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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 31-3-2021  5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 
σήμερα την 31ην του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 
του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. . 
4659/26-3-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω 
θεμάτων Η.Δ. 

ΘΕΜΑ  3Ο Η.Δ.
Έγκριση παραγραφής χρηματικών αξιώσεων κατά του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 
Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής,  
Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Χανακούλας Αθανάσιος  και Καβαλάρης Ιωάννης.
       
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη) Χαροκόπος Παντελής  
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη Ζαφρακοπούλου Σοφία 
Γκιζελή Αλίκη Αλεξοπούλου Αικατερίνη
Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                  Χανακούλας Αθανάσιος 
Ζερβός Νικόλαος  Καβαλάρης Ιωάννης   
Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                            
Παπαχρόνης Γεώργιος  
Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα    
Μπονάτσος Χαράλαμπος   
Νάκας Αριστείδης 
Φωτιάδης Δημήτριος  
Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα
Ξυριδάκης Παντελής
Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος
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Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη
Δελακουρίδης Ιωάννης
Τρέζου Μαρία-Ελένη
Κανελλάκης Νικόλαος
Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος
Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα) 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη προσήλθε στις ανακοινώσεις.
            Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφροκοπούλου Σοφία  προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου Η.Δ.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Νέου 
Ψυχικού κ.κ. Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Στρατηγός Νικόλαος-Δημήτριος 
αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε το 1ο θέμα Η.Δ. να 
χωρισθεί σε δύο θέματα Η.Δ. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκριναν ομόφωνα την αλλαγή αυτή. Ως εκ 
τούτου το 1ο θέμα Η.Δ. χωρίζεται σε δύο και πλέον αριθμούνται ως 1ο θέμα Η.Δ και ως 13ο θέμα Η.Δ.

Επομένως, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης στις 31-3-2021 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις 
κατά σειρά για το 1ο θέμα Η.Δ., το 13ο θέμα Η.Δ., το 2ο θέμα Η.Δ. και το 3ο θέμα Η.Δ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 
κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 
55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 
163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση στις 31-3-2021 με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-
Βαισιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης 
Παντελής, Πετρίτση -Μουράντ Αικατερίνη, Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος 
Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου 
Μαρία -Ελένη, Κανελλάκης Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διέκοψε τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-3-
2021, ημέρα Τετάρτη και ώρας 19:30΄ λόγω βλάβης στο δίκτυο της COSMOTE, η οποία συνέβη κατά τη 
διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος Η.Δ.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7-4-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρας 18:00’ συνέχισε την 
διακοπείσα την 31η-3-2021 συνεδρίαση και αμέσως προέβη στη λήψη παρουσιών των μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι ένας 
(21) και απόντες έξι (6) ήτοι: οι κ.κ. Χαροκόπος Παντελής,  Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, 
Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Χανακούλας Αθανάσιος και Καβαλάρης Ιωάννης.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλεξοπούλου Αικατερίνη και Χανακούλας Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη 
συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος 
Η.Δ.

Η συνεδρίαση στις 7-4-2021 πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της 
τηλεδιάσκεψης, κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του 
κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και 
κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση στις 31-3-2021 με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι 
δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα-
Βαισιλική, Παπαχρόνης Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Φωτιάδης Δημήτριος, Ξυριδάκης 
Παντελής, Πετρίτση -Μουράντ Αικατερίνη, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος, Μαζαράκης 
Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη, Δελακουρίδης Ιωάννης, Τρέζου Μαρία -Ελένη, Κανελλάκης 
Νικόλαος και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).

Στις 7-4-2021 η διακοπείσα στις 31-3-2021 συνεδρίαση συνεχίσθηκε με τη συζήτηση του 4ου θέματος 
Η.Δ.

Επομένως, κατά τη διάρκεια της συνεχισθείσας συνεδρίασης στις 7-4-2021 συζητήθηκαν και ελήφθησαν 
αποφάσεις για το 4ο θέμα Η.Δ, το 5ο θέμα Η.Δ., το 6ο θέμα Η.Δ., το 7ο θέμα Η.Δ., το 8ο θέμα Η.Δ., το 9ο θέμα 
Η.Δ., το 10ο θέμα Η.Δ., το 11ο θέμα Η.Δ. και το 12ο θέμα Η.Δ.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 
Γεώργιος. 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 65 του Ν.3852/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: «Το 

δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του 
νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο 
μεταβίβασε σε επιτροπή του».

Στην παρ. 15 του άρθρου 1 «Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού» της υπ΄ αρ. 
46735/23-7-2020 ΚΥΑ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 
οικονομικού έτους 2021 –μερική τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης», ορίζεται ότι:

«Σε περιπτώσεις όπου υφίστανται υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις για τις οποίες συντρέχουν οι νόμιμες 
προϋποθέσεις παραγραφής, αυτές δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 
Δήμου, αλλά θα πρέπει τα αρμόδια όργανα του τελευταίου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη 
διαγραφή τους».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 276 του Ν. 3463/2006: « Για την παραγραφή των αξιώσεων 
κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. 
Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται».
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Στον  Ν. 4270/2014  (ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’) περιλαμβάνονται διατάξεις με τις οποίες ρυθμίζονται τα 
ζητήματα της παραγραφής. 

Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 του άρθρου 140 ορίζεται ότι: «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 
βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής».

Σε ότι αφορά το χρόνο έναρξης  παραγραφής των απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, στο άρθρο 141  
προβλέπεται ότι: «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».

Επίσης, στο άρθρο 142 αναφέρεται: «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».

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.»

Περαιτέρω, στο άρθρο 143 η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται 
με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων μόνο με:

« 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 
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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.»

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 144: «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».

Επιπλέον, στο άρθρο 183 του ίδιου Νόμου 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,….»
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Με το υπ΄ αριθμ. έγγραφο 3438/5-3-2021 του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας, δεν  έχουν κοινοποιηθεί 
δικαστικές αποφάσεις χρηματικών απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου ή αιτήσεις των ενδιαφερομένων για 
αναστολή και διακοπή της παραγραφής.

Με βάση τα παραπάνω το τμήμα Προϋπολογισμού – Απολογισμού και Λογιστηρίου της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών συνέταξε κατάσταση ανεξόφλητων τιμολογίων προμηθευτών για τα οικονομικά έτη 
2014 & 2015 προκειμένου να διαγραφούν οι απαιτήσεις κατά του Δήμου λόγω παραγραφής συνολικού ποσού € 
4.796,83. 

Λαμβάνοντας υπόψη:
α) έχει παρέλθει πενταετία από το τέλος των οικονομικών ετών μέσα στα οποία γεννήθηκε και ήταν δυνατή η 
δικαστική επιδίωξη 
β) δεν συντρέχει λόγος αναστολής της παραγραφής που να έχει γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία
γ) δεν συντρέχει λόγος διακοπής της παραγραφής της παραγραφής συνολικού ποσού € 4.796,83 από την 
οικονομική διαχείριση του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Η κατάσταση των ανεξόφλητων τιμολογίων προμηθευτών, εργολάβων επιχειρήσεων για τα οικονομικά έτη 2014 
& 2015, έχει ως ακολούθως:  

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2014

Ημερομηνία Παραστατικό Προμηθευτής Σύνολο

2/6/2014 155 ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ  ΟΕ 37,62

2/9/2014 1652 ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ  ΟΕ 19,8

1/10/2014 881 Ε.ΥΔ.Α.Π. 49

2/10/2014 167 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Β. & ΞΕΝΙΟΣ Ε.  Ο.Ε."ΚΑΞΕΚΩ" 46,12

12/11/2014 817 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΛΥΒΑΣ 67,65

  ΣΥΝΟΛΟ: 220,19

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2015

Ημερομηνία Παραστατικό Προμηθευτής Σύνολο

7/5/2015 1136 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Β. & ΞΕΝΙΟΣ Ε.  Ο.Ε."ΚΑΞΕΚΩ" 645,75

7/5/2015 1207 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Β. & ΞΕΝΙΟΣ Ε.  Ο.Ε."ΚΑΞΕΚΩ" 391,5

13/10/2015 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ  Α.Ε. 150,06

30/10/2015 138503 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. 113,78

31/12/2015 7 ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 138,99

23/12/2015 235670801
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 3.136,56

  ΣΥΝΟΛΟ: 4.576,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.796,83
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Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της Προέδρου,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1  του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018,

4. Τις διατάξεις του άρθρου 1  παρ. 15  της υπ΄ αριθμ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ 
«Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού»,

5. Τις διατάξεις του άρθρου 276 παρ. 2 του Ν. 3463/2006,
6. Τις διατάξεις των άρθρων 140, 141, 142, 143, 144 και 183 του Ν.4270/2014 

(ΦΕΚ 143/28.06.2014 τεύχος Α’),
7. Το υπ΄αριθμ. έγγραφο 3438/5-3-2021 του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου,

μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την παραγραφή χρηματικών αξιώσεων κατά του Δήμου για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015, σύμφωνα 

με την κατάσταση ανεξόφλητων τιμολογίων προμηθευτών για τα οικονομικά έτη 2014 & 2015 προκειμένου  να 
διαγραφούν οι απαιτήσεις κατά του Δήμου λόγω παραγραφής συνολικού ποσού € 4.796,83. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
α) έχει παρέλθει πενταετία από το τέλος των οικονομικών ετών μέσα στα οποία γεννήθηκε και ήταν δυνατή η 
δικαστική επιδίωξη 

β) δεν συντρέχει λόγος αναστολής της παραγραφής που να έχει γνωστοποιηθεί στην υπηρεσία

γ) δεν συντρέχει λόγος διακοπής της παραγραφής της παραγραφής συνολικού ποσού € 4.796,83 από την 
οικονομική διαχείριση του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού.

Η κατάσταση των ανεξόφλητων τιμολογίων προμηθευτών, εργολάβων επιχειρήσεων για τα οικονομικά έτη 2014 
& 2015, έχει ως ακολούθως:  

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2014

Ημερομηνία Παραστατικό Προμηθευτής Σύνολο
2/6/2014 155 ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ  ΟΕ 37,62
2/9/2014 1652 ΑΦΟΙ ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ  ΟΕ 19,8

1/10/2014 881 Ε.ΥΔ.Α.Π. 49
2/10/2014 167 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Β. & ΞΕΝΙΟΣ Ε.  Ο.Ε."ΚΑΞΕΚΩ" 46,12

12/11/2014 817 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΚΑΛΥΒΑΣ 67,65
  ΣΥΝΟΛΟ: 220,19

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΕΤΟΥΣ 2015

Ημερομηνία Παραστατικό Προμηθευτής Σύνολο
7/5/2015 1136 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Β. & ΞΕΝΙΟΣ Ε.  Ο.Ε."ΚΑΞΕΚΩ" 645,75
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7/5/2015 1207 ΚΑΡΑΒΙΑΣ Β. & ΞΕΝΙΟΣ Ε.  Ο.Ε."ΚΑΞΕΚΩ" 391,5
13/10/2015 653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΣΤΙΑ  Α.Ε. 150,06
30/10/2015 138503 ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α.Ε.Ε. 113,78
31/12/2015 7 ΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 138,99

23/12/2015 235670801
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε. 3.136,56

  ΣΥΝΟΛΟ: 4.576,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 4.796,83

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2021

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   
Από το πρακτικό της  5ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
31- 3- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ

Ψυχικό, 14-4-2021 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  

ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ)
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