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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  17-02-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 33/2020       
 
ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή απαιτήσεων κατά του ∆ήµου λόγω παραγραφής τους. 
        
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2020, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 3739/13-02-2020 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 επτά (27) και απόντες έξι (06) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Κυριλλίδης Γεώργιος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Ράπτου Όλγα 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Μύθυµη Ελένη 

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Νοτάκης Ιωάννης 

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7  

8 Κατζικάς Γεώργιος 8  

9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Καρράς Ευστράτιος 11  

12 Γυµνόπουλος Κοσµάς 12  

13 Καζαντζίδης Γεώργιος 13  

14 Αβραµίδης Μωυσής 14  

15 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 15  

16 Ζυγανιτίδης Απόστολος 16  

17 Κουσίδης Γεώργιος 17  

18 Παπαδήµας Αναστάσιος 18  

19 Μανωλόπουλος Βασίλης 19  

20 Σεµερτζίδου Αγγελική 20  

21 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 21  

22 Φουκίδης Απόστολος 22  

23 Αποστολίδου Μαρία 23  

24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  

25 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 25  

26 Σµήλιος Ηλίας 26  

27 Καρασαρλίδου Σοφία 27  

28       28  

29     29  
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30     30  

31     31  

32     32  
33     33  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν και παρέστησαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. Παληκαρίδου 
Αναστασία. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 
(Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Προ της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) 
έκτακτου θέµατος µε τη µορφή του κατεπείγοντος και το σώµα αποδέχθηκε οµόφωνα τη συζήτησή του ως 
έκτακτο. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα ΕΚΤΟΣ της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Καζαντζίδης Γεώργιος 
έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Σύµφωνα µε το άρθρο 183 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής 
σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων περί παραγραφής: 
«1.Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόµου αρχίζει από την 1.1.2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε 
αυτές ή στην επόµενη παράγραφο. 
2.Ειδικότερα: 
α. …., β. ….,  
γ. Οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 12 του Κεφαλαίου Β' του Μέρους ∆' ισχύουν για απαιτήσεις του ∆ηµοσίου 
που βεβαιώνονται προς είσπραξη µετά την 1.1.2015, καθώς και για απαιτήσεις σε βάρος του ∆ηµοσίου που 
γεννώνται µετά την ηµεροµηνία αυτή. 
Κατ' εξαίρεση: 
αα. οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 136 του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 
137 και των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 138 εφαρµόζονται και για απαιτήσεις του 
∆ηµοσίου που δεν έχουν παραγραφεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, και 
ββ. οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 143 εφαρµόζονται και για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις προς το 
Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους και η σχετική προθεσµία των έξι (6) µηνών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος νόµου, 
γγ. …, δ. …» 
 
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 βραχύ- τερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ. 1 άρθρο 
140 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
  
Η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονοµικού έτους µέσα 
στο οποίο γεννήθηκε και είναι δυνατή η δικαστική της επιδίωξη, µε την επιφύλαξη κάθε άλλης ειδικής διάταξης 
του νόµου αυτού. Προκειµένου όµως περί δασµών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωµάτων που εισπράττονται 
στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από τη βεβαίωση αυτών. (άρθρο 141 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 
τεύχος Α’) 

Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο, εφαρµόζονται και επί απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου. Η παραγραφή 
απαίτησης κατά του ∆ηµοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει 
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εµποδιστεί να ασκήσει την αξίωση µέσα στο τελευταίο εξάµηνο του χρόνου της παραγραφής. (άρθρο 142 Ν. 
4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 

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. Με την υποβολή αίτησης προς το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαίτησης, οπότε 
η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία θεώρησης ή έγκρισης του οικείου πρακτικού του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους. Αν δεν εκδοθεί πρακτικό, η παραγραφή αρχίζει µετά την πάροδο έξι (6) µηνών από 
τη χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. 
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. 
στ. Με την αναγνώριση της απαίτησης από το ∆ηµόσιο µε πρακτικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, 
που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαίτησης κατά του 
∆ηµοσίου, συµπεριλαµβανοµένης και της απαίτησης από αδικαιολόγητο πλουτισµό. (άρθρο 143 Ν. 4270/14 
(ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
 
Με βάση τα ανωτέρω έχουν παραγραφεί οι κάτωθι απαιτήσεις κατά του ∆ήµου, σύµφωνα µε την κάτωθι 
κατάσταση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου (όπως αυτές εµφανίζονται καταχωρηµένες στο λογιστικό 
σύστηµα του ∆ήµου µας): 
 
 

Α.Α
. 

Ονοµατεπώνυµο/ 
Επωνυµία  

Ποσό 
οφειλής 

Αριθµός 
παραστατικού 
/Ηµεροµηνία 
παραστατικού 
(προµηθευτή) 

ΑΦΜ 
συναλλασσο-
µένου 

1  

ΑΙΟΛΟΣ 

PANFROSTLOGISTIC 

SERVICES Α.Ε. 

 

585,36 

 

471/A/2013  / 

31/12/2013 

 

997994953 

2  

TOP OUTDOOR 

CONTROL  Α.Ε. 

 

60,00 

 

0/2014 / 

15/07/2014 

 

094393860 

 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και αφού ελήφθησαν υπόψη:  

− Τα άρθρα 140 έως 144 και  183 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
− Τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα 
− Την κάτωθι κατάσταση της οικονοµικής υπηρεσίας του ∆ήµου µε τις απαιτήσεις κατά του ∆ήµου που έχουν 

παραγραφεί   
− Την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές 

δεν µπορούν να πληρωθούν  
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− 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.  
 

Τα  παραπάνω παραστατικά που αφορούν απαιτήσεις κατά του ∆ήµου, πρέπει να διαγραφούν λόγω 

παραγραφής τους, ώστε να µην παρουσιάζονται στις υποχρεώσεις του ∆ήµου µας. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο αποµαγνητοφωνηµένο 
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  

 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την διαγραφή απαιτήσεων κατά του ∆ήµου λόγω παραγραφής τους, ως εξής: 
 

Α.Α
. 

Ονοµατεπώνυµο/ 
Επωνυµία  

Ποσό 
οφειλής 

Αριθµός 
παραστατικού 
/Ηµεροµηνία 
παραστατικού 
(προµηθευτή) 

ΑΦΜ 
συναλλασσο-
µένου 

1  

ΑΙΟΛΟΣ 

PANFROSTLOGISTIC 

SERVICES Α.Ε. 

 

585,36 

 

471/A/2013  / 

31/12/2013 

 

997994953 

2  

TOP OUTDOOR 

CONTROL  Α.Ε. 

 

60,00 

 

0/2014 / 

15/07/2014 

 

094393860 

 
 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 33/2020. 
 

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

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
Αµπελόκηποι  18 – 02 - 2020 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


