ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 41/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 309/2014
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 11ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής, για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου Λευκάδας, κατά
προσφυγής του Ευάγγελου Σάντα κατά του ∆ήµου Ελλοµένου και κατά της αρ. 3/2009 απόφασης
∆ηµάρχου Ελλοµένου.
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’770/2014 κλήση του ως άνω ∆ικαστηρίου και αριθµό πινακίου 2 ,
αγωγής του Ευάγγελου Σάντα , η οποία στρέφεται κατά του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου και κατά της
υπ'αριθ'πρωτ.3/2009 απόφασης του ∆ηµάρχου Ελλοµένου Νοµού Λευκάδας, περί επιβολής τελών
και προστίµων και της 58/20/10/2009 πράξης ταµειακής βεβαίωσης του ∆ήµου Ελλοµένου.
Ο ως άνω διατείνονται ότι δήθεν το δηµοτικό τέλος 2% επιβλήθηκε εις βάρος της επιχείρησης του
ενοικίασης αυτοκινήτων, µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων µε την αριθ'41/1999 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Ελλοµένου. Οτι η κανονιστική αυτή απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου θα έπρεπε να είναι νόµιµα αιτιολογηµένη ως προς την σκοπιµότητα της επιβολής του εν
λόγω τέλους στις επιχειρήσεις αυτού του είδους, ήτοι στις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων,
µοτοποδηλάτων και ποδηλάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας του αντιδίκου
∆ήµου, µε εκτίµηση των τοπικών συνθηκών άσκησης δραστηριότητας.
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Και ότι δήθεν σύµφωνα µε το άρθρο 19 του ν.1080/1980 σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή
υποβολής ανακριβούς ή εκπρόθεσµης δήλωσης για την επιβολή τελών η φόρων, επιβάλλεται
πρόστιµο κατά τις διακρίσεις του ανωτέρω άρθρου. Οτι κατά τη διάταξη της παραγράφου 2 του
αυτού άρθρου το πρόστιµο επιβάλλεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµάρχου, βάσει σχετικής
έκθεσης δηµοτικού ή κοινοτικού οργάνου..
Περαιτέρω έχει ως αίτηµα να ακυρωθούν η προσβαλλόµενη υπ'αριθ'3/2009 απόφαση του ∆ήµου
Ελλοµένου περί επιβολής εις βάρος της επιχείρησης τέλους 2% και προστίµων για τα έτη 2004,
2005, 2006 και 2007 , συνολικού ποσού 4.004,31 ευρώ.
Να ακυρωθεί για τους ανωτέρω λόγους η τρίτη προσβαλλόµενη υπ'αριθ'58/20-10-2009 πράξη
ταµειακής βεβαίωσης οφειλών του έτους 2004 ύψους 829,31 ευρώ
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' 6//13/1/2010 αγωγής του
Ευάγγελου Σάντα που στρέφεται κατα του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου , 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 στη δικηγόρο του ∆ήµου Μαυρέτα Καρύδη, 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' 6//13/1/2010 αγωγής του Ευάγγελου Σάντα που στρέφεται κατα
του πρώην ∆ήµου Ελλοµένου , να καταθέτει υποµνήµατα πρόσθετους λόγους και οποιαδήποτε άλλη
διαδικαστική ενέργεια ήθελε απαιτηθεί µε κάθε νόµιµο µέσο .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 309/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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