ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 307/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 4 του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2015, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 25650/3-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 6ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, για
παράσταση και εκπροσώπηση ενώπιον Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, κατά
την δικάσιµο της 13-01-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο κατά της
προσφυγής του Ευάγγελου Καββαδά που στρέφεται εναντίον του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου
Λευκάδας.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, ∆ικηγόρος ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 18-5-2010 και αριθµό κατάθεσης 189/2010 προσφυγή του
Ευάγγελου Καββαδά κατά της µε αριθµό 1/2009 απόφασης του ∆ηµάρχου, της µε αριθµό 353/2009
εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου , δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
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Με την προσβαλλόµενη πράξη του ∆ηµάρχου του ∆ήµου Ελλοµένου αποφασίστηκε να επιβληθεί σε
βάρος µου τέλος 2 % που αναλογεί στο τεκµαρτό και όχι πραγµατικό εισόδηµα για τα οικονοµικά έτη
2005,2006,2007 ποσών 221.82, 221.82, 238.47, ευρώ αντίστοιχα.
Η προσβαλλόµενη απόφαση του ∆ήµου Λευκάδας θα πρέπει να ακυρωθεί προεχόντως λόγω
υπέρβασης νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Συγκεκριµένα η αληθής έννοια της διάταξης του άρθρου 6
Ν.1080/1980 είναι ότι επιτρέπεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου η
επιβολή ανταποδοτικού χαρακτήρα στις επιχειρήσεις για παραχθείσες υπηρεσίες από το δήµο ή την
κοινότητα. Αντίθετα η ίδια διάταξη- ερµηνευτική σύµφωνα µε το Σύνταγµα- δεν επιτρέπει την εκ
µέρους των δηµοτικών και κοινοτικών αρχών επιβολή φόρου στις επιχειρήσεις, δηλαδή χρηµατικού
ποσού που δεν τελεί σε σχέση αντιπαροχής προς παρασχεθείσες υπηρεσίες εκ µέρους του δήµου ή
της κοινότητας ( για τη διάκριση µεταξύ φόρου και ανταποδοτικού τέλους βλ. Αντί άλλων Ι.
Αναστόπουλου, φορολογικό ∆ίκαιο, 1992 σελ.23 επ.∆. Κόρσου ∆ηµοσιονοµικόν ∆ίκαιον, τεύχος
Β΄1981, σελ.44 επ.).
Στο συµπέρασµα αυτό δεν οδηγεί µόνο η γραµµατική διατύπωση της άνω διάταξης, αλλά και οι
κάτωθι σκέψεις: Εάν υιοθετείτο η αντίθετη ερµηνευτική εκδοχή (ότι, δηλαδή, οι οργανισµοί τοπικής
αυτοδιοίκησης µπορούν βάσει της ως άνω νοµοθετικής διάταξης να θεσπίσουν την υποχρέωση
καταβολής φόρων εκ µέρους των επιχειρήσεων ενοικιάσεως µέχρι επτά δωµατίων ή µονόχωρων
διαµερισµάτων θα καταστρατηγείτο η συνταγµατικά κατοχυρωµένη αρχή της ισότητας ενώπιον των
δηµόσιων βαρών(άρθρο 4 παρ.5 Συντάγµατος), δεδοµένου ότι κατ ΄ αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις
ενοικιάσεως µέχρι επτά δωµατίων ορισµένων περιοχών της χώρας θα υποχρεούνται να καταβάλλουν
φόρους και οι όµοιες επιχειρήσεις άλλων περιοχών της χώρας (οι οποίες τελούν στις ίδιες συνθήκες
και φέρουν τις ίδιες ιδιότητες), όχι. Στην περίπτωση αυτή είναι εµφανής η παραβίαση της αρχής της
ισότητας υπό την ειδικότερη έκφανση της αρχής της ισότητας ενώπιον των δηµοσίων βαρών.
Περαιτέρω ζητά να ακυρωθούν οι ως άνω πράξεις δηλαδή η αριθ' 1/2009 απόφαση του ∆ηµάρχου
πρώην ∆ήµου Ελλοµένου , µε αριθµό 353/2009 εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του πρώην
∆ήµου Ελλοµένου .
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον προς τούτο ως καθολικός διάδοχος του ∆ήµου
Ελλοµένου
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγήσει εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 13ης-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο εναντίον
της προσφυγής του Ευάγγελου Καββαδά του
Σπυρίδωνα που στρέφεται κατά της µε αριθµό 1/2009 απόφασης του ∆ηµάρχου της µε αριθµό
353/2009 εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου , να καταθέσει υπόµνηµα
και τυχόν πρόσθετους λόγους .
Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο ∆ήµου Λευκάδας Καρύδη Μαυρέτα, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας, στη συνεδρίαση της 13ης-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη
µετ΄αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο εναντίον
της προσφυγής του Ευάγγελου Καββαδά του
Σπυρίδωνα που στρέφεται κατά της µε αριθµό 1/2009 απόφασης του ∆ηµάρχου της µε αριθµό
353/2009 εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου , να καταθέσει υπόµνηµα
και τυχόν πρόσθετους λόγους .
Εν γένει δε, να υποστηρίξει τα έννοµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 307/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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