ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/16 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 490
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2016, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ.
25328/8-12-16 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος
1. Κοντογεώργης Ηλίας
2. Γρηγόρη Ασπασία
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σκληρός Παναγιώτης
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
5. Αραβανής Βασίλειος
6. Κούρτης Φίλιππος
6. Καββαδάς Αθανάσιος
7. Σέρβος Κων/νος
7. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
8. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
8. Πολίτης Σπυρίδων
9. Βλάχος Κων/νος
9.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
10. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
11. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
11. Αρβανίτης Σπυρίδων
12. Κατηφόρης Χρήστος
12.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, προσήλθε πριν την
13. Γαζής Πάνος
13.
ου
14. Φίλιππας Γεώργιος
14. συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος, αποχώρησε πριν την
15. Θερµός Ευάγγελος
15.
ου
συζήτηση
του 1 θέµατος της Η.∆. και µετά την
16. Βλάχος Ευστάθιος
16.
17. Παπαδόπουλος Ανδρέας
17. συζήτηση των θεµάτων Ε.Η.∆.
Ο ∆.Σ. Θερµός Ευάγγελος αποχώρησε πριν την
18. Γιαννιώτης Οδυσσέας
18.
ου
19. Τριλίβας Χρήστος
19. συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος αποχώρησε πριν την
20. Καρφάκη Μαριάννα
20.
ου
συζήτηση
του 3 θέµατος της Η.∆.
21. Κατωπόδη Ευανθία
21.
Οι ∆.Σ. Βλάχος Κων/νος και Καρφάκη Μαριάννα
22. Βικέντιος Νικόλαος
22.
ου
23. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
23. αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 13 θέµατος, το
ο
24. Ζουριδάκης Ευτύχιος
24. οποίο προτάχθηκε και συζητήθηκε, µετά το 6 θέµα.
Οι ∆.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Ζουριδάκης Ευτύχιος
25. Καββαδάς Θωµάς
25.
ου
αποχώρησαν
πριν την συζήτηση του 7 θέµατος.
26. Γληγόρης Κων/νος
26.
Ο ∆.Σ. Κατηφόρης Χρήστος, αποχώρησε πριν την
27.
27.
28.
28. συζήτηση του 9ου θέµατος.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βικέντιος Νικόλαος
29.
29.
ου
30.
30. αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 19 θέµατος.
31.
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι έξι (26) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο
ΘΕΜΑ 10 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 27/2016 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ∆ήµου
Λευκάδας για το έτος 2017.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος ∆Σ

1

Προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. κ. Γκογκάκης Γρηγόρης, εισηγούµενος τα θέµα, είπε τα εξής:
«Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 32 του Ν. 1080/80 όπως τροποποιήθηκαν µε το άρθο 7 του
Ν.2307/95, συνιστάται σε κάθε δήµο ή κοινότητα επιτροπή συµβιβαστικής 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου και
αποτελείται από δύο δηµοτικούς και από ένα φορολογούµενο δηµότη.
Ο φορολογούµενος δηµότης επιλέγεται µε τον αναπληρωτή του από το δηµοτικό συµβούλιο από
τον κατάλογο των φορολογουµένων. Ο πρόεδρος της επιτροπής µε τον αναπληρωτή του ορίζεται µε την
απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.
Οι φορολογούµενοι δηµότες µπορεί να παραµείνουν οι ίδιοι.
Χρέη γραµµατέα της επιτροπής εκτελεί δηµοτικός υπάλληλος που ορίζεται µε τον αναπληρωτής
από τον ∆ήµαρχο µε την απόφαση συγκρότησης της επιτροπής.
Για το έτος 2016 στην επιτροπή είχαν οριστεί µε την αρ. 350/15 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου
οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Βλάχος Κων/νος µε αναπληρωτή τον κ. Νικητάκη Μάρκο και ο κ. Βικέντιος
Νικόλαος µε αναπληρωτή τον κ. Σκληρό Φίλιππο
Φορολογούµενοι δηµότες είχαν οριστεί οι κ.κ. Παναγιώτου Βασίλειος µε αναπληρωτή τον
Λιβιτσάνο Γεράσιµο.
Κατόπιν αυτού πρέπει να οριστούν οι δύο ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι µε τους αναπληρωτές τους για
το έτος 2017.
Φορολογούµενοι δηµότες προτείνεται να παραµείνουν οι ίδιοι και για το έτος 2017.»
Στη συνέχεια πρότεινε τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ. Χαλικιά Ευάγγελο και Βικέντιο Νικόλαο,
µε αναπληρωτές τους αντίστοιχα, τους κ.κ. Νικητάκη Μάρκο και Σκληρό Φίλιππο,
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα, µε δεκαεννέα (19) ψήφους αποφασίζει:
Την συγκρότηση επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών ∆ήµου Λευκάδας
για το έτος 2017, αποτελούµενη από:
1. Τους δηµοτικούς συµβούλους κ.κ. Χαλικιά Ευάγγελο και Βικέντιο Νικόλαο µε αναπληρωτές τους
αντίστοιχα τους κ.κ Νικητάκη Μάρκο και Σκληρό Φίλιππο.
2. Τον κ. Παναγιώτου Βασίλειο, µε αναπληρωτή του τον κ. Λιβιτσάνο Γεράσιµο.
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Χαλικιάς Ευάγγελος.
Χρέη γραµµατέα της επιτροπής θα εκτελεί ένας δηµοτικός υπάλληλος που θα οριστεί µε απόφαση
∆ηµάρχου, µε τον αναπληρωτή του.
Η θητεία της Επιτροπής Φορολογικών ∆ιαφορών, ορίζεται µέχρι 31/12/2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 490/2016.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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