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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 17/2019 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 19 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9112/13-11-19  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  14. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  15. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Ζαρδούκας κων/νος  16. Ζησάκη Ξανθή 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  17. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  18. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Καρατέγος Μιχάλης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  20. Τσεργάς Κων/νος  

8. Κρικώνης Χρήστος  20. Κοντογιάννης Ιωάννης
 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  22. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  23. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  24. Κωστή Μαρία 

12. Βλάχος Αθανάσιος  25. Χαδουλός Κων/νος 

13. Σίμος Βασίλειος   

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Τσούγιας Χρήστος   3. Ντόντος Γεώργιος   
      Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Ταζές Ιωαν. (Αμπελακίων), Μπανιώρας γεώ. (Γόννων), Γκουντουβάς 
Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. 
(Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Κακαρδάκης Ι. (Ευαγγελισμού), 
Ζαϊρές-Καρανάσιος Δημ. (Κυψελοχωρίου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 7ο ). «Διαγραφή απαιτήσεων τρίτων, λόγω παραγραφής κ.λ.π.» 
Αριθμός   Απόφασης ( 165) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικ. 
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 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 Δ' ισχύουν για απαιτήσεις 
του Δημοσίου που βεβαιώνονται προς είσπραξη μετά την 1.1.2015, καθώς και για απαιτήσεις 
σε βάρος του Δημοσίου 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 Δημοσίου 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 Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (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 κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος 
σ" αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία (3) έτη, από την καταβολή. Για τα 
τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 32 του Τελωνειακού Κώδικα 
(ν.2960/2001, Α' 265). Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών 
που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. (παρ. 2 άρθρο 140 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 
143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
 
 Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του 
Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ" αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε 
φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων 
του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά την 
παρέλευση διετίας από τη γένεσή της. (παρ. 3 άρθρο 140 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 
τεύχος Α’) 
 
 Η παραγραφή του δικαιώματος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 είναι δέκα (10) 
ετών. (παρ. 4 άρθρο 140 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του 
Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και 
βοηθήματα είναι δύο (2) ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι εντελλόμενες 
δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση πράξεων ή αποφάσεων 
κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο (2) χρόνια, που αρχίζουν μετά 
την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. (παρ. 5 
άρθρο 140 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
 
 Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που 
έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος 
πληρωμής, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την 
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τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (παρ. 6 άρθρο 140 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 
143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
  
 Η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου 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 Δημοσίου. Η παραγραφή απαίτησης κατά του Δημοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο 
έχων την απαίτηση λόγω ανωτέρας βίας έχει 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’) 
 
 Σύμφωνα με τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα ορίζονται τα εξής:  
Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής. 
Όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καμιά όμως περίπτωση δεν 
συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες. 
Η παραγραφή τρέχει και σε βάρος προσώπων που είναι ανίκανα ή έχουν περιορισμένη 
ικανότητα για δικαιοπραξία. 
Αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν επίτροπο ή δικαστικό συμπαραστάτη, η παραγραφή δεν 
συμπληρώνεται πριν περάσουν έξι μήνες αφότου έγιναν απεριορίστως ικανά ή απέκτησαν 
επίτροπο ή δικαστικό συμπαραστάτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον ο ανίκανος ή ο 
περιορισμένα ικανός έχει την ικανότητα να παραστεί στο δικαστήριο. 
Η παραγραφή αξίωσης που ανήκει σε κληρονομία ή απευθύνεται κατά κληρονομίας δεν 
συμπληρώνεται πριν από την πάροδο εξαμήνου αφότου ο κληρονόμος απέκτησε την 
κληρονομία ή αφότου η αξίωση μπορεί να ασκηθεί από κηδεμόνα ή κατά κηδεμόνα 
κληρονομίας. 
 
 Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά 
του Δημοσίου 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 Δημόσιο με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε 
απαίτησης κατά του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης από αδικαιολόγητο 
πλουτισμό. (άρθρο 143 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
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 Η παραγραφείσα απαίτηση κατά του Δημοσίου δεν αντιτάσσεται για συμψηφισμό. 
Κάθε ποσό που κατέβαλε το Δημόσιο μετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ' αυτού, έστω 
και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. Παραίτηση του Δημοσίου από τη 
συμπληρωμένη παραγραφή ή η με οποιονδήποτε τρόπο αναγνώριση από αυτό της 
παραγεγραμμένης απαίτησης είναι άκυρη. Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα 
από τα δικαστήρια. (άρθρο 144 Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
 
 Με βάση τα ανωτέρω έχουν παραγραφεί οι κάτωθι απαιτήσεις κατά του Δήμου, 
σύμφωνα με το αριθ. 8174/30.10.2019 έγγραφο της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και τις 
καταστάσεις που σας έχουν δοθεί.   
 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Παίρνοντας το λόγο η Επικεφαλής της παράταξης  Λαϊκή Συσπείρωση Τεμπών, Κωστή 
Μαρία είπε πως, ναι μεν τεχνικά αυτή είναι η διαδικασία, αλλά ηθικά δεν είναι σωστό. Να 
βρεθεί μια λύση για τους μικρούς επαγγελματίες. Διαφωνούμε σε αυτό. 
 
 Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του : 

1. Τα άρθρα 140 έως 144 και  183 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) 
2. Τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα 
3. Το αριθ. 8174/30.10.2019 έγγραφο με τις καταστάσεις της οικονομικής υπηρεσίας του 

Δήμου  
4. Την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά από τον προϋπολογισμό του Δήμου, δεδομένου ότι 

οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν  
 
 και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν Κωστή & Χαδουλός, οι οποίοι 
διαφώνησαν με τη διαγραφή] 
 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 
 

 Τη διαγραφή των απαιτήσεων κατά του Δήμου Τεμπών,  που εμφανίζονται στον κάτωθι 
πίνακα, λόγω παραγραφής τους:  
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Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 165/2019 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

             (υπογραφή)                      (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 

              O Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
              Κυρίτσης  Γεωργ. 
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