ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 432
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12 Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16 Βλάχος Σπυρίδων
17. Νικητάκης Μάρκος
18. ΜαργέληςΓεώργιος
19
20.
21.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10.Καρβούνης Σπύρος
11.Μπραντζουκάκης Νικόλαος
12.Ροντογιάννης Κων/νος
13.Γαβρίλης ∆ηµήτρης
14. ∆ρακονταειδής Κων/νος
15. Φίλιππας Γεώργιος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Πριν τη συζήτηση του 28ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχωρούν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι ∆ρακονταειδής Κων/νος, Φίλιππας Γεώργιος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 28ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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ο
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/2013 συνεδρίασης –θέµα 1 και 3

2013

Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών

∆ιαφορών ∆. Λευκάδας, επί αιτήσεως Πρεζάνη Ιωάννη.
Εισηγητής: Αραβανής Ανδρέας, Πρόεδρος
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ∆. Λευκάδας
κος

Αραβανής Ανδρέας θέτει υπόψη των µελών του ∆.Σ. το αριθµ. 2/2013 πρακτικό της

Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ∆. Λευκάδας, που αφορά στην
αίτηση του κου Πρεζάνη Ιωάννη, το οποίο έχει ως εξής:



την µε αριθµ 1 απόφαση του 2ου/2013 πρακτικό της Επιτροπής και
το µε αριθµ. ΕΣ1581/11-11-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας σύµφωνα µε το οποίο:
"Σας στέλνουµε τον χρηµατικό κατάλογο και το τριπλότυπο βεβαίωσης εισφοράς σε
χρήµα του κ. Ιωάννη Πρεζάνη, καθώς και την καρτέλα οφειλών του που ζητήσατε µε την
αριθµ.1/05-03-2013 απόφαση σας, η οποία µας κοινοποιήθηκε µε το αριθµ.ΕΣ.1442/18-102013 έγγραφο.
Σηµειώνεται ότι κοινοποίηση της βεβαίωσης προς τον κ. Ιωάννη Πρεζάνη δε βρέθηκε
στο αρχείο της υπηρεσίας µας.
Ακόµη σας πληροφορούµε ότι ο κ. Πρεζάνης τον Νοέµβριο του έτους 2001 κατέβαλε
έναντι το ποσό του 1.000.000 δρχ.(2.934,71 ευρώ) το οποίο θα αφαιρεθεί από τη συνολική
οφειλή της εισφοράς.
Επίσης στις 25-06-2013 κατέβαλε σε λογαριασµό του ∆ήµου στην Εθνική Τράπεζα το
ποσό των 46.561,36 ευρώ που αντιστοιχεί στις οκτώ πρώτες ληξιπρόθεσµες δόσεις που
αναγράφονται στην καρτέλα χρεώσεων χωρίς τις προσαυξήσεις και στις 10-10-2013 το
ποσό των 3.060,08 ευρώ που αντιστοιχεί οτο ήµισυ της ένατης δόσης µε τη σχετική
προσαύξηση."

Για το συνολικό ποσό των 49.621,44 ευρώ εκκρεµεί η έκδοση γραµµατίου είσπραξης
από την ταµιακή υπηρεσία του ∆ήµου, (λόγω ένστασης του κ. Πρεζάνη για το ποσό των
προσαυξήσεων), ώστε να καταστεί δυνατή η διαγραφή της οφειλής για τις παραπάνω
αναφερόµενες δόσεις."
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η προσφυγή του κ
Ιωάννη Πρεζάνη. Να µην καταβληθούν προσαυξήσεις µέχρι και την 8η δόση, εφόσον δεν είχε
ενηµερωθεί από το ∆ήµο, και να καταβληθούν στο Ταµείο του ∆ήµου τα ποσά που αφορούν
τις εν λόγω δόσεις εισφοράς σε χρήµα για τα ακίνητα που βρίσκονται στις περιοχές Περιβόλια∆ορυφόρος και Βαρδάνια-Τσεχλιµπού της πόλης της Λευκάδας.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή
Αποφασίζει
οµόφωνα να κάνει δεκτή την αίτηση του κ Ιωάννη Πρεζάνη και αναλυτικότερα να µην
καταβληθούν προσαυξήσεις µέχρι και την 8η δόση, και να καταβληθούν στο Ταµείο του ∆ήµου
τα ποσά που αφορούν τις εν λόγω δόσεις εισφοράς σε χρήµα για τα ακίνητα που βρίσκονται
στις περιοχές Περιβόλια-∆ορυφόρος και Βαρδάνια-Τσεχλιµπού της πόλης της Λευκάδας.
Προτείνει δε την έγκρισή του από το ∆.Σ.
Ακολουθεί ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 17 δηµοτικοί σύµβουλοι.
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Λευκό ένας (01) δηµοτικός σύµβουλος ο Νικητάκης Μάρκος.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
ης

εγκρίνει τις αποφάσεις της 2

/2013 συνεδρίασης –θέµα 1ο και της 3ης/ συνεδρίασης

2013 –θέµα 1ο αποφάσεων της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών
∆. Λευκάδας, επί της αιτήσεως του Πρεζάνη Ιωάννη και αναλυτικότερα εγκρίνει να µην του
καταβληθούν προσαυξήσεις µέχρι και την 8η δόση, και να καταβληθούν στο Ταµείο του ∆ήµου
τα ποσά που αφορούν τις εν λόγω δόσεις εισφοράς σε χρήµα για τα ακίνητα που βρίσκονται
στις περιοχές Περιβόλια-∆ορυφόρος και Βαρδάνια-Τσεχλιµπού της πόλης της Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ.432/13
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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