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ΘΕΜΑ: 
: 

 

«Παραίτηση από δεκαεννέα (19) ενδικο-

φανείς προσφυγές του άρθρου 63 του Ν. 
4174/2013, στρεφόμενες κατά πράξεων 
επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου 
της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας 
(Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- εκθέσεων ελέγχου 
εκπρόθεσμης υποβολής που συνοδεύ-
ουν τις πράξεις αυτές, οι οποίες ασκήθη-
καν, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γε-
νικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
(Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών 
[μέσω της Δημόσιας Οικονομικής Υπη-
ρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας 
φορολογικής-ελεγκτικής αρχής που εξέ-
δωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις].» 
 

 

            Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8η  Αυγούστου  2016, ημέρα   Δευ-
τέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ. Δράμας, υπό  
την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου Δράμας, μετά από 
την αριθμ. πρωτ.29975/03-08-2016 γραπτή πρόσκληση του, που γνωστοποιήθηκε σε καθέ-
να από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 75 του Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87  Α/7-6-2010). 
        Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν πα-
ρόντα 5 μέλη : 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
 

1.  Μαμσάκος Χριστόδουλος (πρόεδρος) 
2.  Καραμπατζάκης Δημήτριος                  
3.        Σολάκης Άγγελος 
4. Μουρβετίδης Μιχαήλ 
5.        Χαραλαμπίδης Ανδρέας 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ:  
 
1.        Παπαδόπουλος Γεώργιος 
2.        Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος 
3.        Ηλιάδης Νικόλαος) 
4.        Ζαχαριάδης Παύλος 
 
     Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για την α-
πουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Μουρβετίδης Μιχαήλ. 

 

     Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του  Δήμου  Δράμας, 
γραμματέως  της  Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου  Δράμας, ο  κ. πρόεδρος κήρυξε  την 
έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη  απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διά-
ταξης, καθώς και στα έκτακτα.   
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       Ο κ. πρόεδρος, εισάγοντας  το 9o θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέλη 
της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 29655/01-08-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Δράμας, σχετικά με την «Παραίτηση από δεκαεννέα (19) ενδικοφανείς προσφυγές του άρ-
θρου 63 του Ν. 4174/2013, στρεφόμενες κατά πράξεων επιβολής προστίμου του Προϊστα-
μένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- εκθέσεων ελέγχου εκ-
πρόθεσμης υποβολής που συνοδεύουν τις πράξεις αυτές, οι οποίες ασκήθηκαν, από το 
Δήμο Δράμας, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών [μέσω της Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας φορολογικής-ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε τις 
προσβαλλόμενες πράξεις]», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 
 

         Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο έχει όπως παρακάτω: 
 

ΣΧΕΤ.: το υπ΄ αριθ. πρωτ. 28229/2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  της  
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, προς εμένα τη Νομική Σύμβουλο Δή-
μου Δράμας.                           
         

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

περί παραιτήσεως από, ασκηθέν ενώπιον διοικητικών αρχών, 

ένδικο βοήθημα 

( άρθρο 72 παρ. 1 περ. ιβ΄ & ιγ’ και παρ. 2 του Ν. 3852/2010 ) 

Δυνάμει της υπ΄ αριθ. 133/2016 απόφασης της Επιτροπής σας, ο Δήμος Δράμας ά-
σκησε, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών [μέσω της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε-
σίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας φορολογικής-ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε τις προ-
σβαλλόμενες πράξεις], τις υπ΄ αριθ. πρωτ. (Δ.Ο.Υ. Δράμας) 17160, 17161, 17162, 17163, 
17164, 17165, 17166, 17167, 17168, 17169, 17170, 17171, 17175, 17174, 17173, 17172, 
17178, 17177 και 17176/28-06-2016 ενδικοφανείς προσφυγές του άρθρου 63 του Ν. 
4174/2013, στρεφόμενες καθ΄ εκάστης εκ των υπ΄ αριθμούς 133, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 , 150 και 151/24-05-2016, αντιστοί-
χως, πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπη-
ρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, με έκαστην εκ των οποίων επιβλήθηκε, σε βάρος του Δήμου Δρά-
μας, πρόστιμο ύψους 100,00 Ευρώ, πλέον χαρτοσήμου 2,00 Ευρώ και ΟΓΑ χαρτοσήμου 
0,40 Ευρώ, για το λόγο ότι ο Δήμος Δράμας «..υπέβαλε εκπροθέσμως δήλωση πληροφο-
ριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επι-
κοινωνίας μέσω διαδικτύου.» -ΚΑΙ- καθ΄ εκάστης εκ των ταυτάριθμων αντίστοιχων εκθέσε-
ων ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής οι οποίες συνετάγησαν, την 24-05-2016, από την 
ελεγκτή και εφοριακό υπάλληλο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, κ. 
Φρειδερίκου Π. Ευαγγελία, συνόδευαν τις ως άνω ταυτάριθμες πράξεις επιβολής προστίμου 
και με έκαστην εκ των οποίων κρίθηκε και διαπιστώθηκε ότι ο Δήμος Δράμας «..υπέβαλε 
εκπρόθεσμα δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας κατά πα-
ράβαση των διατάξεων της ΠΟΛ 1013/07.01.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-
μόσιων Εσόδων (ΦΕΚ, Β΄, 32) για την υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μί-
σθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδι-
κτύου», η οποία  «εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης 
ακίνητης περιουσίας συνεπάγεται την επιβολή προστίμου όπως αυτό καθορίζεται, κατά πε-
ρίπτωση, από τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013.», για τους νόμιμους και βάσι-
μους λόγους που εκτίθενται στις ενδικοφανείς αυτές προσφυγές .  
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 Ήδη, όπως μου γνωστοποιείται με το ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 28229/2016 έγγραφο 
του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  της  Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου 
Δράμας, μετά την άσκηση των ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. (Δ.Ο.Υ. Δράμας) 17160, 17161, 
17162, 17163, 17164, 17165, 17166, 17167, 17168, 17169, 17170, 17171, 17175, 17174, 
17173, 17172, 17178, 17177 και 17176/28-06-2016 ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 
63 του Ν. 4174/2013 -και- την υποβολή της σχετικής από 15-07-2016 και με αριθ. πρωτ. 
(Δήμου Δράμας) 27169/15-07-2016 αίτησης του κ. Δημάρχου Δράμας, ως νομίμου εκπρο-
σώπου του Δήμου Δράμας, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, εκδό-
θηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ. 106/15-07-2016 απόφαση του κ.Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικο-
νομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας περί διαγραφής των ως άνω προστίμων για εκπρόθε-
σμες δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας («Αποφασίζει την 
διαγραφή του βεβαιωθέν ποσού των 1.900,00 Ευρώ με ΑΤΒ: 3592/17-06-2016/Γραμ.1-19 
από τον κ. ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ με ΑΦΜ. : 997784894, ως αχρεωστήτως βεβαιωθέν.»), η οποία 
απεστάλη, στο Δήμο Δράμας, με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 19257/18-07-2016 έγγραφο της Δημό-
σιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας με θέμα «Αποστολή απόφασης διαγραφής 
προστίμων», το οποίο πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο Δράμας, στις 19-07-2016, με αριθμό 
πρωτοκόλλου 27605. Σημειωτέον, επίσης, ότι, όπως αναφέρεται, επί λέξει, στο ως άνω υπ΄ 
αριθ. πρωτ. 28229/2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας : «Η ως άνω απόφαση (αριθμ. 106/2016) διαγρα-
φής προστίμων, όπως τηλεφωνικά ενημερωθήκαμε από την ΔΟΥ Δράμας έχει ήδη εκτελε-
στεί.». 
 

 Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι, με την ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 106/15-07-2016 από-
φαση του κ. Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας Δράμας, η οποία, μάλι-
στα, όπως ρητώς αναφέρεται, ως ήδη εκτέθηκε ανωτέρω, στο ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 
28229/2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Δράμας, έχει ήδη εκτελεσθεί, είναι προφανές ότι έχει, πλέον, εκλείψει, 
ολοσχερώς, το αντικείμενο των εν λόγω, μεταξύ του Δήμου Δράμας και της Δημόσιας Οικο-
νομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, διαφορών σχετικά με την επιβολή από τη Δ.Ο.Υ. Δρά-
μας, σε βάρος του Δήμου Δράμας, των ως άνω προστίμων, βάσει των υπ΄ αριθμούς 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 , 150 και 
151/24-05-2016 πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονο-
μικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας σε συνδυασμό με τις ταυτάριθμες αντίστοιχες εκθέσεις 
ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής που  συνετάγησαν, την 24-05-2016, από την ελεγκτή 
και εφοριακό υπάλληλο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, κ. Φρειδε-
ρίκου Π. Ευαγγελία, όπως αναφέρεται σχετικώς και στο ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 
28229/2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  της  Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και, ως εκ τούτου, ότι οι ως άνω, ασκηθείσες από το Δήμο Δρά-
μας,  ενδικοφανείς προσφυγές του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, στρεφόμενες καθ΄ εκάστης 
εκ των ως άνω πράξεων επιβολής προστίμου και των ταυτάριθμων αντίστοιχων εκθέσεων 
ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής, έχουν καταστεί, πλέον, άνευ αντικειμένου. 
 

Για το λόγο αυτό, γνωμοδοτώ, με την παρούσα, υπέρ της εγκρίσεως της υποβο-

λής, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, της ως άνω από 15-07-2016 
και με αριθ. πρωτ. (Δήμου Δράμας) 27169/15-07-2016 αίτησης του κ. Δημάρχου Δράμας, 
ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Δράμας, επί της οποίας εκδόθηκε η ως άνω υπ΄ αριθ. 
106/15-07-2016 απόφαση του κ. Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας 
(Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- η οποία, όπως συνάγεται από το ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 
28229/2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  της  Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και τα επ΄ αυτού συνημμένα οικεία έγγραφα, υποβλήθηκε, λόγω 
κατεπείγοντος, προκειμένου να εκδοθεί αυθημερόν η ως άνω απόφαση του κ. Προϊσταμέ-
νου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -ΚΑΙ- υπέρ της υποβολής, από 
το Δήμο Δράμας, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας 
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Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών [μέσω της Δημόσιας Οικονομι-
κής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας φορολογικής-ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε 
τις προσβαλλόμενες πράξεις], δήλωσης παραίτησης από τις ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 
(Δ.Ο.Υ. Δράμας) 17160, 17161, 17162, 17163, 17164, 17165, 17166, 17167, 17168, 17169, 
17170, 17171, 17175, 17174, 17173, 17172, 17178, 17177 και 17176/28-06-2016 ενδικο-
φανείς προσφυγές του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, στρεφόμενες καθ΄ εκάστης εκ των υπ΄ 
αριθμούς 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 
149, 150 και 151/24-05-2016, αντιστοίχως, πράξεων επιβολής προστίμου του κ. Προϊστα-
μένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- καθ΄ εκάστης εκ των 
ταυτάριθμων αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής οι οποίες συνετά-
γησαν, την 24-05-2016, από την ελεγκτή και εφοριακό υπάλληλο της Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, κ. Φρειδερίκου Π. Ευαγγελία, οι οποίες ασκήθηκαν, από το 
Δήμο Δράμας, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας Δη-
μοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών [μέσω της Δημόσιας Οικονομικής 
Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας φορολογικής-ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε τις 
προσβαλλόμενες πράξεις]. 

 
Προς τούτο δε, επισυνάπτω, στην παρούσα, αντίγραφο του ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 

28229/2016 εγγράφου του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  της  Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών Δήμου Δράμας προς εμένα τη Νομική Σύμβουλο Δήμου Δράμας καθώς και των 
εγγράφων που επισυνάπτονται στο ως άνω έγγραφο και αναφέρονται ανωτέρω [ ήτοι, της 
ως άνω από 15-07-2016 και με αριθ. πρωτ. (Δήμου Δράμας) 27169/15-07-2016 αίτησης του 
κ. Δημάρχου Δράμας, της ως άνω υπ΄ αριθ. πρωτ. 106/15-07-2016 απόφασης του κ. Προϊ-
σταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- του ως άνω υπ΄ α-
ριθ. πρωτ. 19257/18-07-2016 εγγράφου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) 
Δράμας με θέμα «Αποστολή απόφασης διαγραφής προστίμων» ] .-                          

 

Η Νομική Σύμβουλος 

Δήμου Δράμας 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και λαμβάνοντας 
υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ και 2 του Ν 3852/2010 και το έγγραφο 
της υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι        ο μ ό φ ω ν α 

 ΕΓΚΡΙΝΕΙ την υποβολή, προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, 
την από 15-07-2016 και με αριθ. πρωτ. (Δήμου Δράμας) 27169/15-07-2016 αίτηση του κ. 
Δημάρχου Δράμας, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Δράμας, επί της οποίας εκδόθηκε 
η ως άνω υπ΄ αριθ. 106/15-07-2016 απόφαση του κ. Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομι-
κής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- η οποία, όπως συνάγεται από το ως άνω υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 28229/2016 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας  της  Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών Δήμου Δράμας και τα επ΄ αυτού συνημμένα οικεία έγγραφα, υποβλή-
θηκε, λόγω κατεπείγοντος, προκειμένου να εκδοθεί αυθημερόν η ως άνω απόφαση του κ. 
Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -ΚΑΙ- υπέρ της υπο-
βολής, από το Δήμο Δράμας, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών [μέσω της Δημό-
σιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας φορολογικής-ελεγκτικής αρχής 
που εξέδωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις], δήλωσης παραίτησης από τις ως άνω υπ΄ αριθ. 
πρωτ. (Δ.Ο.Υ. Δράμας) 17160, 17161, 17162, 17163, 17164, 17165, 17166, 17167, 17168, 
17169, 17170, 17171, 17175, 17174, 17173, 17172, 17178, 17177 και 17176/28-06-2016 
ενδικοφανείς προσφυγές του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013, στρεφόμενες καθ΄ εκάστης εκ 
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των υπ΄ αριθμούς 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 , 141, 142, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150 και 151/24-05-2016, αντιστοίχως, πράξεων επιβολής προστίμου του κ. 
Προϊσταμένου της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας -και- καθ΄ εκάστης εκ 
των ταυτάριθμων αντίστοιχων εκθέσεων ελέγχου επί εκπρόθεσμης υποβολής οι οποίες συ-
νετάγησαν, την 24-05-2016, από την ελεγκτή και εφοριακό υπάλληλο της Δημόσιας Οικονο-
μικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, κ. Φρειδερίκου Π. Ευαγγελία, οι οποίες ασκήθηκαν, από 
το Δήμο Δράμας, ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών [μέσω της Δημόσιας Οικονομι-
κής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) Δράμας, ως αρμόδιας φορολογικής-ελεγκτικής αρχής που εξέδωσε 
τις προσβαλλόμενες πράξεις].    

           Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας. 
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