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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                           Από το πρακτικό της  07- 06 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 164/ 2017        

 
ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 07η του µήνα Ιουνίου έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 12899/02-06-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι τρείς (23) και απόντες δέκα (10) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αποστολίδου Μαρία 1 Καρράς Ευστράτιος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Βαλάνος Νικόλαος 
4 Σουσλόγλου Νικόλαος 4 Εµεινίδης Αναστάσιος 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Καζαντζίδης Γεώργιος 
6 Αβραµίδης Κυριάκος 6 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
7 Σιδηρόπουλος Σάββας 7 Μαυρίδου Αναστασία 
8 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 8 Νοτάκης Ιωάννης 
9 Κεσόγλου Παύλος 9 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10 Σµήλιος Ηλίας 
11 Κουσενίδης Αλέξανδρος 11  
12 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 12  
13 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 13  
14 Γρούγιος Ηλίας 14  
15 Κατζικάς Γεώργιος 15  
16 Μεζίκης Βασίλειος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Λαΐνάκου Αφροδίτη 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Αβραµίδης Μωυσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  
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Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του άρθρου 

95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη  και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης 

Γαβριήλ έθεσε υπόψη των µελών ότι: Τα άρθρα 140 και 141 του ν. 4270/2014 αναφέρουν αναλυτικά 

τους χρόνους παραγραφής των αξιώσεων κατά των ∆ήµων και τους τρόπους διακοπής της 

παραγραφής. Παραθέτουµε επί λέξει τη διατύπωση των άρθρων; 

 

Άρθρο 140  

Παραγραφή απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου 

1.  Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογικής ∆ιαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται µετά την παρέλευση 

πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής 

αυτής. 

 

Άρθρο 143 

∆ιακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου 

Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηµατικών απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου 

διακόπτεται µόνο: 

α. Με την υποβολή της υπόθεσης στο δικαστήριο ή σε διαιτητές, οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ 

νέου από την τελευταία διαδικαστική πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών. 

β. Με την υποβολή στην αρµόδια δηµόσια αρχή αίτησης για την πληρωµή της απαίτησης, οπότε η 

παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της 

αρµόδιας για την πληρωµή της απαίτησης αρχής. Αν η αρµόδια δηµόσια αρχή δεν απαντήσει, η 

παραγραφή αρχίζει µετά πάροδο έξι (6) µηνών από τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή 

δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. 

γ. ………………….. 

δ. Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται. 

ε. Με την έκδοση τίτλου πληρωµής. Η ολική ή µερική συµψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την 

παραγραφή. 
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στ. ……………………………………… 

 Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου δεν αντιτάσσεται για συµψηφισµό.  

 

β. Κάθε ποσό που κατέβαλε το ∆ηµόσιο µετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ' αυτού, έστω 

και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. 

 

γ. Παραίτηση του ∆ηµοσίου από τη συµπληρωµένη παραγραφή ή η µε οποιονδήποτε τρόπο 

αναγνώριση από αυτό της παραγεγραµµένης απαίτησης είναι άκυρη.  

 

δ. Η παραγραφή λαµβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια. (άρθρο 144 του Ν. 4270/2014, 

πρώην άρθρο 94 Ν. 2362/1995).  

Η διαγραφή των οφειλών του ∆ήµου προς τρίτους γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου (άρθρο 93 παρ 1 ν. 3463/2006), κατόπιν εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας.  

 

Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν µπορεί να πληρωθεί 

η απαίτηση που παραγράφεται, ακόµα και εάν το επιθυµεί ο ∆ήµος (άρθρο 94 του Ν. 2362/1995) 

Από έλεγχο των  παραστατικών στο λογιστικό σύστηµα του ∆ήµου µας, εµφανίζονται ανεξόφλητα µέχρι 

σήµερα παραστατικά, τα οποία δεν είναι δυνατό να πληρωθούν επειδή έχουν παραγραφεί, άρα δεν 

υπάρχει λόγος να βρίσκονται στις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του ∆ήµου µας.  Αυτά είναι τα µε αριθµό 

403/2007 και 592/2008 της εταιρίας ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ ΑΕ (ΑΦΜ 094343475) συνολικού ύψους 11.012,51€. 

Η εταιρία άσκησε αγωγή το έτος 2009, η οποία οδήγησε σε πρωτόδικη απόφαση το έτος 2011. Επί 

αυτής ο ∆ήµος µας άσκησε ένδικο µέσο (Μάρτιος 2011) και έκτοτε δεν υπήρξε καµία άλλη διαδικαστική 

πράξη των διαδίκων, του δικαστηρίου ή των διαιτητών. Έχοντας λοιπόν περάσει η πενταετία από τη 

στιγµή της τελευταίας διακοπής της παραγραφής (Μάρτιος 2011), η απαίτηση από τα ανωτέρω 

παραστατικά τυγχάνει πλέον παραγραµµένη και προτείνεται η διαγραφή της. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη του τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, 

 

                               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την διαγραφή παραστατικών µε αριθµό 403/2007 και 592/2008 της εταιρίας ΕΥΡΩΜΕΤΑΛ ΑΕ 

(ΑΦΜ 094343475) συνολικού ύψους 11.012,51€ για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω. 

 

  Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

            

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 164/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 
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Κουσενίδης Αλέξανδρος                        Αµπελόκηποι  08 - 06 - 2017 

                                                                 

Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                 Ο Πρόεδρος 

 

 

  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                  Κουσενίδης Αλέξανδρος                              

 

 

 


