Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:31/2011 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ:267/2011
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 20η του
µήνα Οκτωβρίου του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 12.00, ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
31006/12.10.2011 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 εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3] Πεντεσπίτης Νίκος
4) Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
5] Ζουριδάκης Ευτύχιος
6] Mαργέλης Γεώργιος
7) Μπραντζουκάκης Νικολ.
8) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Γαζής Αναστάσιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής κα. Σταµατέλου Ανθούλα, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
8ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.31-2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για άσκηση
ένδικων µέσων και παράσταση ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολογγίου, κατά της αίτησης αναστολής και προσφυγής του Ιωάννη
Κατωπόδη κ.λπ, για ακύρωση της αρ.28132/2011 βεβαίωσης εισφοράς σε
χρήµα.
Εισηγήτρια:κα.Μαυρέτα Καρύδη
∆ικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος ανέφερε στην Επιτροπή ότι η Εισηγήτρια σύµφωνα µε γραπτή της
εισήγηση αναφέρει τα εξής:
« Περιήλθαν στην υπηρεσία η από 29/9/2011 µε αριθµό καταχώρησης 73/2011
προσφυγή των Ιωάννη Κατωπόδη του Ζώη και Γεωργίου Κατωπόδη του Ζώη
κατοίκων πόλης Λευκάδας ,ως και η από 29/9/2011 µε αριθµό καταχώρησης
51/4/10/2011 µε την παρά πόδας πράξη της ∆ικαστού του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου
Μεσολλογίου ,σύµφωνα µε την οποία διατάσσεται η αναστολή της εκτέλεσης 1) της
28132/14/9/2011 και 2)28130/14/9/2011 πράξης εισφοράς σε χρήµα του
προισταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας προσωρινά,
κατ’αποδοχή του σχετικού αιτήµατος χορήγησης προσωρινής διαταγής αναστολής
εκτέλεσης, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της µε αριθµό
καταχ.51/4/10/2011 αίτησης αναστολής εκτέλεσης που έχουν ασκήσει οι πιο πάνω
αιτούντες κατά των πιο πάνω πράξεων ενώπιον του παρόντος ∆ικαστηρίου.

Με τα ως άνω δικόγραφα ζητούν οι αντίδικοι µεταξύ άλλων να ακυρωθούν οι ως
άνω πράξεις βεβαίωσης εισφοράς σε χρήµα του ∆ήµου Λευκάδας για συνολικές
αξιώσεις αυτών οι οποίες ανέρχονται για τον καθένα στο ποσόν των 30.800,20 ευρώ,
διότι έχουν κατ’αυτούς παραγραφεί .Ητοι σύµφωνα µε τον α.ν 344/1968, ορίζει στο
άρθρο 2 όπως το δεύτερο εδάφιο της παρ.1 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 61 παρ.2
του Ν.1416/1984 (ΦΕΚ Α’18), ότι <<1 Η βεβαίωση των φόρων , τελών δικαιωµάτων,
εισφορών και αντιτίµου προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό των δήµων και
κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσµίας πέντε ετών από 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, γ) η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπό που δεν είναι
µερική η ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονοµικό έτος
διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική υποχρέωση.
Από τον συνδυασµό των παραπάνω διατάξεων προκύπτει ότι ως χρόνος για τον
προσδιορισµό της αξίας των ακινήτων ,προκειµένης εκτιµήσεως αυτών και εκδόσεως
της προβλεποµένης πράξεως επιβολής εισφοράς σε χρήµα, λαµβάνεται ο χρόνος
κυρώσεως της πράξεως εφαρµογής. Η έκδοση της πράξεως επιβολής εισφοράς σε
χρήµα, συνεπώς και περαιτέρω, 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.
Για όλα τα ανωτέρω, δείτε ΣτΕ 3286/1995, 69/1998, ∆ΠρΗρ 298/2009.
Επειδή η ως άνω διαφορά χρήζει ιδιαίτερης επιµέλειας και µελέτης και
προάσπισης των δικαιωµάτων του ∆ήµου Λευκάδας, εισηγούµαι στην οικονοµική
Επιτροπή,
να µου δώσει εντολή ως ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, να παρασταθώ και να
υπερασπίσω τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του
∆ήµου να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε
κάθε νόµιµο τρόπο, σχετικά µε αίτηση αναστολής και προσφυγής του Ιωάννη
Κατωπόδη κ.λπ, για ακύρωση της αρ.28132/2011 βεβαίωσης εισφοράς σε χρήµα,
ενώπιον του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
- την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 Ν.3852/2010 , µετά από διαλογική συζήτηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
να δοθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου να παρασταθεί και να υπερασπίσει τα
δικαιώµατα του ∆ήµου Λευκάδας µε κάθε νόµιµο τρόπο, σχετικά µε αίτηση
αναστολής και προσφυγής του Ιωάννη Κατωπόδη κ.λπ, για ακύρωση της
αρ.28132/2011 βεβαίωσης εισφοράς σε χρήµα, ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό:267/2011
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

