
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       αριθµ. απόφ. 84/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  7ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 15-4-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια 
περιφοράς, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ( σχετ. η υπ’αριθµ 18318/13-3-2020 εγκ ΥΠΕΣ), τακτική συνεδρίαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 7783/10-4-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, 
που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 
του ν 4623/2019 και ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
Παραγραφή τιµολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας –τροποποίηση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2020. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω τηλεφώνου ή email) τα 
παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Κοκκινιδης Ευστάθιος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. ∆ηµήτριος Σπόντης  
6. Αθηνά Τερζοπουλου   
7. Στέφανος Μπιγγας  
  
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα ανέφερε, την υπ’αριθµ.7526/30-3-2020 εισήγηση της Οικονοµικής 
Υπηρεσίας ,στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«Θέµα: Παραγραφή τιµολογίων λόγω παρέλευσης πενταετίας  
Με την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.7/8783/07.02.2020 επισηµαίνεται η υποχρέωση των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης για 
διαγραφή όλων των παραγεγραµµένων υποχρεώσεων από τον προϋπολογισµό, κατά την πρώτη υποχρεωτική αναµόρφωση 
του, ή εφόσον αυτή έχει ήδη πραγµατοποιηθεί, στην αµέσως επόµενη αναµόρφωση που θα αποσταλεί για έλεγχο 
νοµιµότητας στην αρµόδια αρχή, ενώ παράλληλα εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή των ΟΤΑ σε περιπτώσεις όπου υφίστανται 
υποχρεώσεις του φορέα για τις οποίες υπάρχει το ενδεχόµενο δικαστικής διεκδίκησης, για τις οποίες υπάρχει επιπλέον 
υποχρέωση συµπλήρωσης του περιλαµβανόµενου στην εγκύκλιο πίνακα. 
Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται ότι η παραγραφή των υποχρεώσεων γίνεται αυτοδικαίως, δυνάµει των κείµενων διατάξεων. 
Ως εκ τούτου, η λήψη σχετικής περί παραγραφής απόφασης από τα οικεία δηµοτικά ή περιφερειακά συµβούλια, 
κατόπιν εισήγησης της οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα, που λαµβάνει χώρα κατά τη συνήθη πρακτική και κατ’ επίκληση 
της γενικής αρµοδιότητας του συλλογικού αυτού οργάνου να αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν στο δήµο ή την 
περιφέρεια και εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, είναι κατά την άποψη του υπουργείου εκ του περισσού. Η οικονοµική 
επιτροπή και το δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο αντίστοιχα, θα εµπλακούν ούτως ή άλλως κατά την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού, µε την οποία θα αποτυπωθεί η διαγραφή, από αυτόν, των πιστώσεων που αφορούν οφειλές που έχουν 
παραγραφεί. 
Στην παρ. 15 του αρ. 1 «Γενικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού» της υπ. αριθµ. 55905/29-7-2019 κυα µε θέµα 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2020 – 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 τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 276 του ν.3463/2006 (Α΄114), για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των 
ΟΤΑ εφαρµόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του ∆ηµοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που 
ορίζει µεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ καταργείται. Στον ν.4270/2014 πλέον, περιλαµβάνονται 
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διατάξεις µε τις οποίες ρυθµίζονται τα ζητήµατα της παραγραφής. Το άρθρο 183 αυτού ορίζει ότι η ισχύς των διατάξεων 
αρχίζει από 1.1.2015, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτές ή στο ίδιο το άρθρο 183 (προηγούµενες όµοιες διατάξεις είναι 
αυτές των άρθρων 90-94 του ν.2362/1995 και των άρθρων 91-96 του ν.δ/τος 321/1969). Ειδικότερα, µε την παρ. 1 του αρ. 
140 καθορίζεται ο γενικός χρόνος παραγραφής απαιτήσεων κατά του ∆ηµοσίου: «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».
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Με βάση τα ανωτέρω έχουν παραγραφεί οι κάτωθι απαιτήσεις κατά του ∆ήµου 
 

Αριθµός 
παρ/κού 

Ηµ/νία 
αναφοράς Ονοµα συναλλασσοµένου Γενική αιτιολογία 

Ποσό 
παραστατικού 

Κωδικός εξόδων 
2020  

32/2011 19/01/2010 ΠΑΝΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 2.075,00 00.8117.0000 

170/2011 30/03/2010 ΠΑΝΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε. ∆ΙΑΜΟΝΗ 90,00 00.8117.0000 

174/2011 31/03/2010 ΠΑΝΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε. ∆ΙΑΜΟΝΗ 270,00 00.8117.0000 

176/2011 01/04/2010 ΠΑΝΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 1.260,00 00.8117.0000 

1130/2012 31/05/2010 
ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 1.529,73 00.8117.0000 

27/2011 08/06/2010 ΓΑΙΤΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 720,00 00.8117.0000 

201/2011 18/08/2010 ΕΞΑΚΟΥΣΤΙ∆ΗΣ ΑΜΕΤΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 98,40 00.8117.0000 

234/2011 15/09/2010 ΕΞΑΚΟΥΣΤΙ∆ΗΣ ΑΜΕΤΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 1.939,46 00.8117.0000 

1248/2012 30/09/2010 
ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 82,14 00.8117.0000 

1326/2011 09/12/2010 
ΜΠΕΤΟΚΑΤ ΑΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ 111,78 00.8117.0000 

8387/2013 23/05/2011 ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙ∆Η ΑΞΕ ∆ΙΑΜΟΝΗ  ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 800,02 00.8117.0000 

11136/2011 08/07/2011 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 1.250,00 00.8117.0000 

282/2013 29/08/2012 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 98,40 00.8117.0000 

113/2012 10/12/2012 ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 83,02 00.8117.0000 

8386/2014 10/02/2014 ΡΗΓΑΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2013 120,00 00.8115.0000 

15/2014 09/04/2014 ΑΦΟΙ Κ.ΛΑΖΑΡΙ∆Η Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ∆ΕΞΙΩΣΗΣ 212,44 00.8115.0000 

9/2014 16/04/2014 ΠΤΟΛΕΜΑΙΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΜΕΤΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3Α ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 5.625,41 00.8116,0000 

25/2014 30/11/2014 ΚΑΡΑΦΟΥΛΙ∆ΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ 230,00 00.8115.0000 

37/2015 29/05/2015 
∆. ΒΑΚΑΜΗΣ - Γ. ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΣ - Γ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ Ο.Ε. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ (37/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ) 2.066,40 00.8117.0000 

        18.662,20   
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Τα ποσά αυτά θα πρέπει  να αφαιρεθούν από τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 και συγκεκριµένα 
πρέπει να προβούµε στην παρακάτω τροποποίηση: 
 

Κωδικός Εξόδων Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Πρόταση για 
τροποποίηση 

∆ιαµ/ντα 
µετά την 
τροπ/ση 

00.8115.0000 ∆ιάφορα έξοδα. (70.394,40 ΕΑΠ) 110.000,00 -562,44 109.437,56 

00.8116.0000 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 6.000,00 -5.625,41 374,59 

00.8117.0000 Λοιπά έξοδα.  (ΕΑΠ 268.996,89) 400.000,00 -12474,35 382.272,91 

00.9111.0000 Αποθεµατικό. Γενικές Υπηρεσίες 403.579,00 18.662,20 422.241,20 

      0,0   

Σύµφωνα επίσης µε την παραπάνω αρ. 7 εγκύκλιο ο αναµορφωµένος προϋπολογισµός θα συνοδεύεται από 
πίνακα, µε αναλυτικά στοιχεία για την κατηγορία εξόδων 81 για τους δήµους, προκειµένου η κατά τόπο 
αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση να διαπιστώσει ότι στον προϋπολογισµό δεν έχουν εγγραφεί ατεκµηρίωτα 
πιστώσεις που αφορούν σε παραγεγραµµένες υποχρεώσεις του ΟΤΑ προς τρίτους.» 
Έπειτα από τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της οικονοµικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. Τα µέλη  
Αθ. Τερζοπούλου και Στ.Μπίγγας δήλωσαν παρόντες , σχετ. email. O ∆ηµ. Σπόντης & ο ∆ηµ. Καρακασίδης 
ψήφισαν θετικά κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  και οι Ζαφ. Σεβαστού και Κυρ. Αντωνιάδης  ψήφισαν 
επίσης θετικά µέσω email. 
                                          Αριθµ. Απόφ. 84/2020 
                   Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  
1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το 
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν.  
2. την υπ’αριθµ 7256/30-3-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

Κάνει δεκτή την  υπ’αριθµ 7256/30-3-2020 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας  & εισηγείται στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο την  τροπ/ση του προϋπολογισµού οικ έτους 2020, όπως αυτή αναλύεται παραπάνω. 
Τα µέλη  Αθ. Τερζοπούλου και Στ.Μπίγγας δήλωσαν παρόντες 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 84/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
4.Αθηνά Τερζοπουλου  
5.Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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