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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 10/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 185/2016
«Περί οφειλής πρώην Κοινότητας Μονεμβασίας στην ΕΕΤΑΑ».
Στους Μολάους σήμερα στις εννέα (09) του μηνός Αυγούστου 2016, ημέρα της εβδομάδος
Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 10/04.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα δέκα πέντε (15) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
2. Βελιώτης Ευστάθιος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2.
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
3.
Γεωργακάκου Αικατερίνη
4. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
4.
Δρίβας Θεόδωρος
5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
5.
Κολλιάκος Ιωάννης
6. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
6.
Λεκάκης Δημήτριος
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7.
Μαρούσης Χαράλαμπος
8. Αλειφέρη Παναγιώτα
8.
Πετράκης Χρήστος
9. Βουνελάκης Γεώργιος
9.
Τσαφατίνου Κατερίνα
10. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
10. Δουμάνη Σοφία
11. Παπαδάκης Πιερρής
11. Κόκκορης Παναγιώτης
12. Σπυριδάκου Θεοδούλη
12. Λυριωτάκης Ιωάννης
13. Κουλουβάκος Βασίλειος
14. Σταθάκης Νεκτάριος
15. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας,
Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ.
Λαμποκάμπου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,
Ροβάτσος Μιχαήλ Τ.Κ. Χάρακα.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το δέκατο όγδοο (18ο) θέμα της
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο Σταύρο, λέγοντας τα εξής:
Η τέως Κοινότητα Μονεμβασίας με την αριθ. 102/1.12.1995 απόφασή της αποφάσισε για
τη διάθεση πίστωσης 1.500.000 δρχ και ανέθεσε στην ΕΕΤΑΑ την σύνταξη μελέτης για την
δημιουργία Αναπτυξιακής Κοινοτικής Επιχείρησης Μονεμβασίας (Α.Κ.Ε.Μ.) η οποία συστάθηκε με
την αριθ. 2/5.3.1996 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου και η σύσταση δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ αριθ.550/Β/9.7.1996.
Στα αρχεία της ΕΕΤΑ υπάρχει ανεξόφλητο το υπ’ αριθμ. 817/13.02.1996 τιμολόγιο παροχής
υπηρεσιών, ποσού 1.499.998 δρχ (4.402,05 €), το οποίο αφορά στην ανωτέρω μελέτη.
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Ύστερα από έλεγχο που έγινε στο αρχείο της κοινότητας αλλά και του Καποδιστριακού
δήμου Μονεμβασίας δεν βρέθηκε φάκελος για την ανωτέρω μελέτη παρά μόνο τα ανωτέρω
αναφερόμενα έγγραφα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 276 παρ. 2 Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) ορίζεται ότι για την
παραγραφή αξιώσεων κατά των Δήμων, εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή
των αξιώσεων κατά του Δημοσίου.
Το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο για την παραγραφή των αξιώσεων κατά του
Δημοσίου ορίζεται από τις διατάξεις των άρθρ. 140-144 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28.6.2014)

«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
Στο άρθρ. 140 παρ. 1 ορίζεται ότι «Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην
εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν
ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής».
Επίσης άρθρ. 140 παρ. 6 ορίζεται ότι «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 τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα».

Ακολούθως με το άρθρ. 143 ορίζονται οι προϋποθέσεις για να επέλθει η διακοπή
παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου και συγκεκριμένα ορίζεται ότι:

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.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα δεν περιήλθαν στην
υπηρεσία στοιχεία τέτοια που να στοιχειοθετούν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να επέλθει
η διακοπή παραγραφής καλείστε όπως αποφασίστε την παραγραφή της ανωτέρω απαίτησης της
ΕΕΤΑΑ από το δήμο λόγω παρέλευσης του απαιτούμενου χρόνου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την παραγραφή της ανωτέρω χρηματικής απαίτησης ποσού 1.499.998 δρχ (4.402,05 €),
της ΕΕΤΑΑ από το Δήμο λόγω παρέλευσης του απαιτούμενου χρόνου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 185/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Βελιώτης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Αλεξάνδρα
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
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Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Χριστάκος Σταύρος Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Παπαδάκης Πιερρής
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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