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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25/2018
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2018 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με τη γνωμοδότηση
πληρεξούσιου δικηγόρου επί των αριθ. 17101/23-10-2017 και 17115/2310-2017 εξώδικών δηλώσεων του κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θεόφιλου.
Στο Αμύνταιο, στις 19 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 13:30 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5
και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από
την με αριθμό πρωτ. 636/12-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Παπαχρήστου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Σύμφωνα με το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου
και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητας του, σε όσους δήμους, είτε δεν
έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία είτε αυτοί που έχουν
προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτερα δικαστήρια.
Μπορεί επίσης να αναθέτει σε δικηγόρο την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο
εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία.
Με την αριθ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε η
δικηγόρος Σμυρνιού Πολυξένη του Ιωάννη με αριθμό μητρώου Δ.Σ.Φ. 78, και
ΑΦΜ 113986590, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί τις αριθ. πρωτ.
17115/23-10-2017 και 17101/23-102017 εξώδικες δηλώσεις του κ.
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θεόφιλου του Πέτρου. Με τις ανωτέρω εξώδικες δηλώσεις
του, ο κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ δηλώνει ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς
οποιαδήποτε οφειλή του προς τον Δήμο Αμυνταίου σχετικά με την ύδρευση
και τη χρέωση δημοτικών τελών μέσω των λογαριασμών κοινής ωφέλειας
(ΔΕΗ).
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Σύμφωνα με τη συνημμένη γνωμοδότηση, κάθε οφειλή του κ.
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θεόφιλου προς τον Δήμο Αμυνταίου, εφόσον είναι
εκκαθαρισμένη και ληξιπρόθεσμη, είναι και απαιτητή.
Ενδεχομένως θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 167 του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, πριν ο Δήμος Αμυνταίου προβεί στην
αναγκαία Διαδικασία Είσπραξης των Εσόδων αυτών.
«Άρθρο 167
Είσπραξη εσόδων 1. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του
παρόντος, για την είσπραξη των εσόδων των Δήμων και των Κοινοτήτων
εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Eισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτές
κάθε φορά ισχύουν.
Τα ταμειακά όργανα των Οργανισμών Τοπικής ΑυτοΔιοίκησης ασκούν αντιστοίχως
όλες τις Αρμοδιότητες που προβλέπουν οι διατάξεις αυτές.
2. Οι διατάξεις του α.ν. 1819/1951 (ΦΕΚ 149 Α΄) "Περί τρόπου διεξαγωγής των
πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου", όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται
ανάλογα και για τα χρέη προς τους Oργανισμούς Τοπικής ΑυτοΔιοίκησης, που έχουν
ίδια ταμειακή υπηρεσία.
Δήμοι που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία και υπηρεσία ύδρευσης ή επιχείρηση
ύδρευσης μπορούν να συνεισπράττουν με τους λογαριασμούς ύδρευσης, με σχετική
ειδική μνεία και άλλα βεβαιωμένα χρέη από τέλη, δικαιώματα και εισφορές
ανταποδοτικού χαρακτήρα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται τα όρια των οφειλών
προς τους Ο.Τ.Α., μέχρι τα οποία αμελείται η ταμειακή βεβαίωσή τους και η λήψη
αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
«4. Ειδικότερες διατάξεις νόμου και οι κατ` εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες
αποφάσεις περί παράτασης της προθεσμίας ή αναστολής της καταβολής χρεών προς
το Δημόσιο λόγω εξαιρετικών περιστάσεων εφαρμόζονται αναλογικά και για τις
οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών.».

Σε κάθε περίπτωση κρίνεται σκόπιμο να κοινοποιηθεί Εξώδικη Δήλωση προς
τον κ. Απιδόπουλο Θεόφιλο, ώστε να του γνωστοποιηθούν όλα τα ανωτέρω
και να κληθεί αυτός να εξοφλήσει κάθε οφειλή του προς τον Δήμο Αμυνταίου,
με την υπόμνηση, πως, εφόσον αυτό δεν πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό
διάστημα, ο Δήμου Αμυνταίου προτίθεται να επιδιώξει την είσπραξη των
εκκαθαρισμένων και ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του κατά αυτού.
Η Οικονομική επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Το εδάφιο ιε’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
2. Την αριθ. 295/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. Την αριθ. πρωτ. 17101/23-10-2017 εξώδικη δήλωση του κ.
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ.
4. Την αριθ. πρωτ. 17115/23-10-2017 εξώδικη δήλωση του κ.
ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θ.
5. Τη γνωμοδότηση της πληρεξούσιου δικηγόρου
6. Την εισήγηση του Πρόεδρου.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Κάνει δεκτή την συνημμένη γνωμοδότηση, σύμφωνα με την οποία κάθε
οφειλή του κ. ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Θεόφιλου προς τον Δήμο Αμυνταίου, εφόσον
είναι εκκαθαρισμένη και ληξιπρόθεσμη, είναι και απαιτητή.
Β. Να κοινοποιηθεί Εξώδικη Δήλωση προς τον κ. Απιδόπουλο Θεόφιλο, ώστε
να του γνωστοποιηθούν όλα τα ανωτέρω και να κληθεί αυτός να εξοφλήσει
κάθε οφειλή του προς τον Δήμο Αμυνταίου, με την υπόμνηση, πως, εφόσον
αυτό δεν πραγματοποιηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, ο Δήμου Αμυνταίου
προτίθεται να επιδιώξει την είσπραξη των εκκαθαρισμένων και
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων του κατά αυτού.
Γ. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην αρμόδια
προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

υπηρεσία

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 25/2018
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.
4. ΓΕΩΡΓΟΥ Τ.

