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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ.  28ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης  570/2017  

                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πρακτικών επίλυσης 
φορολογικών διαφορών 

 
Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 28η του µήνα  
Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Τρίτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 43848/24-11-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στον ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. και Ε.Η.∆.. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
40. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΒΑΖΑΚΑ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, 
ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΠΟΥΜΠΑ –
ΚΑΛΤΣΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΛΟΤΣΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, 
ΤΖΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,  ΦΑΣΙΤΣΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
 

Α Π Ω Ν 
ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος 
προσήλθε ο κ. Κ. Αγγελής. 
  
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος.   
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Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της  υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 7ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής:  
 
Μας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 41754/09-11-2017 εισήγηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν 1080/80, σε κάθε ∆ήµο η κοινότητα 
συγκροτείται επιτροπή επίλυσης 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 ∆ήµου ή 
κοινότητα ή συνδέσµου δήµων και κοινοτήτων και φορολογουµένων. Η επιτροπή συγκροτείται 
µε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (παρ. 2β άρθρου 32 Ν. 1080/80). 
Η επιτροπή εάν διαπιστώσει ότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής του βεβαιωθέντος ποσού επί  
του οποίου επεβλήθη το πρόστιµο ή πρόκειται επί προστίµου αυτοτελώς επιβληθέντος η µείωσης 
του προστίµου δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη του 50% αυτού. (παρ. 7 άρθρου 32 Ν. 
1080/80). 
Τα πρακτικά της επιτροπής διαβιβάζονται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει περί 
αποδοχής ή µη της προτάσεως της επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
32 του ανωτέρω νόµου. 
Με τις υπ΄ αρ. 77/2017 µε Α∆Α:7ΓΦΨΩΗ∆-1ΞΟ, 113/2017 µε Α∆Α:7ΙΛ4ΩΗ∆-79Ρ και 393/2017 
µε Α∆Α:72Θ∆ΩΗ∆-ΓΞΠ αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συγκροτήθηκε η ανωτέρω 
επιτροπή η οποία συνεδρίασε την 23/10/2017 για να εξετάσει προσφυγές και πρότεινε τα 
κάτωθι: 
 
1. PACOM A.E.: Με το συνταχθέν την 23η Οκτωβρίου 2017 πρακτικό, η επιτροπή αφού άκουσε 
τον κ. Πανταβό Νικόλαο, νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας PACOM A.E., µε εποχιακά είδη, 
προτείνει τη µείωση κατά 50% (ήτοι ποσόν 479,40 €) (Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το µε 
αρ. πρωτ. 33961/15-11-2016 έγγραφο της Τ.Υ. του ∆ήµου µείωσε την αρχική κατάληψη κατά 
2.80 τ.µ. (2,80 Χ 68,00€= 190,40€) από το τέλος και το πρόστιµο) του επιβληθέντος προστίµου 
ποσού 958,80 € (αρχικός Χ.Κ. 629+628/2016) µε την υπ΄αρ. 926/2016 απόφαση ∆ηµάρχου 
στην εταιρία PACOM A.E. που αφορά στην παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (αυθαίρετη 
χρήση συνολικής επιφανείας 14,10 τ.µ. επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ.98). Τα ποσά που 
παραµένουν απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, ανέρχονται: στο ποσό των 958,80 € 
(τέλος) + 479,40 € (πρόστιµο). 
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
2. ΚΟΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: Με το συνταχθέν την 23η Οκτωβρίου 2017 πρακτικό, 
η επιτροπή αφού άκουσε τον κ. Κότσια Λάµπρο – Αλέξανδρο, νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρίας 
Κότσιας Λάµπρος – Αλέξανδρος, ο οποίος προσκόµισε τα φορολογικά στοιχεία των ετών 2015-
2016, όπου εµφανίζεται ζηµία, προτείνει τη µείωση κατά 30% (ήτοι ποσόν 827,78 €) του 
επιβληθέντος προστίµου ποσού 2.759,25 € (αρχικός Χ.Κ. 701/2016) µε την υπ΄αρ. 1085/2016 
απόφαση ∆ηµάρχου στον ΚΟΤΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ που αφορά στην παράνοµη κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου (αυθαίρετη χρήση συνολικής επιφανείας 14,15 τ.µ. επί της οδού Ηρακλείου 
7Β). Τα ποσά που παραµένουν απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, ανέρχονται: στο ποσό 
των 2.759,25 € (τέλος) + 1.931,47 € (πρόστιµο).  
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
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3. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε.: Με το συνταχθέν την 23η 
Οκτωβρίου 2017 πρακτικό, η επιτροπή αφού άκουσε την κ. Σφηκάκη Μαρία - Ελένη, 
εξουσιοδοτηµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο, η οποία προσκόµισε τα φορολογικά στοιχεία των 
ετών 2015 - 2016 της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε., όπου 
εµφανίζεται ζηµία, προτείνει τη µείωση κατά 50% (ήτοι ποσόν 6.772,50 €) του επιβληθέντος 
προστίµου ποσού 13.545,00 € (αρχικός Χ.Κ. 716/2016) µε την υπ΄αρ. 1080/2016 απόφαση 
∆ηµάρχου στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε. που αφορά στην 
παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (αυθαίρετη χρήση συνολικής επιφανείας 78,75 τ.µ. 
επί της Πλ.Ελευθερωτών 7). Τα ποσά που παραµένουν απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, 
ανέρχονται: στο ποσό των 13.545,00 € (τέλος) + 6.772,50 € (πρόστιµο). 
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
4. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε.: Με το συνταχθέν την 23η 
Οκτωβρίου 2017 πρακτικό, η επιτροπή αφού άκουσε την κ. Σφηκάκη Μαρία - Ελένη, 
εξουσιοδοτηµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο, η οποία προσκόµισε τα φορολογικά στοιχεία των 
ετών 2015-2016 της εταιρείας ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε., όπου 
εµφανίζεται ζηµία, προτείνει τη µείωση κατά 50% (ήτοι ποσόν 3.547,50 €) του επιβληθέντος 
προστίµου ποσού 7.095,00 € (αρχικός Χ.Κ. 718/2016) µε την υπ΄αρ. 1078/2016 απόφαση 
∆ηµάρχου στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε. που αφορά στην 
παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (αυθαίρετη χρήση συνολικής επιφανείας 41,25τ.µ. επί 
της Πλ. Ελευθερωτών 7). Τα ποσά που παραµένουν απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, 
ανέρχονται: στο ποσό των 7.095,00€ (τέλος) + 3.547,50€ (πρόστιµο). 
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
5. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.: Με το συνταχθέν την 23η Οκτωβρίου 2017 πρακτικό, η 
επιτροπή αφού άκουσε την κ. Κορδοπάτη Μαριάννα, πληρεξούσιο δικηγόρο της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ 
Α.Ε., κατέθεσε το µε αρ. πρωτ. 39188/23-10-17 έγγραφο, αίτηµα της εταιρείας περί παροχής 
3ηµερης προθεσµίας υποβολής συµπληρωµατικών στοιχείων µετ΄υποµνήµατος προτείνει την 
αναβολή έκδοσης απόφασης προκειµένου να αξιολογηθούν τα ανωτέρω στοιχεία και να οδηγηθεί 
η επιτροπή σε ασφαλέστερη κρίση. Προς τούτο λαµβάνοντας υπόψη των ανωτέρω στοιχείων η 
επιτροπή θα αποφανθεί επί του θέµατος σε νεότερη συνεδρίαση την 30η Οκτωβρίου 2017. 
Η Επιτροπή αφού παρέλαβε την υπ. αρ. πρωτ. αίτηση 39970/30-10-17 της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ 
Α.Ε. µε την οποία προσκόµισε στον ∆ήµο Χαλανδρίου επτά (7) Φ.Ε.Κ., τα οποία αφορούν στις 
επιβλειθήσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή του µετρό. Καθόσον δεν 
υπεβλήθηκε επεξηγηµατικό υπόµνηµα προκειµένου η επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει 
επαρκώς τα προσκοµισθέντα στοιχεία, οµόφωνα κρίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι µειώσεων 
των προστίµων προκειµένου να επέλθει συµβιβασµός.     
∆εν Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
6. ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOMENT A.E.: Με το συνταχθέν την 23η 
Οκτωβρίου 2017 πρακτικό, προτείνεται να µη γίνει δεκτό το αίτηµα της προσφυγής (∆ΕΝ 
ΠΡΟΣΗΛΘΕ Η ΑΝΤΙ∆ΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ). Άρα τα ποσά που παραµένουν απαιτητά ανέρχονται: στο 
ποσό των 1.620,00 € (πρόστιµο) (αρχικός Χ.Κ. 08/2009) + 2.520,00€ (πρόστιµο) (αρχικός Χ.Κ. 
04/2009) και αφορούν την επιβολή προστίµων για παράνοµη τοποθέτηση διαφηµιστικού 
αεροπανό. 
∆εν Επήλθε συµβιβασµός της  προσφεύγουσας εταιρίας . 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή ζητά να ληφθεί σχετική απόφαση. 
 
 
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

ΑΔΑ: 7ΤΛΣΩΗΔ-ΣΩΣ



 4 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
 
την έγκριση των από 23/10/2017 πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών 
των παρακάτω προσφευγόντων φορολογουµένων, ως εξής: 
 
1. PACOM A.E.: Μείωση κατά 50% (ήτοι ποσόν 479,40 €) (Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
το µε αρ. πρωτ. 33961/15-11-2016 έγγραφο της Τ.Υ. του ∆ήµου µείωσε την αρχική κατάληψη 
κατά 2.80 τ.µ. (2,80 Χ 68,00€= 190,40€) από το τέλος και το πρόστιµο) του επιβληθέντος 
προστίµου ποσού 958,80 € (αρχικός Χ.Κ. 629+628/2016) µε την υπ΄αρ. 926/2016 απόφαση 
∆ηµάρχου στην εταιρία PACOM A.E. που αφορά στην παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου 
(αυθαίρετη χρήση συνολικής επιφανείας 14,10 τ.µ. επί της οδού Αγ. Παρασκευής αρ.98). Τα 
ποσά που παραµένουν απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, ανέρχονται: στο ποσό των 
958,80 € (τέλος) + 479,40 € (πρόστιµο). 
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
2. ΚΟΤΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ: Μείωση κατά 30% (ήτοι ποσόν 827,78 €) του 
επιβληθέντος προστίµου ποσού 2.759,25 € (αρχικός Χ.Κ. 701/2016) µε την υπ΄αρ. 1085/2016 
απόφαση ∆ηµάρχου στον ΚΟΤΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟ - ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ που αφορά στην παράνοµη κατάληψη 
κοινόχρηστου χώρου (αυθαίρετη χρήση συνολικής επιφανείας 14,15 τ.µ. επί της οδού Ηρακλείου 
7Β). Τα ποσά που παραµένουν απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, ανέρχονται: στο ποσό 
των 2.759,25 € (τέλος) + 1.931,47 € (πρόστιµο).  
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
3. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε.: Μείωση κατά 50% (ήτοι ποσόν 
6.772,50 €) του επιβληθέντος προστίµου ποσού 13.545,00 € (αρχικός Χ.Κ. 716/2016) µε την 
υπ΄αρ. 1080/2016 απόφαση ∆ηµάρχου στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε. που αφορά στην παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (αυθαίρετη χρήση 
συνολικής επιφανείας 78,75 τ.µ. επί της Πλ.Ελευθερωτών 7). Τα ποσά που παραµένουν 
απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, ανέρχονται: στο ποσό των 13.545,00 € (τέλος) + 
6.772,50 € (πρόστιµο). 
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
4. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε.: Μείωση κατά 50% (ήτοι ποσόν 
3.547,50 €) του επιβληθέντος προστίµου ποσού 7.095,00 € (αρχικός Χ.Κ. 718/2016) µε την 
υπ΄αρ. 1078/2016 απόφαση ∆ηµάρχου στην εταιρεία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ Α.Ε. που αφορά στην παράνοµη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου (αυθαίρετη χρήση 
συνολικής επιφανείας 41,25τ.µ. επί της Πλ. Ελευθερωτών 7). Τα ποσά που παραµένουν 
απαιτητά, κατόπιν της ανωτέρω µείωσης, ανέρχονται: στο ποσό των 7.095,00€ (τέλος) + 
3.547,50€ (πρόστιµο). 
Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
 
5. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.: Αναβολή έκδοσης απόφασης κατόπιν αιτήµατος της 
εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. προκειµένου να αξιολογηθούν τα προσκοµισθέντα στοιχεία και να 
αποφανθεί η επιτροπή επί του θέµατος σε νεότερη συνεδρίαση την 30η Οκτωβρίου 2017. 
∆εν Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
Η Επιτροπή αφού παρέλαβε την υπ. αρ. πρωτ. αίτηση 39970/30-10-17 της εταιρείας ΣΤΑ.ΣΥ 
Α.Ε. µε την οποία προσκόµισε στον ∆ήµο Χαλανδρίου επτά (7) Φ.Ε.Κ., τα οποία αφορούν στις 
επιβλειθήσες αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ακινήτων για την κατασκευή του µετρό. Καθόσον δεν 
υπεβλήθηκε επεξηγηµατικό υπόµνηµα προκειµένου η επιτροπή να είναι σε θέση να αξιολογήσει 
επαρκώς τα προσκοµισθέντα στοιχεία, οµόφωνα κρίνεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι µειώσεων 
των προστίµων προκειµένου να επέλθει συµβιβασµός.     
∆εν Επήλθε συµβιβασµός της προσφεύγουσας εταιρίας. 
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6. ATHENS BADMINTON CULTURAL DEVELOMENT A.E.: ∆εν γίνεται δεκτό το αίτηµα της 
προσφυγής (∆ΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΕ Η ΑΝΤΙ∆ΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ). Άρα τα ποσά που παραµένουν απαιτητά 
ανέρχονται: στο ποσό των 1.620,00 € (πρόστιµο) (αρχικός Χ.Κ. 08/2009) + 2.520,00€ 
(πρόστιµο) (αρχικός Χ.Κ. 04/2009) και αφορούν την επιβολή προστίµων για παράνοµη 
τοποθέτηση διαφηµιστικού αεροπανό. 
∆εν Επήλθε συµβιβασµός της  προσφεύγουσας εταιρίας . 
 
 
Μειοψήφησαν οι κ.κ. Κ. Καρατζά. Π. Αναστασιάδης και Γ. Θωµάς. 
Οι κ.κ. Π. Τζούρας και Α. Ευσταθίου ψήφισαν λευκό. 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 570/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 
            Χαλάνδρι, 30/11/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., 
ΒΑΖΑΚΑ Β., ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., 
ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ 
Σ., ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆., ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ Α., 
ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΜΑΓΡΙΠΛΗΣ ∆., ΜΠΟΥΜΠΑ – 
ΚΑΛΤΣΑΚΑ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ., ΑΓΓΕΛΗΣ Κ., ΝΙΩΤΗ 
Ε., ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ., ΛΟΤΣΑΡΗ Μ., 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Ε., 
ΚΑΖΑΝΗ Α., ΠΡΑΣΣΟΣ Ν., ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Ι., 
ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ Μ., ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ν., ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π., ΘΩΜΑΣ Γ., ΝΤΑΒΙΑΣ Α., 
ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ Θ., ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ., ΜΑΖΗ Χ., 
ΤΖΟΥΡΑΣ Π., ΚΑΣΙΜΗΣ Χ., ΛΙΕΡΟΣ Γ., ΚΙΟΥΣΗΣ 
Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ.,  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α.,  ΦΑΣΙΤΣΑ Κ. 
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