ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 53ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 358/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 13 του μήνα Νοεμβρίου του έτους
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 25724/9-11-17 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 Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωμάς
5. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 5 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του Δήμου με πάγια
αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας, ενώπιον του Διοικητικού
ης
Εφετείου Πατρών στη δικάσιμο της 8 Δεκεμβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση
δικάσιμο, κατά της έφεσης των Ιωάννη Κατωπόδη και Γεωργίου Κατωπόδη.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την εισήγηση της
δικηγόρου του Δήμου, Μαυρέτας Καρύδη, η οποία έχει ως εξής:
« Με την ως άνω έφεση ζητούν οι εκκαλούντες -αντίδικοι μεταξύ άλλων να ακυρωθούν οι ως άνω
πράξεις βεβαίωσης εισφοράς σε χρήμα του Δήμου 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 βεβαίωσις 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, ΔΠρΗρ 298/2009.
Επειδή ο Δήμος έχει έννομο συμφέρον προς τούτο
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ
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Εισηγούμαι να συζητηθεί η ως άνω υπόθεση από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας και
να χορηγηθεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου
ης
Λευκάδας ενώπιον του πρώτου τμήματος του Διοικητικού Εφετείο Πατρών στη δικάσιμο της 8 Δεκεμβρίου
2017 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της έφεσης του Ιωάννη και Γεωργίου
Κατωπόδη που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ. 17/2016 απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, για παράσταση και
εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του πρώτου τμήματος του Διοικητικού Εφετείο Πατρών στη
ης
δικάσιμο της 8 Δεκεμβρίου 2017, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατά της έφεσης
του Ιωάννη και Γεωργίου Κατωπόδη που στρέφεται κατά του Δήμου Λευκάδας και κατά της αριθ. 17/2016
απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατικής έδρας Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 358/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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