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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Απόσπασμα από το Πρακτικό Νο: 2/2020
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου
Αριθ. Απόφασης: 13/2020

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2η

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από ATHANASIOS
AVGOUROPOULOS
Ημερομηνία: 2020.02.12 11:00:40 EET

Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου –
Χολαργού (Περικλέους 55), την Δευτέρα 10/2/2020 και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ.
265/5-2-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε
κάθε ένα μέλος κατά τις διατάξεις του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006).
Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών,
βρέθηκαν παρόντα δώδεκα (12) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, όπως
εμφαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Μιχάλης Υφαντής
Μιχάλης Χατζής
Κατερίνα Γκούμα
Ιωάννης Κρασσάς
Γεωργία Γεωργακοπούλου
Νίκος Λινοξυλάκης
Έλενα – Νατάσα Καΐτσα
Νίκος Στάππας
Ιωάννης Μελέας
Μιχάλης Πανούσης
Βαρβάρα Κοσμάτου
Αντώνης Παντελιός (αναπλ. κας
Παπαδογεωργάκη

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Σταματία Ζούλια
2. Δέσποινα (Νανά) Παπαδογεωργάκη
3. Αλέξανδρος Μελισσάρης

η

υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Θέμα 3o: Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων έτους 2014, κατά του ΔΟΠΑΠ, λόγω
παρέλευσης 5ετίας.
Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το
θέμα αναφέρει:
Καλείται το Δ.Σ. αφού λάβει υπόψη του :
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Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 140 του Ν. 4270/14, σύμφωνα με τις οποίες
«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»


Τις διατάξεις του άρθρου 141 του ανωτέρω νόμου βάσει των οποίων «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.»





Τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 4270/14, σύμφωνα με τις οποίες : «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»
Τις διατάξεις του άρθρου 143 του Ν. 4270/14, σύμφωνα με τις οποίες : «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»
Να αποφασίσει για την :
σύνταξη πρωτοκόλλου για την καταγραφή των απαιτήσεων κατά του ΔΟΠΑΠ που
από την 01/01/2020 έχουν υποπέσει σε παραγραφή λόγω παρέλευσης πέντε (5) ετών
από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκαν.
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Μετά από ενδελεχή έλεγχο του λογιστηρίου του ΔΟΠΑΠ, διαπιστώθηκε ότι έχουν
υποπέσει σε παραγραφή, τα παρακάτω παραστατικά :
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ.

ΗΜ/ΝΙΑ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

162265

162467

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΟΣΟ

9/12/2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

118,08 €

23/12/2014

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

140,22 €

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
(ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.
(ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ)
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΚΕΤΑΣ ΓΙΑ
Δ. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Α.Ε.

215

23/9/2014

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

139,94 €

ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ:

398,24 €

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατά πλειοψηφία, εγκρίνει την

παραγραφή απαιτήσεων έτους 2014, κατά του

ΔΟΠΑΠ, λόγω παρέλευσης 5ετίας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση.
«Λευκό» ψήφισαν οι κ. κ. Έλενα – Νατάσα Καΐτσα, Ιωάννης Μελέας και Μιχάλης
Πανούσης
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 13/2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Τα Μέλη
Μιχάλης Υφαντής
Μιχάλης Χατζής
Κατερίνα Γκούμα
Ιωάννης Κρασσάς
Γεωργία Γεωργακοπούλου
Νίκος Λινοξυλάκης
Έλενα – Νατάσα Καΐτσα
Νίκος Στάππας
Ιωάννης Μελέας
Μιχάλης Πανούσης
Βαρβάρα Κοσμάτου
Αντώνης Παντελιός

