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ΑΠΟΦΑΣΗ

134/2022

ΘΕΜΑ : Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης σχετικά με την υπ. αρ. πρωτ. 1599/15-03-22
ένσταση – αίτηση κληρονόμων Θ…. Γ……...
Στο Καλπάκι και στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 31η Μαΐου
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το μεσημέρι συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική
συνεδρίαση δια ζώσης ( σχετ. α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 Ν.4735/20, β)το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα
μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»-ΦΕΚ Α΄55/11-03-2020, γ)την αρ.643/69472/24-09-21 (ΑΔΑ:
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Σύγκλιση και λειτουργία των
συλλογικών οργάνων των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας» δ) την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 27397/14.05.2022 (ΦΕΚ 2369 τεύχος Β'): Έκτακτα μέτρα
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο
σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Δευτέρα 16 Μαϊου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη
Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2022 και ώρα 6:00.και μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ.
πρωτ. 3148/27-05-2022, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο
ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν
παρόντα τα [5], ήτοι:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ
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NAI
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ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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ΝΑΙ
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ΜΠΟNΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΝΑΙ

6

ΝΤΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

7

ΣΚΟΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΟΧΙ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός
Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών].
Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει
υπόψη της τα εξής: Σε Δήμους που δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, η
οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της
πληρεξουσιότητάς του. (άρθρο 72 παρ. 1ιδ Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 3 του Ν.4623/2019 και από την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021). Στην παρ.1 του
άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή
Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Με την υπ. αρ. 87/22 (ΑΔΑ: ΨΖ8ΜΩ1Ω-ΝΛΟ) απόφαση της Ο.Ε. αναθέσαμε στην δικηγόρο
Ιωαννίνων κ. Τζαβέλλα Β. Φωτεινή να γνωμοδοτήσει με την υπ. αρ. 1599/15-03-22 ένσταση – αίτηση
των Σ…….. και Π………… Γ………. για οφειλές προς τον Δήμο Πωγωνίου του αποβιώσαντος πατέρα τους
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Θ………… Γ…………., και προσαυξήσεις αυτών.
Η δικηγόρος κ. Τζαβέλλα Φωτεινή κατέθεσε στον Δήμο μας την κάτωθι από 18-05-22 γνωμοδότησή
του , η οποία έλαβε αυξ. αρ. πρωτ. 2989/20-05-22 ήτοι:
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1599/15-03-2022 ένσταση-αίτηση του
Σ…….. Γ……. του Θ…….. και του Π….. Γ……. του Θ……..
Δυνάμει της με αριθμό 87/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πωγωνίου μου
ανατέθηκε γνωμοδότηση σχετικά με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1599/15-03-2022 ένσταση-αίτηση
του Σ…….. Γ…… του Θ…… και του Π…. Γ…. του Θ…. για οφειλές δικαιωμάτων και τελών προς τον Δήμο
Πωγωνίου του αποβιώσαντος πατέρα τους Θ….. Γ……, μετά από έρευνα και μελέτη του φακέλου της
υπόθεσης προκύπτουν τα κάτωθι:
Α. Επί του δικαιώματος προηγούμενής ακρόασης
Οι διαχειριστικές πράξεις που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου
δικαίου, στο πλαίσιο της διαχείρισης της περιουσίας τους και με τις οποίες δεν επιδιώκουν την
ικανοποίηση δημόσιου σκοπού ή τη θεμελίωση δημόσιου συμφέροντος, αλλά στηρίζονται σε
διαχειριστικά κριτήρια, δεν απαιτούν για την εγκυρότητα της έκδοσής τους την προηγούμενη άσκηση
του προβλεπόμενου από το άρθρο 20 παρα.2 του Συντάγματος δικαιώματος ακρόασης, ούτε την
προβλεπόμενη από το άρθρο 17 του ΚΔΔ/σίας (ν.2690/1999) αιτιολογία, η έλλειψη της οποίας
συνεπάγεται το ακυρώσιμο αυτών από τα αρμόδια διοικητικά όργανα (ΑΠ1626/2010,1002/2003)[ΑΠ
2094/2017]
Η ενέργεια αυτή της Διοίκησης αποτελεί δέσμια αρμοδιότητα και δεν απαιτείται η προηγούμενη ακρόαση
του ενδιαφερομένου, καθώς δεν επηρεάζει την πορεία της ταμειακής βεβαίωσης, διότι ο όρος αυτός
τηρείται κατά το στάδιο του καταλογισμού και της φορολογικής (εν ευρεία έννοια) βεβαίωσης των
δημοσίων εσόδων. [Α. Γέροντας/Α. Ψάλτης, Ερμηνεία ΚΕΔΕ, 3η έκδ., 2016, άρθ. 80, σ. 871 =
sakkoulas-online]
Β. Επί των ζητημάτων παραγραφής
Νομοθετικό πλαίσιο
1. Στο άρθρο 76 του Β.Δ. της 24.9/20.10.1958 (Α` 171) «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον
Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», όπως ισχύει μετά
την τροποποίησή του με το άρθρο 6 α.ν. 344/1968 (Α` 71), ορίζονται τα εξής: «Ο χρόνος παραγραφής
των αξιώσεων των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού
έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αύται οριστικώς. Κατ` εξαίρεσιν αι προερχόμεναι εκ φόρων εν
γένει, τελών, δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας παραγράφονται μετά
πενταετίαν αρχομένην ως ανωτέρω.».
Στο άρθρο 2 του ΑΝ. 344/1968 ορίζεται ότι: Η βεβαίωσις των φόρων, τελών, δικαιωμάτων,
εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό των δήμων και κοινοτήτων εντός
αποσβεστικής προθεσμίας πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις ο ανάγονται. "Κατ
εξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας αν: α) είναι άγνωστος ο
υπόχρεος, β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο της πενταετίας η φορολογική εγγραφή για το λόγο ότι ο
υπόχρεος δεν έλαβε γνώση της εγγραφής, γ) η βεβαίωση έγινε σε πρόσωπο που δεν είναι μερική ή
ολική φορολογική υποχρέωση και δ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που
αφορά η φορολογική υποχρέωση".
2. Στο άρθρο 3 του ν.δ. 31/1968 (Α` 281) «ΟΤΑ - Εφαρμογή διατάξεων περί δημ. κτημάτων-προνομίων
Δημοσίου», ορίζεται ότι: «Αι υπό των Αστικών εν γένει Νόμων και των ουσιαστικών διατάξεων περί
δικών του δημοσίου αναγνωριζόμεναι εις το δημόσιον προνομίαι ή τεθεσπισμέναι ειδικαί προστατευτικαί
διατάξεις εφαρμόζονται αναλόγως και επί των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εφ` όσον αι τυχόν
υφιστάμεναι αντίστοιχοι δια τους οργανισμούς τούτους προνομίαι εν γένει δεν είναι ευρύτεραι ή
ευνοϊκώτεραι των επί του Δημοσίου ισχυουσών.» Όμοια ορίζουν και οι μετέπειτα ισχύσαντες Κώδικες
Δήμων και Κοινοτήτων (βλ. π.δ. 410/1995 άρθρο 304 και ν. 3463/2006, άρθρο 276).
3. Στο άρθρο 86 του προϊσχύοντος Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995, Α` 247 [1]), ορίζεται
ότι: «Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου 1. Καμία χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν υπόκειται
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ΑΔΑ: 9ΘΤΓΩ1Ω-Χ2Β
σε παραγραφή πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως δημόσιο έσοδο . 2. Η χρηματική απαίτηση
του Δημοσίου μετά των συμβεβαιουμένων προστίμων παραγράφεται μετά πενταετία από τη λήξη του
οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη 3.
Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που: α...η. αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό
αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων. θ... παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη
του έτους μέσα στο οποίο έγινε η με στενή έννοια βεβαίωση αυτής.».
4. Στο άρθρα 136, 139, 140, 141 και 144 του ισχύοντος Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 4270/2014,
Α` 143) ορίζονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
«Άρθρο 136. Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου
1.Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν παραγράφεται πριν να βεβαιωθεί πράγματι προς είσπραξη ως
δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή το αρμόδιο Τελωνείο (βεβαίωση με στενή έννοια) .
2 Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με τα πρόστιμα, τους τόκους και τις προσαυξήσεις που
έχουν βεβαιωθεί παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους
μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε με στενή έννοια και κατέστη αυτή ληξιπρόθεσμη.
3. Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που: α .η. αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό
αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων. θ. παραγράφεται μετά εικοσαετία από τη λήξη
του έτους μέσα στο οποίο έγινε η με στενή έννοια βεβαίωση αυτής.
Άρθρο 138. Διακοπή παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
1. Την παραγραφή χρηματικής απαίτησης του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013), διακόπτει:
γ. Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε φυσικού ή νομικού προσώπου
συνυπόχρεου με αυτόν ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται το πρόσωπο αυτό. Η αναγγελία στην
πτώχευση επάγεται τη διακοπή, εφόσον κοινοποιείται είτε στον γραμματέα του πτωχευτικού
δικαστηρίου, είτε στο σύνδικο της πτώχευσης. Ειδικά, επί των μη προνομιακών απαιτήσεων του
Δημοσίου, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι (6) μήνες μετά την με επιμέλεια του οφειλέτη κοινοποίηση
με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείου της τελεσίδικης απόφασης περί
επικύρωσης του πτωχευτικού συμβιβασμού. Η ένωση των πιστωτών ή η αποκατάσταση του πτωχού,
καθώς και η ανάκληση της περί κήρυξης της πτωχεύσεως δικαστικής απόφασης ή η ακύρωση ή διάρρηξη
του πτωχευτικού συμβιβασμού δεν επάγονται έναρξη εκ νέου της διακοπείσας με την αναγγελία
παραγραφής.
… η. Η κοινοποίηση ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή.
Άρθρο 139. Συνέπειες παραγραφής απαιτήσεων του Δημοσίου
Η απαίτηση του Δημοσίου που έχει παραγραφεί αντιτάσσεται σε συμψηφισμό και για τρία (3) έτη μετά
τη συμπλήρωση της παραγραφής .
Άρθρο 141.
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.»
5. Στο Ν. 4304/2014
Άρθρο 32

όπως ισχύει ορίζεται ότι:

Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων
στοιχείων για τη βεβαίωση τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα
βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του
οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς καταβολή τους, [χωρίς την επιβολή
προσαυξήσεων].
«Τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, υπολογίζονται επί των οφειλών που
ανάγονται στα πέντε (5) προηγούμενα της βεβαίωσης έτη». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου
ισχύει από 23.10.2014.

Σελίδα 3

ΑΔΑ: 9ΘΤΓΩ1Ω-Χ2Β
Ερμηνεία και εφαρμογή διατάξεων
Η βεβαίωση των φορών, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ενεργείται από τους δήμους εντός
αποσβεστικής προθεσμία πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους, στο οποίο ανάγονται
(άρθρο 2 παρ. 1 ΑΝ 344/1968). Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής ο δήμος δεν έχει πλέον το
δικαίωμα να βεβαιώσει οποιοδήποτε φόρο, τέλος, δικαίωμα ή εισφορά, εκτός εάν ορίζει διαφορετικά η
ειδική διάταξη που προβλέπει την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου, τέλους κ.λπ.. (ΣτΕ 2978/1987
ΝοΒ 1990 σελ. 742). Επιπρόσθετα από τη νομολογία προκύπτει ότι είναι« Μη νόμιμη και ακυρωτέα η
βεβαίωση τελών από ΟΤΑ μετά την παρέλευση πενταετίας και μη συντρεχουσών των περιπτώσεων
εξαιρέσεως που προβλέπονται από το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν. 1416/1984» (ΣΤΕ 1990/1999 ΔΔΙΚΗ
2002/125).
Για την παραγραφή αξιώσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) εφαρμόζονται αναλόγως
οι διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού, εφόσον οι προστατευτικές, ως προς αυτούς, διατάξεις δεν είναι
ευνοϊκότερες. (ΑΠ 1310/2009, ΣΤΕ 2904/2017, Γνμ. ΝΣΚ 4/2018). Από τις διατάξεις του άρθρου 86
παρ. 2 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (ν. 2362/1995) που εφαρμόζονταν, κατά τα προαναφερόμενα,
αναλόγως και στους Ο.Τ.Α., προκύπτει ότι αξιώσεις των Ο.Τ.Α. προερχόμενες από φόρους και τέλη
παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, μέσα στο οποίο
βεβαιώθηκαν οριστικά. Όμοια ρύθμιση περί πενταετούς παραγραφής των αξιώσεων από τέλη και φόρους
θεσπίζεται και στον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού που ισχύει (ν. 4270/2014, άρθρο 136 παρ. 3), ο
οποίος, επίσης, εφαρμόζεται αναλόγως και στους Ο.Τ.Α., με χρόνο έναρξης της παραγραφής τη λήξη
του έτους μέσα στο οποίο έγινε η με στενή έννοια βεβαίωση των σχετικών απαιτήσεων.
Επειδή κατά καιρούς έχει διατυπωθεί η άποψη ότι υφίστανται δύο αντικρουόμενες διατάξεις σε σχέση με
το ζήτημα του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων των Ο.Τ.Α. καθώς αφενός μεν λαμβάνοντας υπ` όψιν
τη διάταξη του άρθρου 6 του Α.Ν. 344/1968, η αξίωση του Δήμου παραγράφεται μετά πενταετίαν,
αφετέρου δε, λαμβάνοντας υπ` όψιν την διάταξη του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4270/2014, που
εφαρμόζεται αναλόγως και επί Ο.Τ.Α. παραγράφεται μετά εικοσαετία, επισημαίνεται ότι δεν τυγχάνουν
εφαρμογής οι διατάξεις της περίπτωσης η` της παραγράφου 3 του άρθρου 86 του ν. 2362/1995 και της
περίπτωσης η` της παραγράφου 3 του άρθρου 136 του ν. 4270/2014, διότι αναφέρονται σε
χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου που αφορούν σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό
αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων και, συνεπώς, ορίζουν το χρόνο παραγραφής των
αξιώσεων του Δημοσίου κατά των τρίτων που έχουν παρακρατήσει ή εισπράξει για λογαριασμό του
φόρους, τέλη και δικαιώματα και πρέπει να του τα αποδώσουν. (ΔΠΑ 4542/2019, 5014/2019). Εξάλλου,
ο τρόπος απόδοσης φόρων, τελών και δικαιωμάτων μέσω παρακράτησης ή συνείσπραξης από τρίτον για
λογαριασμό του δικαιούχου, δεν δικαιολογεί την επιμήκυνση του χρόνου παραγραφής έναντι του
οφειλέτη. Η άποψη αυτή ενισχύεται και από την εισηγητική έκθεση του ν. 2362/1995, στην οποία
αναφέρεται ότι η θέσπιση της διάταξης αυτής κρίθηκε αναγκαία «...για να μην διαφεύγουν έσοδα του
Δημοσίου, τα οποία ο παρακρατών οφείλει να τα καταθέτει αμέσως μετά την παρακράτηση».
Κατά συνέπεια, η εικοσαετής παραγραφή αναφέρεται στις απαιτήσεις του Δήμου κατά του τρίτου για να
του αποδώσει τα εισπραχθέντα τέλη, ενώ για την παραγραφή των απαιτήσεων κατά του υπόχρεου για
την καταβολή των τελών εφαρμόζεται η αντίστοιχη διάταξη του Δημόσιου Λογιστικού (άρθρου 86 παρ. 2
του ν. 2362/1995 ή άρθρου 136 παρ.2 ν. 4270/2014), που ορίζει πενταετή παραγραφή, καθόσον,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, η διάταξη του άρθρου 76 του β.δ. της 24.9/20.10.1958, όπως ισχύει, δεν
παρίσταται ευνοϊκότερη για τον Δήμο.(Γνμδ ΝΚΣ 144/2021)
Συμπερασματικά, από όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι η βεβαίωση φόρων, τελών
δικαιωμάτων πρέπει να ενεργείται από του δήμου μέσα σε αποσβεστική προθεσμία πέντε
ετών από τη λήξη του οικονομικο έτου , στο οποίο ανάγονται και υπό την προ πόθεση
ότι δεν συντρέ ουν οι εξαιρέσει που προβλέπονται από το άρθρο 61 παρ. 2 του Ν.
1416/1984. Εν συνε εία οι παραπάνω αξιώσει των Ο.Τ.Α. προερ όμενε από φόρου και
τέλη παραγράφονται μετά την παρέλευση πενταετία από τη λήξη του οικονομικο έτου ,
μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν οριστικά. Η παραγραφή αυτή δ ναται να διακοπεί εφόσον
κοινοποιήθηκε ατομική ειδοποίηση στον οφειλέτη ή συνοφειλέτη ή εγγυητή, σε αυτή την
περίπτωση η παραγραφή τρέ ει εκ νέου.
Γ. Ρύθμιση οφειλών
Στην παρ. 1 του άρθρου 170 του Ν 3463/2006 ορίζεται, ότι στους οφειλέτες των δήμων και των
δημοτικών ΝΠΔΔ παρέχονται οι διευκολύνσεις, οι οποίες προβλέπονται στη νομοθεσία που ισχύει για
τους οφειλέτες του δημοσίου. Ως «νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του δημοσίου» νοείται αυτή
που καθιερώνει πάγιο σύστημα διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής και όχι οι πρόσκαιρες ευνοϊκές
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ρυθμίσεις που θεσπίζονται κατά καιρούς για τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είναι π.χ. οι ρυθμίσεις του
νόμου 4305/2014, δεδομένου ότι για τους ΟΤΑ οι ρυθμίσεις αυτές θεσπίζονται με ειδικές γι’ αυτούς
διατάξεις (όπως είναι π.χ. το άρθρο 51 του Ν 4257/2014). Ωστόσο, για τα χρέη που είναι βεβαιωμένα
υπέρ των ΟΤΑ στις ΔΟΥ, ισχύει η νομοθεσία που αφορά τις οφειλές του δημοσίου. Κατόπιν τούτων, από
01/07/2013, στους οφειλέτες των δήμων και των δημοτικών ΝΠΔΔ παρέχονται οι διευκολύνσεις της
υποπαραγράφου Α.2 του άρθρου πρώτου του Ν 4152/2013.
Σημειωτέων ότι η παραγραφή των οφειλών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση,
αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι τη λήξη της χρονικής διάρκειας της
ρύθμισης, ανεξαρτήτως της καταβολής οποιουδήποτε ποσού. Η ανασταλείσα παραγραφή δεν
συμπληρώνεται πριν από την παρέλευση ενός έτους από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής της
τελευταίας δόσης της ρύθμισης (άρθρο πρώτο υποπαρ. Α.2. περίπτ. 13 Ν 4152/2013).
Με τιμή
Η γνωμοδοτούσα δικηγόρος- ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με την αποδοχή ή μη της ανωτέρω
γνωμοδότησης.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

Το άρθρο 72 παρ. 1ιδ Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 3
του Ν.4623/2019 και από την παρ.2 του άρθρου 38 του Ν.4795/2021

το άρθρο 281 του Ν.3463/06

τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του Ν. 4205/2013

το γεγονός ότι στο Δήμο δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία στο
Δήμο

την υπ. αρ. 87/22 (ΑΔΑ: ΨΖ8ΜΩ1Ω-ΝΛΟ) απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με ανάθεση
ορισμού πληρεξούσιου Δικηγόρου για σύνταξη της εν λόγω γνωμοδότησης

Την από 18-05-2022 γνωμοδότηση της δικηγόρου Ιωαννίνων κ. Τζαβέλλα Φωτεινής

Την Α.Α.Υ Α-18/01-02-22 ( ΑΔΑ:ΨΠ56Ω1Ω-63Ε)

Και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:
1.
Αποδέχεται την
ανωτέρω από 18-05-22 γνωμοδότηση της δικηγόρου Ιωαννίνων
κ.Τζαβέλλα Β.Φωτεινής σχετικά με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 1599/15-03-2022 ένστασηαίτηση του Σ…….. Γ……. του Θ…….. και του Π….. Γ……. του Θ…….., ως έχει.
2.
Να κοινοποιηθεί η απόφαση της Ο.Ε. στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πωγωνίου για
τις περαιτέρω ενέργειές του.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 134/2022.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ

ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΜΕΛΗ

Ακολ. Υπογραφές
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ
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