιούται και ο εγγραφείς εις βεβαιωτικόν κατάλογον βάσει 
δηλώσεως, εφ' όσον η εν αυτώ εγγραφή του, είναι δια ποσόν μεγαλύτερον του 
δηλωθέντος» 

Η προθεσμία ασκήσεως της προσφυγής είναι τριάντα ημέρες, με βάση το άρθρο 66 
του ΚΔΔ 
 
Η ανωτέρω προσφυγή παραδεκτώς  εισάγεται προς συζήτηση στην επιτροπή 
καθότι ο προσφεύγων κατέθεσε δικόγραφο  στο  Μονομελές Διοικητικό  
Πρωτοδικείο  Αθηνών με αριθμό κατάθεση΄ ΠΡ10772/24-10-2017   με 
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αίτημα επί του δικογράφου συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς). Η 
προσφυγή είναι εμπρόθεσμη καθότι η επίδοση των ανωτέρω αποφάσεων 
έγινε 29/9/2017. 

Με βάση το ν.1080/80 άρθρο 32  παρ. 1,3 και 5 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

1. «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 κοινότητα ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων.  

Σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από εκατό χιλιάδες (100.000) κατοίκους μπορεί 
να συνιστώνται περισσότερες από μία επιτροπές» (αντικ. της παρ. 1 από την παρ. 8 
του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, ΦΕΚ-113 Α').»  

3. Πας φορολογούμενος ασκών προσφυγήν κατά τας διατάξεις του νόμου 505/76 
"περί υπαγωγής εις τα Τακτικά Φορολογικά Δικαστήρια των φορολογικών διαφορών 
δήμων και κοινοτήτων και της μετονομασίας τούτων εις Τακτικά Διοικητικά 
Δικαστήρια", δικαιούται όπως αιτήσεται, δια του αυτού δικογράφου της προσφυγής 
και την δια συμβιβασμού επίλυσιν της μεταξύ αυτού και του δήμου ή της κοινότητος 
ή του ενοικιαστού υφισταμένης διαφοράς ή αμφισβητήσεως. Εν τη περιπτώσει ταύτη, 
η παραλαμβάνουσα την προσφυγήν υπηρεσία του δήμου ή της κοινότητος, 
υποχρεούται όπως διαβιβάση αμελλητί αντίγραφον αυτής εις την κατά την 
παράγραφον 1 του παρόντος επιτροπήν. 

5.«Η επιτροπή διαπιστώνουσα ότι συντρέχουν λόγοι μειώσεως ή διαγραφής του 
βεβαιωθέντος ποσού συντάσσει πρακτικόν εντός εικοσαημέρου από της συζητήσεως 
της υποθέσεως, υπογραφόμενον και υπό του αιτούντος ή του αντικλήτου αυτού. 

Εάν η επιτροπή διαπιστώνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος 
ποσού εφ' ού το πρόστιμον ή πρόκειται περί προστίμου αυτοτελώς επιβληθέντος, η 
μείωσις του προστίμου δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του πεντήκοντα επί τοις 
εκατόν (50%) αυτού.» 

Με βάση το άρθρο 13 Β.Δ. 24-9/20-10-1958 όπως τροποποιήθηκε Ν.1080/80 
Άρθρον 3  

«Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων.  

Το άρθρον 13 του ανωτέρω β. δ/τος, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Αρθρον 13 

Τέλος χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων 

1. Επιτρέπεται, η, υπέρ δήμου ή κοινότητος, επιβολή τέλους εις βάρος των 
χρησιμοποιούντων διαρκώς ή προσκαίρως πεζοδρόμια, οδούς, πλατείας και εν γένει 
κοινοχρήστους χώρους και το υπέδαφος αυτών. Ως κοινόχρηστος χώρος δια την 
εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος νοείται και το δάπεδον χώρων μεταξύ της 
θέσεως των προσόψεων των ισογείων των οικοδομών και των εγκεκριμένων 
οικοδομικών γραμμών (στοαί και το υπέδαφος αυτών ως και αποτμήσεις γωνιών 

ΑΔΑ: ΨΛ1646ΜΩ0Ι-Χ08



 7 

οικοδομικών τετραγώνων), αποτελούντων των χώρων τούτων προεκτάσεις 
πεζοδρομίων και αφεθέντων εις κοινήν χρήσιν.  

2. Τα τμήματα των κοινοχρήστων χώρων, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρησις 
της χρήσεως, καθορίζονται δι’ αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.  

 

Με βάση το Ν.1080/80 άρθρο 8  και το άρθρο 16 του Ν.3254/04 όπως τροποποίησαν το άρθρο 
13 Β.Δ 24-9/20-10-1958 παρ.8 ορίζεται « Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων, των οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του 
υπόχρεου με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος, εκτός από το αναλογούν 
τέλος και χρηματικό πρόστιμο ίσο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστημα της 
αυθαίρετης χρήσης. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο, σε βάρος εκείνου που κάνει 
αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο με 
το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε με απόφαση του 
οικείου συμβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της 
χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήμο ή την κοινότητα ή την 
αστυνομική αρχή. [Αρχή Τροποποίησης] Η διατύπωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το 
δήμο ή την κοινότητα ή την αστυνομική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του 
χώρου καθ' υποτροπήν επιβάλλονται, κάθε φορά, και μέχρι δύο φορές τα ως άνω πρόστιμα και 
αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήμοι ή οι κοινότητες με συνεργεία τους προέρχονται στην 
αφαίρεση κάθε είδους αντικειμένων, με τη συνδρομή της δημοτικής αστυνομίας ή της οικείας 
αστυνομικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, 
ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού, που καθορίστηκε με 
απόφαση του οικείου συμβουλίου για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η 
παραχώρηση της χρήσης [Τέλος Τροποποίησης] – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του γ’ ΕΔΑΦΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 
ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν. 1900/90, ΦΕΚ 125 Α’. Η ΠΑΡ. 8 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 26 Ν. 1828/89, ΦΕΚ 2 Α’…………..» 

Από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι το επί της οδού Δεκελείας  132Β κατάστημα 
«σκαντζόχοιρος» υπέπεσε σε παράβαση αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστου χώρου στις 
ημερομηνίες 27/4/2017 για  27,98τ.μ άνευ αδείας (κατόπιν της εκθέσεως της Ελληνικής 
Αστυνομίας) και 28/4/2017 για 25 τ.μ άνευ αδείας(κατόπιν εκθέσεως της Δημοτικής αστυνομίας) 

Ο Αντιδήμαρχος εξέδωσε τις υπ ΄αριθμ΄1770413-7-17,17705/13-7-17 Αποφάσεις με τις οποίες 
επέβαλε στον κο Μαράντο Σωτήριο τέλος 1958,60€ και ισόποσο πρόστιμο 1958,60€ για την 
πρώτη εξ’ αυτών και τέλος 1.750,00€ και ισόποσο πρόστιμο 1750,00€ για τη δεύτερη εξ΄ αυτών 
και το τμήμα εσόδων του Δήμου συνέταξε τους καταλόγους    115,116,54,55 αποσπάσματα των 
οποίων συγκοινοποίησε με τις ανωτ΄ρω αποφάσεις στις 29/9/2017. 

Με την ως άνω προσφυγή του ο κος Μαράντος Σωτήριος ζητά να ακυρωθούν και εξαφανιστούν, 
άλλως τροποποιηθούν οι ανωτέρω προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις 

Προτείνεται από την επιτροπή η απαλοιφή του τέλους 1750,00€  καθότι στη δεύτερη παράβαση 
επιβάλλεται μόνο πρόστιμο σύμφωνα με τα προελεγχθέντα και η μείωση των προστίμων στο 
50% λόγω του συντόμου χρονικού διαστήματος  στον οποίο διενεργήθησαν οι έλεγχοι οπότε 
δεν κατέστη δυνατό να συμμορφωθεί το κατάστημα. 
 
Ο κ. Μαράντος Σωτήριος δεν έκανε δεκτή την πρόταση της επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης 
φορολογικών  διαφορών και αμφισβητήσεων.   
Από τη συζήτηση της υπόθεσης προέκυψε ότι δεν κατέστη δυνατόν να επέλθει συμβιβασμός. 
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Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 

 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία 
του σχετικού φακέλου και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Το άρθρο 32 παρ 6 του Ν.1080/80  

 Το πρακτικό 1/28100/15.11.2017 της επιτροπής με τα αναφερόμενα σε αυτό 
στοιχεία και διατάξεις 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Αποδέχεται το υπ΄αριθμ. πρωτ. 1/28100/ 15.11.2017 Πρακτικό της συσταθείσας με 
την αριθ. 155/2017 απόφαση Δ.Σ. επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών 
και αμφισβητήσεων του Δήμου που συντάχθηκε μετά τη συζήτηση με θέμα την 
υπ΄αριθμ΄ ΠΡ10772/24-10-2017 προσφυγή  με Αίτηση επίλυσης  με συμβιβασμό του 
κου ΜΑΡΑΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ για το κατάστημα «ΣΚΑΝΤΖΟΧΟΙΡΟΣ» κατά  των 
υπαριθμ΄518/13-7-2017 και 519/13-7-2017      αποφάσεων Δημάρχου περί επιβολής 
τέλους και προστίμων που επιβλήθηκαν συνεπεία των υπαριθμ΄1020/16031/09/4-5-
2017 και 1262/27-7-2017 εκθέσεων ελέγχου της Ελληνικής και Δημοτικής αστυνομίας 
αντιστοίχως, από το οποίο (Πρακτικό) προκύπτει ότι δεν κατέστη δυνατή η 
συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ των δύο μερών, συνεπώς αυτό θα 
διαβιβασθεί στο αρμόδιο δικαστήριο. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   298/2017. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

         ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 
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Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεμογιάννης Γεώργιος 

Κοπελούσος  Χρήστος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Γκούμα  Δανάη-Εύα 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του Δήμου 
- Τμήμα Εσόδων και Διαχείρισης Περιουσίας  
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας 
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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