Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:28/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:195/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 11η του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.25499/
06.9.2013 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».
Στη Συνεδρίαση αυτή, προεδρεύει ο κος ∆ηµήτρης Γαβρίλης, Αντιπρόεδρος της
Επιτροπής, σύµφωνα µε την αρ.1/2013 απόφασής της, λόγω σοβαρού κωλύµατος
του Προέδρου κ.Στέλιου Ρόκκου.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έπτά(7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Γαβρίλης ∆ηµήτρης :Αντιπρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σκιαδά Ζωή (αναπ/κό µέλος)
6) Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Μαργέλης Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
17ο ΘΕΜΑ
Η.∆. : της αριθ.28-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του
∆ήµου, για παράσταση ενώπιον του ∆ιοικ.Πρ/κείου Μεσολογγίου, σχετικά µε
την αρ. 185/29-5-08 προσφυγή της ΓΑΝΤΖΙΑΣ Α.Ε. κατά του ∆ήµου Λευκάδας,
την 23-10-013.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου η απο 17/7/2008 και αριθµό 166 /2009 κατάθεσης
προσφυγή της εταιρείας ∆ηµητρίου Γαντζία ΑΕ που στρέφεται κατά της µε αύξοντα
αριθµό 185/2008 εγγραφής στο βεβαιωτικό κατάλογο του ∆ήµου Λευκάδας για το
οικονοµικό έτος 2005 και κατά του ∆ήµου Λευκάδας.
Με την ως άνω προσβαλλόµενη πράξη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Λευκάδας βεβαιώθηκε σε βάρος του προσφεύγοντος τέλος 2% ποσού 9.717,84
ευρώ που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα της εταιρείας του για το οικονοµικό έτος
2006 και συµπεριελήφθηκε κατόπιν αυτού στο βεβαιωτκό κατάλογο του ∆ήµου
Λευκάδας µε αριθµό βεβαίωσης 186.Το ποσό αυτό που τους καταλογίζεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.2539/1997 ,που αντικατέστησε απο
1-1-1998,την παρ.6 του άρθρου 26 του Ν.1828/1989,το άρθ.1 του ν 339/76 (ΦΕΚ
136) όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.658/1977

(ΦΕΚΑ/.214) και το άρθρο 6 παρ.5 του Ν.1080/80,το άρθρο 24 του απο 24/920/10/58 <,Περί προσόδων των ∆ήµων και Κοινοτήτων >>όπως τροποποιήθηκε απο
το άρθρο 35 του Ν.∆4260/62,καθώς και του άρθρου 73 του απο 24/9-20/10/58 Β.∆
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε απο το άρθρο.12 του Ν.∆ 344/68,όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 του Ν.1080/80
Περαιτέρω για λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της προσφυγής ,ζητά να
ακυρωθεί και να εξαφανισθεί ,άλλως να µεταρρυθµιστεί η µε αύξοντα αριθµό 185/295-2008 εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό
έτος 2005,η οποία τους γνωστοποιήθηκε µε το υπ'αριθ' πρωτ.6214/29/5/2008
έγγραφο του Προισταµένου των Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας
Επειδή ο ∆ήµος Λευκάδας έχει έννοµο συµφέρον να παραστταθεί και να αποκρούσει
την αριθ'166/2009 προσφυγή της εταιρείας ∆ηµητρίου Γαντζία ΑΕ,
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
Να χορηγηθεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας να παρασταθεί και να
αποκρούσει την αριθ'166/09 προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία ∆ηµήτριος
Γαντζίας ΑΕ η οποία στρέφεται κατά του αριθ' 185/29/5/2008
βεβαιωτικού
καταλόγου των Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
23/10/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας ,αφενός να αποκρούσει αυτήν
και αφετέρου να υποστηρίξει και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας και τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο ” .
Κατόπιν των παραπάνω ο Αντιπρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για
χορήγηση εντολής στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , να παρασταθεί και να
αποκρούσει την αριθ'166/09 προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία ∆ηµήτριος
Γαντζίας ΑΕ , σύµφωνα και µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
oµόφωνα αποφασίζει
Χορηγεί εντολή στη
∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας
να παρασταθεί και να
αποκρούσει την αριθ'166/09 προσφυγή της εταιρείας µε την επωνυµία ∆ηµήτριος
Γαντζίας ΑΕ η οποία στρέφεται κατά του αριθ' 185/29/5/2008
βεβαιωτικού
καταλόγου των Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας κατά την δικάσιµο της
23/10/2013 η σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του ∆ιοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου µεταβατικού Λευκάδας ,αφενός να αποκρούσει αυτήν
και αφετέρου να υποστηρίξει και εν γένει να υπερασπίσει τα δικαιώµατα του ∆ήµου
Λευκάδας και τα συµφέροντα του µε κάθε νόµιµο µέσο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 195/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Αντιπρόεδρος
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

