ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 7/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.:
3060/15-1-2021 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/16-1-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 3036/21-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
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Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
Κατωπόδη Νίκη
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Λύγδας Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
Αργυρός Νικόλαος
Σολδάτος Θεόδωρος
Γληγόρης Παναγιώτης
Μαργέλη Μαρία
Σαρανταένας Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σολδάτος Γεώργιος
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γληγόρης Χρήστος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Γαζής Νικόλαος
Λάζαρης Απόστολος
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος
Ζαβιτσάνος Πέτρος
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχου Ειρήνη
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Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Μελάς Γεράσιµος
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ο

Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 4 θέµα της Η.∆.

ο

ης

ΘΕΜΑ 7 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ∆ήµου Λευκάδας για
το έτος 2021.
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος

1

O Αντιδήµαρχος, κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου
τα εξής:
«1.Τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως αυτές τροποποιήθηκαν µε αυτές της παραγρ. 8 του άρθρου 7 του
Ν. 2307/95 σύµφωνα µε τις οποίες συνιστάται σε κάθε δήµο ή κοινότητα επιτροπή αστικής επιλύσεως των
φορολογικών διαφορών και αµφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή µειώσεως
οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώµατος, εισφοράς, αντιτίµου προσωπικής εργασίας και προστίµου
µεταξύ δήµου ή κοινότητας ή συνδέσµου δήµων και κοινοτήτων και φορολογουµένων.
Η επιτροπή συγκροτείται τον Ιανουάριο κάθε χρόνου µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και
αποτελείται από δύο δηµοτικούς ή κοινοτικούς συµβούλους και από ένα φορολογούµενο δηµότη. Ο
φορολογούµενος δηµότης επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο από τον
κατάλογο των φορολογουµένων.
Ο πρόεδρος της επιτροπής µε τον αναπληρωτή του ορίζεται µε την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.
Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος που ορίζεται µε τον αναπληρωτή του µε
την ίδια απόφαση.
2. Τις δ/ξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 177 σύµφωνα µε τις οποίες « Η παράγραφος 1 του άρθρου 6 του ν.
4623/2019 (Α’134) αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Όπου στις διατάξεις νόµων, προεδρικών διαταγµάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο
ορισµός µελών στη διοίκηση των νοµικών προσώπων των δήµων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσµων
τους, κατά συγκεκριµένη αναλογία, τα τρία πέµπτα επί του συνόλου των µελών µε τους αναπληρωτές τους,
συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου του διοικητικού συµβουλίου, ορίζονται από τον δήµαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα µέλη, αφαιρουµένων τυχόν µελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή
υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις µε µεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι
λοιπές παρατάξεις συµµετέχουν στα συµβούλια µε τουλάχιστον ένα (1) µέλος συνολικά» καθώς
και της παραγράφου 9 του άρθρου 229 του Ν.4635/19 σύµφωνα µε τις οποίες « Οι διατάξεις των δύο πρώτων
εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των
επιτροπών του άρθρου 70 του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων του δήµου σε
επιτροπές και συλλογικά όργανα νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων που συστήνονται και
λειτουργούν µε νοµοθετήµατα του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων.»
Εισηγούµαι
Α) τον ορισµό δύο δηµοτικών συµβούλων µε τους αναπληρωτές αυτών και ενός φορολογούµενου δηµότη µε τον
αναπληρωτή αυτού, για την συγκρότηση της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ∆ήµου
Λευκάδας για το έτος 2021 και προτείνω τους ∆.Σ. Ζουριδάκη Ευτύχιο µε αναπληρωτή του τον Τυπάλδο Νικόλαο
και τον ∆.Σ. Γληγόρη Χρήστο, µε αναπληρωτή του τον Γληγόρη Κων/νο και φορολογούµενο δηµότη τον κ. Γαζή
Κων/νο µε αναπληρωτή του τον κ. Κολυβά Ευλάµπιο.
Β) Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Γ) Γραµµατέας της επιτροπής προτείνεται ο κ. Νικόλαος Ζαβιτσάνος.
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Την συγκρότηση της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ∆ήµου Λευκάδας για το
έτος 2021 ως εξής:
Α) ορίζεται ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος µε αναπληρωτή του τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ.Τυπάλδο Νικόλαο, ο ∆.Σ.
Γληγόρης Χρήστος µε αναπληρωτή του τον δηµοτικό σύµβουλο κ. Γληγόρη Κων/νο και ο κ. Γαζής Κωνσταντίνος
του Επαµεινώνδα, ως φορολογούµενος δηµότης µε αναπληρωτή του τον κ. Κολυβά Ευλάµπιο,
Β) Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γ) Γραµµατέας της επιτροπής ορίζεται ο κ. Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του Τµ. Προϋπολογισµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 7/2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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