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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  44/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

28. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ  

 

 Σήµερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 2.557/5-2-2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Μάρκου ∆ιονύσιος 6 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας, οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 28ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αριθµ. 1/2016 πρακτικό της 

Επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, το οποίο έχει ως εξής: 

Στη Έδεσσα σήµερα στις 01/02/2016 και ώρα 9:30 συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα Έδεσσας η Επιτροπή Συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών του ∆ήµου Έδεσσας που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 10/2016 Απόφαση 
∆ηµοτικού Συµβουλίου  Έδεσσας που αποτελείται από τους: 

 
1. ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ , πρόεδρος επιτροπής  
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2. ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, δηµοτικός σύµβουλος και  
3. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΣΙΝΑΡΗ, δηµότισσα  
 
Γραµµατέας της επιτροπής ορίστηκε ο  δηµοτικός υπάλληλος  Σούγγαρης Σωκράτης. 
 
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 ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  κάτοικος Έδεσσας, ιδιοκτήτρια επιχείρησης (καφενείο) επί της οδού 
Θεσσαλονίκης 2 στην Έδεσσα που προσκλήθηκε µε έγγραφο του  Προέδρου και παρέστη 
κατά τη συνεδρίαση. 
Με την υπ’ αριθµ. 2604/5-10-2015 Απόφαση Αντιδηµάρχου Έδεσσας  επιβλήθηκε σε 

βάρος της ανωτέρω  τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 200,48€ και πρόστιµο 200,48€ 
δηλαδή σύνολο 400,96€ 
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εµπρόθεσµα η αιτούσα ζητώντας να λυθεί η 

διαφορά µε συµβιβασµό από την επιτροπή του Άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.  
Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε ότι της έχει 

χορηγηθεί άδεια χρήσης πεζοδροµίου (10,79 τ.µ) από τον ∆ήµο Έδεσσας για το έτος 2015 
και έχει καταβάλει το αναλογούν τέλος των 270,39€  και ότι η ανάπτυξη των επιπλέον 
τραπεζοκαθισµάτων δεν ήταν εκτεταµένη και µόνιµη αλλά πρόσκαιρη.  
Επίσης δήλωσε ότι παρόλο το ότι είναι συνεπής σε όλες της υποχρεώσεις της προς τον 

∆ήµο Έδεσσας και την εφορία, πλέον αντιµετωπίζει οικονοµικές δυσχέρειες λόγω της 
οικονοµικής κρίσης που ταλανίζει την χώρα αλλά και του γεγονότος ότι και τα δύο τέκνα 
της είναι φοιτητές και µάλιστα σε διαφορετικές πόλεις ( Σέρρες και Ιωάννινα) και για την 
απόδειξη των δηλωθέντων κατέθεσε σχετικά έγγραφα.  
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

 
                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
     Κάνει δεκτό το αίτηµα συµβιβασµού της προσφεύγουσας ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗΣ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και µειώνει το πρόστιµο που της έχει επιβληθεί κατά 70% 
(140,37 €) και η οφειλή της διαµορφώνεται ως εξής: 

 
 
 
ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ 

 
 
Έτος 
οφειλής 

 
 
Σύνολο οφειλής 

 
 
Κύρια 
οφειλή 

 
 
Πρόστιµο 

 
 
Απαλλαγή 
ποσού 70% 
του 

 
 
Τελικό 
ποσό 
καταβολής 

 
ΜΠΑΜΠΑΤΖΑΝΗ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

 
 
2015 

 
 
400,96 

 
 
      
200,48 

 
 
200,48 

 
 
140,37 

 
 
260,59 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει περί της 

αποδοχής ή µη της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης 

Φορολογικών ∆ιαφορών. 

 Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,  το άρθρο 32 του Ν. 

1080/1980 και το υπ’ αριθ. 1/2016 πρακτικό της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης 
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Φορολογικών ∆ιαφορών το οποίο διαβιβάστηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε το αριθµ. 

πρωτ. 2.436/3.2.2016 έγγραφο 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 

διαφορών, όπως αναφέρεται στο υπ’ αριθ. 1/2016 σχετικό πρακτικό. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  44/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  15.2.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-   Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

     Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Γραµµατέα επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών  

κ. Σ. Σούγγαρη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. 

Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών & Πρόεδρο επιτροπής κ. Ι. Μουράτογλου 
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