ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2015 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 309/2015
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 8ο 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 Βασιλείου Τσαγγάλη 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 4/6/2010 προσφυγή του Τσαγγάλη Βασίλειου που στρέφεται κατά
του ∆ήµου Ελλοµένου και της υπ’ αριθ. 238/2010 πράξης ταµειακής βεβαίωσης του ∆ήµου
Ελλοµένου, δυνάµει της οποίας µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Οτι στο Νυδρί Λευκάδας, διατηρεί επιχείρηση ενοικιάσεως µοτοποδηλάτων, αυτοκινήτων, µηχανών
κ.λ.π. µε µεγάλη έκπληξη του κοινοποιήθηκε η µε αριθµό πρωτ.238/05-05-2010 πράξη ταµειακής
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βεβαίωσης του ∆ήµου Ελλοµένου των οφειλών του, των ετών 2005, 2006, και 2007. Σύµφωνα µε το
άρθρο 19 του Ν. 1080/1980 1) επί µη υποβολής ή υποβολής ή εκπρόθεσµου υποβολής τοιαύτης
οσάκις δια την βεβαίωσιν φόρων ή τελών ή δικαιωµάτων απαιτείται υποβολή δηλώσεως ή µη
εκπληρώσεως άλλων νοµίµως επιτασσόµενων υποχρεώσεων, ο υπόχρεος υπόκειται και εις
πρόστιµων, ως ακολούθως, εφόσον δεν ορίζεται άλλως υπό των διατάξεων του παρόντος β. δ/τος :
α) Επί µη υποβολής δηλώσεως, εις ποσόν ίσον προς τον οφειλόµενον φόρον ή τέλος ή δικαίωµα. β)
Επί υποβολής ανακριβούς δηλώσεως, εις ποσόν ίσον προς το εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του
φόρου ή τέλους ή δικαιώµατος, την πληρωµήν του οποίου θα διέφευγε δια της ανακρίβειας. γ)Επί
εκπρόθεσµου υποβολής δηλώσεως, εις ποσόν ίσον το πέντε επί τοις εκατόν(5%) του οφειλόµενου
φόρου ή τέλους ή δικαιώµατος δια έκαστον µήνα καθυστερήσεως, µη δυνάµενον να υπερέβη τα
πεντήκοντα επί τοις εκατόν (50%)του ποσού αυτού. ∆)Επί της ακπληρώσεως άλλων νοµίµως
επιτασσόµενων υποχρεώσεων ίσον προς το (50%) του οφειλόµενου ποσού εις ο αφορά η
παράβασις. 2) Το πρόστιµον επιβάλλεται υποχρεωτικώς δει΄ ητιολογηµένης αποφάσεως του
δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας βάσει σχετικής εκθέσεως ∆ηµοτικού ή κοινοτικού οργάνου και
εισπράττεται ως και τα λοιπά έσοδα. 3) Η απόφαση επιβολής προστίµου µετά αντιγράφου της
εκθέσεως κοινοποιείται εις τον υπόχρεων, όστις δικαιούται εις άσκησιν κατά αυτής των κατά το
άρθρον 72 του παρόντος β. δ/τος ως ετεροποιήθει δια του άρθρου 40 του ν.δ 4260/1962 και του
άρθρου 2 του ν. 505/1976 ενδίκων µέσων.
Η προσβαλλόµενη πράξη αφορά την επιβολή προστίµων για τα έτη 2005, 2006, 2007 συνολικού
ποσού 7.956,86 Ευρώ, όπως αυτό εµφαίνεται στη πράξη ταµειακής βεβαίωσης. Σύµφωνα όµως µε τα
όσα παραπάνω αναφέροντα δήθεν εσφαλµένα του επεβλήθη πρόστιµο αφού: α) δεν υφίστανται
αιτιολογηµένη απόφαση επιβολής του προστίµου β)δεν υφίστανται σχετική έκθεση δηµοτικού
οργάνου γ) Ουδέποτε εκλήθην για να εκθέσει τις απόψεις του για την επιβολή του προστίµου.
Με βάση τα παραπάνω αναφερόµενα η πράξη επιβολής προστίµου είναι πρωτίστως εντελώς
αναιτιολόγητη και θα πρέπει και για τον αυτό να γίνει δεκτή η παρούσα, να ακυρωθεί η αριθ'238/2010
πράξη ταµειακής βεβαίωσης 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, στην συνεδρίαση της 13ης-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της προσφυγής του Βασιλείου Τσάγγαλη η οποία στρέφεται
εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και της αριθ'238/2010 πράξης ταµειακής βεβαίωσης του ∆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, στην συνεδρίαση της 13ης-1-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ’
αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, κατά της προσφυγής του Βασιλείου Τσάγγαλη η οποία στρέφεται
εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και της αριθ'238/2010 πράξης ταµειακής βεβαίωσης του ∆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: 309/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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