ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1/14 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 33
Στη Λευκάδα σήµερα στις 31 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και
ώρα 14:00 µ.µ. ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από
την αριθµ. 2155/27-1-2014 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 Ελευθέριος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Ρόκκος Στυλιαν.
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7. Γαζής Αναστάσιος
8. Καρτάνος Ιωάννης
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Βικέντιος Νικόλαος
11. Σίδερης Αντώνιος
12. Αραβανής Σπυρίδων
13. Σώλος Φώτιος
14. Μελάς Βασίλειος
15. ∆ρακονταειδής Κων/νος
16. Νικητάκης Μάρκος
17. Φίλιππας Γεώργιος
18. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
19. Ροντογιάννης Κων/νος
20. Βλάχος Σπυρίδων
21.
22.
23.
24
25.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. Μακρυγιώργου Νίκη
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4..Γιαννούτσος Πέτρος
5. Βεργίνης Ξενοφώντας .
6. ΚαββαδάςΑθανάσιος
7. Μαργέλης Γεώργιος
8. Λάζαρη Πηνελόπη
9. Στραγαλινός Βασίλειος
10. Πεντεσπίτης Νικόλαος
11. Γεωργάκης Βασίλειος
12. Καρβούνης Σπυρίδων
13. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
14.
15..

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (25) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 25ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 1/14 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
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Απόφαση ∆.Σ. για αποδοχή ή µη της αριθµ. 1 απόφασης του 4/2013 πρακτικού
συνεδρίασης

Επιτροπής

Συµβιβαστικής

Επίλυσης

Φορολογικών

∆ιαφορών

∆.

Λευκάδας, επί αιτήσεως Anne Claire Jonnard.
Εισηγητής: Αραβανής Ανδρέας, Πρόεδρος Επιτροπής.

Ο εισηγητής κ. Αραβανής Ανδρέας, Πρόεδρος της Επιτροπής, θέτει υπόψιν των µελών
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την αριθ. 1/4/13 απόφαση της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης
φορολογικών διαφορών του ∆ήµου Λευκάδας, που έχει ως εξής :
“Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός ∆εκέµβρη του έτους 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα
14:00 ήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του
∆ήµου Λευκάδας, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ. 53/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Λευκάδας και κατόπιν της µε αριθµ. 35234/9-12-2013 πρόσκλησης του προέδρου
κ. Αραβανή Ανδρέα, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο µελών 3
παραβρέθηκαν 3 παρόντα δηλαδή:
1.
2.
3.

Παραβρέθηκαν
Αραβανής Ανδρέας
Καββαδάς Αθανάσιος
Παναγιώτου Βασίλειος

Απουσίαζαν
1.
2.
3.

Στην συνεδρίαση της επιτροπής παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών η
γραµµατέας της
Επιτροπής κ. Αµαλία Φραγκούλη, µόνιµη υπάλληλος κλάδου ΠΕ11
Πληροφορικής.
Θέµα 1ο: «Εξέταση αίτησης της Anne Claire Jonnard»
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ Anne Claire Jonnard και ο κ Όλυµπος Παρασκευάς
δικηγόρος , ο οποίος εκπροσωπεί την κ Anne Claire Jonnard.
Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ Παρασκευά ο οποίος ανέφερε τα παρακάτω:
"Σύµφωνα µε την µε αριθµ 60/5-12-2013 υποβληθέν προσφυγή της κ Anne Claire Jonnard
στο ∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Μεσολογγίου η πελάτης µου το Σεπτέµβρη του 2013 ενηµερώθηκε
προφορικά από την ∆ΥΟ Λευκάδας για οφειλή της προς το ∆ήµο Λευκάδας ποσό ύψους
2.386,54 €.
Ο κ Παρασκευάς συνέχισε ότι χωρίς να κοινοποιηθεί στην πελάτισσά του οποιαδήποτε
πράξη και ενώ το αντικείµενο της επιχείρησής της είναι το εµπόριο ρούχων, εντελώς
αιφνιδιαστικά διαπίστωσε ότι ο ∆ήµος Λευκάδας της έχει επιβάλλει τέλος 2% που αναλογεί στα
ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής της για το οικονοµικό έτος 2007, ποσού 615,97 και
επιπλέον της επιβλήθηκε πρόστιµο για το έτος αυτό ποσού 554,37 ευρώ και επίσης της
επιβλήθηκε τέλος 2% που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής της για το
οικονοµικό έτος 2008, ποσού 732,65 και επιπλέον της επιβλήθηκε πρόστιµο για το έτος αυτό
ποσού 483,55 ευρώ. Η µη τήρηση της διαδικασίας και η µη κοινοποίηση κάποιου εγγράφου
που να την ενηµερώνει για την οφειλή του τέλους, ιδιαιτέρως αφού θεωρούσε ότι δεν το όφειλε
λόγω της δραστηριότητας της επιχείρησής της, της προκαλεί βλάβη πρώτον διότι η µη
πληρωµή του κεφαλαίου οδήγησε στην επιβολή προστίµων, τα οποία θα µπορούσε να έχει
αποφύγει και δεύτερον δεν της δόθηκε η δυνατότητα να εκφέρει τις απόψεις της και τους
λόγους για τους οποίους δεν όφειλε τα τέλη αυτά.
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Η κ Jonnard αιτείται να γίνει δεκτή η αίτηση της ως προς την εξέτασή της από την
παρούσα Επιτροπή, να ακυρωθεί και να εξαφανισθεί, άλλως να µεταρρυθµιστεί κάθε πράξη
από τους αντίστοιχους βεβαιωτικούς καταλόγους των ετών 2007 και 2008 και να επιλυθεί
συµβιβαστικά η διαφορά της µε το ∆ήµο Λευκάδας. Από τα προϊόντα του καταστήµατος της κ
Anne Claire Jonnard εκείνα που µπορεί να υπόκεινται στο τέλος 2% είναι τα παρεό, για τα
οποία αποδέχεται η πελάτισσά του να καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος χωρίς την επιβάρυνση
προστίµου αφού δεν ειδοποιήθηκε. Πρότεινε το ποσό να υπολογισθεί µε βάση τις αποδείξεις
πώλησης των ετών 2007 και 2008.
Στη συνέχεια η κ Anne Claire Jonnard και ο κ Παρασκευάς αποχώρησαν.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Ματαράγκας, ∆ιευθυντής Οικονοµικών Υπηρεσιών, ο
οποίος επισήµανε ότι οι οφειλές της κ Anne Claire Jonnard υπολογίσθηκαν σύµφωνα µε τα
ακαθάριστα έσοδα αφού η άδεια λειτουργίας του καταστήµατος της κ Jonnard ήταν πώληση
τουριστικών προϊόντων προκειµένου να της παραχωρηθεί κοινόχρηστος χώρος για την
τοποθέτηση σταντ µε προϊόντα του καταστήµατός της. Από τα τιµολόγια, τις αποδείξεις και τα
λογιστικά βιβλία της εταιρείας της κ Jonnard προκύπτει ότι µόνο ένα µικρό µέρος αφορούσε
πώληση τουριστικών ειδών και πάνω σε αυτό το ποσό θα έπρεπε να είχε υπολογισθεί το τέλος
2%.
Το λόγο πήρε ο κ Καββαδάς, ο οποίος πρότεινε η Επιτροπή να προβεί σε συµβιβαστική
λύση µε την καταβολή από την κ Jonnard του ποσού των 100€ αφού από τα τιµολόγια, τις
αποδείξεις και τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας της είναι µικρό το ποσό που αντιστοιχεί σε
πώληση τουριστικών ειδών και ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση η Επιτροπή
Αποφασίζει
οµόφωνα να κάνει δεκτή την αίτηση της κ Jonnard και αναλυτικότερα να µην καταβληθεί το
ποσό των 2.386,54 € και να καταβληθεί στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 100,00 €, ποσό
που περίπου αντιστοιχεί στο τέλος 2% επί των ακαθαρίστων εσόδων πώλησης τουριστικών
ειδών.
Αφού αναγνώσθηκε το απόσπασµα αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα µέλη
1) Καββαδάς Αθανάσιος
2) Παναγιώτου Βασίλειος

Ανδρέας Αραβανής
Η γραµµατέας
Φραγκούλη Αµαλία”

Κατόπιν των ανωτέρω , ε ι σ η γ ο ύ µ α ι το ∆.Σ. να αποδεχτεί την απόφαση της Επιτροπής
Συµβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών διαφορών του ∆ήµου Λευκάδας. και να κάνει δεκτή την
αίτηση της κας Anne Claire Jonnard.

Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ.
παραπάνω εισήγηση,
Οµόφωνα αποφασίζει
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αφού έλαβε υπόψη του την

αποδέχεται την αριθ. 1/4/13 απόφαση της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης φορολογικών
διαφορών του ∆ήµου Λευκάδας και κάνει δεκτή την αίτηση της κας Anne Claire Jonnard.
Ειδικότερα, αποδέχεται να µην καταβληθεί το ποσό των 2386,54 ευρώ και να καταβληθεί στο
Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 100,00 ευρώ , ποσό που περίπου αντιστοιχεί στο τέλος 2% επί
των ακαθάριστων εσόδων πώλησης τουριστικών ειδών

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 33/14.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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