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Απόσπασμα
Από το Πρακτικό Νο: 19/2018
Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η

Αριθ. Απόφασης: 85/2018
Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου –
Χολαργού (Περικλέους 55), την 11η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 π.μ.
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού,
ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1418/5-10-2018 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 οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, κατά την
έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Δημήτρης Οικονόμου
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου
9.
Τσουροπλή)
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ.
10.
κου Σκουφίτσα)
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου
11.
Νικολούδη)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Μιχάλης Τράκας
Θανάσης Χαρακτινιώτης
Γιώργος Τσουροπλής
Βασίλης Σκουφίτσας
Δέσποινα Ζαμπούκου
Αχιλλέας Μελισσάρης
Παναγιώτης Νικολούδης

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν της η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη,
για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης
Θέμα 5ο : Έγκριση παραγραφής αξιόγραφων
Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγείται ότι:
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Βάσει της αρχικής απογραφής του Δ.Ο.Π.Α.Π., που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 61/2011 (ΑΔΑ: 4576ΟΛΥΡ-ΘΥΖ) και έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. 115/2012
(ΑΔΑ:ΒΕΙΒΟΛΥΡ-ΟΗΗ)) απόφαση του Δ.Σ., φαίνεται ότι στο πρώην ΝΠΔΔ Δ.Α.Ο.Χ.
και συνεπώς και στον καθολικό διάδοχό του Δ.Ο.Π.Α.Π., υπάρχουν οι παρακάτω
απαιτήσεις :
1) 5.000,00 €, που αφορά 5 γραμμάτια των 1.000,00 €, από οφειλές ενοικίου του
αναψυκτηρίου εγκαταστάσεων γηπέδων ποδοσφαίρου 5Χ5 Δημοτικής Ενότητας
Χολαργού, περιόδου 2008-2009.
2) 4.500,00 €, που αφορά 15 γραμμάτια των 300,00 €, από οφειλές διαφημιστικής
εκμετάλλευσης της περιόδου 2008-2009, που εκμεταλλεύονταν το «Πολιτιστικό
Πανόραμα» Κ. Παπαδόπουλος & ΣΙΑ Α.Ε.
Τα ανωτέρω ποσά, όπως προκύπτει από την ανάλυση των οικονομικών
καταστάσεων, δεν έχουν καταβληθεί στο πρώην ΝΠΔΔ Δ.Α.Ο.Χ. και συνεπώς ούτε
στον καθολικό διάδοχό του Δ.Ο.Π.Α.Π.
Κατόπιν αιτήματος του Ν.Π. προς την Νομική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου
Χολαργού για γνωμοδότηση επί του θέματος με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1081/20-07-2018
διαβιβαστικό, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου αποφάνθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.
1278/17-09-2018 έγγραφό της τα εξής:
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας γνωρίζουμε ότι οι συναλλαγματικές και το
γραμμάτιο που μας επισυνάψατε, πάσχουν διότι δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το νόμο 5325/1932 «περί συναλλαγματικής και γραμματίου
εις διαταγήν» του Δικαίου Αξιογράφων:
α. Είναι αναγκαία η αναγραφή της λέξεως «συναλλαγματική», ή αν δεν υπάρχει ο όρος
αυτός ή αν δεν αναγράφεται η λέξη «συναλλαγματική» είναι άκυρη.
β. Η εντολή περί πληρωμής ορισμένου ποσού πρέπει να είναι απλή και καθαρή, δίχως
αίρεση ή όρο και δίχως να εξαρτάται από απαγορευμένες ρήτρες.
γ. Στοιχείο της είναι επίσης το όνομα του πληρωτή και ο οποίος εφ’ όσον την
αποδεχθεί, ονομάζεται αποδέκτης.
δ. Απαραίτητη είναι και η σημείωση του χρόνου της λήξης, ο οποίος πρέπει να
προσδιορίζεται με σαφήνεια και με έναν από τους κατωτέρω τέσσερις τρόπους
(άρθρ.33 του ιδίου νόμου):
«Εν όψει»
«Μετά προθεσμία από την όψη»
«Μετά προθεσμία από τη χρονολογία της εκδόσεως»
«Σε ρητή μέρα»
Ειδάλλως αν αναγράφονται άλλοι τρόποι η συναλλαγματική είναι άκυρη.
ε. Πρέπει να σημειώνεται και ο τόπος της πληρωμής, διότι διαφορετικά η
συναλλαγματική είναι άκυρη.
στ. Το όνομα του λήπτη (ή του δικαιούχου), του προσώπου δηλαδή που θα εισπράξει το
ποσό πρέπει να αναγράφεται στον τίτλο. Δίχως αυτού, ο τίτλος δεν ισχύει ως
συναλλαγματική.
ζ. Αναγράφεται ακόμα η χρονολογία και ο τόπος της έκδοσης της συναλλαγματικής. Η
χρονολογία της έκδοσης, εξάλλου, είναι απαραίτητη και για την εφαρμογή των
διατάξεων περί δικαιοπρακτικής ικανότητας του εκδότη.
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η. Για την δημιουργία σχέσεων με βάση τη συναλλαγματική αρκεί μόνη η υπογραφή
του εκδότη. Διότι, με την πράξη του αυτή, εξουσιοδοτεί τον κομιστή να εισπράξει το
αναγραφόμενο ποσό και ταυτόχρονα αναδέχεται την ευθύνη της μη αποδοχής ή της
μη πληρωμής από μέρους του πληρωτή, ο οποίος και δεν υποχρεούται να την
αποδεχθεί. Άρχουσα είναι η άποψη ότι δίχως υπογραφή του εκδότη ο τίτλος είναι
ανυπόστατος.
Η παραγραφή της συναλλαγματικής, σύμφωνα με το άρθρο 70 του νόμου, είναι
εξάμηνη. Ειδικότερα:
α. Η αγωγή εναντίον του αποδέκτη και του τριτεγγυητή του ή κατά των κληρονόμων
τους, αδιάφορα από ποιόν ασκείται, παραγράφεται μετά τριετία (3) από το χρόνο της
λήξης της συναλλαγματικής.
β. Το αυτό ισχύει και για την αγωγή του κομιστή κατά του εκδότη, όταν πρόκειται για
γραμμάτιο εις διαταγήν.
γ. Η αγωγή του κομιστή εναντίον των οπισθογράφων, του εκδότη και των
τριτεγγυητών τους παραγράφεται μετά ένα (1) χρόνο.
δ. Η αγωγή των οπισθογράφων μεταξύ τους και των οπισθογράφων εναντίον του
εκδότη και των τριτεγγυητών τους παραγράφεται μετά έξι (6) μήνες από την ημέρα
που ο οπισθογράφος πλήρωσε.
ε. Αξιώσεις που βεβαιώθηκαν με τελεσίδικη δικαστική απόφαση παραγράφονται μετά
(20) εικοσαετία.
Στο γραμμάτιο εις διαταγήν ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις και παραγραφής όπως
στη συναλλαγματική, όπου σύμφωνα με το άρθρο 80 του ιδίου νόμου, η απώλεια των
αναγωγικών δικαιωμάτων, αλλά και η παραγραφή των αξιώσεων δημιουργούν
αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού η οποία παραγράφεται μετά πενταετία (5) από
της χρονολογίας της λήξης τους.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι εν λόγω συναλλαγματικές και το γραμμάτιο δεν έχουν
συμπληρωθεί σύμφωνα με το ν. 5325/1932 «περί αξιογράφων». Ως εκ τούτου έχουμε
όσο αφορά τον τόπο πληρωμής ακυρότητα και για την έλλειψη υπογραφής εκδότου
ο τίτλος είναι ανυπόστατος.
Εκτός αυτών ο χρόνος παραγραφής των εν λόγω αξιογράφων καθώς και
οποιοδήποτε τυχόν αναγωγικό δικαίωμα εξ αυτών, όπως αναφέρεται ανωτέρω έχει
παρέλθει >>.
Κατόπιν τούτων:

Προτείνεται προς το Δ.Σ. όπως εγκριθεί η παραγραφή των επισφαλών αυτών
απαιτήσεων και το σώμα των αξιόγραφων να διαφυλαχθεί στο αρχείο του ΔΟΠΑΠ.
Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την διαγραφή απαιτήσεων, που εκρέουν από γραμμάτια και
συναλλαγματικές, οι οποίες έχουν καταγραφεί στην απογραφή έναρξης του
ΔΟΠΑΠ.

ΑΔΑ: 683ΔΟΛΥΡ-Ψ13
Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 85/2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Οικονόμου

Τα Μέλη
Μαρία Δημητριάδου
Μιχάλης Χατζής
Σταματία Ζούλια
Ευστάθιος Κίντζιος
Κων/νος Κώτσης
Θεόδωρος Γκλεζάκος
Γρηγόρης Βαραδίνης
Κυριακή Κουμπούρου
Αριστείδης Πανταζόπουλος
Χρήστος Γιωτόπουλος

