ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 304/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 5η του µήνα ∆εκεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30833/1.12.2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
6. Κοντογεώργης Ηλίας
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
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, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας,
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου στη δικάσιµο της 14/1/2015, κατά της
προσφυγής του Γιώργου και Ιωάννη Κατωπόδη.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η αριθ’894/2014 κλήση του ως άνω ∆ικαστηρίου και αριθµό
πινακίου 66 , προσφυγής του Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη η οποία στρέφεται κατά
του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της υπ'αριθ'πρωτ.28132/14/9/2011 πράξης βεβαίωσης εισφοράς σε
χρήµα του ∆ήµου Λευκάδας και της υπ'αριθ'28130/14/9/2011 πράξης βεβαίωσης εισφοράς σε χρήµα
του ∆ήµου Λευκάδας
Οι ως άνω κατατείνονται ότι , στο άρθρο 8 του ν.1337/1983 καθορίζονται οι υποχρεώσεις των
ιδιοκτητών ακινήτων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως, ή στα οποία επεκτείνεται το σχέδιο
πόλεως, να συνεισφέρουν ποσοστό των ιδιοκτησιών τους , προκειµένου να δηµιουργηθούν οι
κοινόχρηστοι χώροι και να ικανοποιηθούν οι κοινωφελείς σκοποί της πόλεως.
Περαιτέρω ο α.ν 344/1968 , ορίζει στο άρθρο 2 όπως το δεύτερο αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 61
παρ.2 του Ν.1416/1984 , ότι η βεβαίωσις των φόρων , τελών δικαιωµάτων, εισφορών και αντιτίµου
προσωπικής εργασίας ενεργείται υπο των δήµων και κοινοτήτων εντός προθεσµίας πέντε ετών απο
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της λήξεως του οικονοµικού έτους, εις ο ανάγονται. Κατ' εξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση µετά την
πάροδο της παραπάνω προθεσµίας αν είναι άγνωστος ο υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί µετά την
πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της
εγγραφής, η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είναι µερική η ολική φορολογική υποχρέωση και η
βεβαίωση έγινε για οικονοµικό έτος διάφορο απο αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση.
Οτι δήθεν ο χρόνος προσδιορισµού της αξίας των ακινήτων, προκειµένης εκτιµήσεως αυτών και
εκδόσεως της προβλεποµένης πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήµα, συνεπώς και περιαιτέρω, η
απευθείας βεβαίωση της εισφοράς εκ µέρους του οικείου δήµου, αναγόµενη στο χρόνο κυρώσεως της
πράξεως εφαρµογής, υπόκειται στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 2 του α.ν 344/1968
Συνεπώς το δικαίωµα του ∆ήµου Λευκάδας για την επιβολή της παραπάνω εισφοράς έχει
παραγραφεί, διότι η επιβολή δεν έγινε εντός της προαναφερόµενης αποσβεστικής προθεσµίας των
πέντε ετών, απο το 1997 δε µέχρι την ηµεροχρονολογία βεβαίωσης της έχουν παρέλθει δεκατέσσερα
έτη
Περαιτέρω η επιβληθείσα εισφορά σε χρήµα υπολογίσθηκε βάσει του απο4-1-2000 πρακτικού της
επιτροπής προσδιορισµού αξίας ακινήτων του π.δ 5/86 ,σύµφωνα µε την οποία ,η αξία της γης για τα
ΟΤ.483,489 και 493 ανέρχεται σε 27.500 ανα τ.µ και για το ΟΤ 488 σε 35.000 δρχ. ανά τ,µ.
Οτι δήθεν οι ανωτέρω υπολογισµοί έγιναν µε βάση τις εκτιµήσεις του ∆ήµου ,τόσο για τα αντικείµενα
όσο και για τις τιµές µονάδας. Εποµένως τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τις ελάχιστες αξιώσεις τους,
για την διεκδίκηση των οποίων επιφυλάσσονται για πλήρη αποζηµίωσης.
Ως εκ τούτου ζητούν να ακυρωθεί η υπ'αριθ'πρωτ.28132/14/9/2011 πράξη βεβαίωσης εισφοράς σε
χρήµα του ∆ήµου Λευκάδας και η υπ'αριθ'28130/14/9/2011 πράξης βεβαίωσης εισφοράς σε χρήµα
του ∆ήµου Λευκάδας
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας,
Να παρασταθεί στην ως άνω 14-1-2014 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, µεταβατικού Λευκάδας και να
υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, κατά της αριθ'73/4/10/2011 προσφυγής των
Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη που στρέφεται κατά του ∆ήµου Λευκάδας , να καταθέτει
υποµνήµατα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί µε
κάθε νόµιµο µέσο .»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στην δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, στη
δικάσιµο της 14/1/2015, κατά της προσφυγής του Γιώργου και Ιωάννη Κατωπόδη ή σε οποιαδήποτε
άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, µεταβατικού Λευκάδας και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας, να
καταθέτει υποµνήµατα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ενέργεια ήθελε
απαιτηθεί µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 304/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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