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ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           4ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 28 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια περιφοράς, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 565-23/04/2020 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δεκατρία (13) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Βασίλειος Μπάτρας, 8) Αικατερίνη 
Ραγκούση, 9) Ιωάννης Τσάκωνας, 10) Ιωάννης Γρηγορέας, 11) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 12) Γαβριήλ 
Αραμπατζής & 13) Θεώνη Χριστοπούλου   
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα και Χριστίνα Σερέτη δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 30/2020 
  
Θέμα: Έγκριση διαγραφής οφειλών κατά του ΝΠ λόγω παραγραφής τους 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού, η οποία αναλυτικά αναφέρει τα 
παρακάτω: 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής σχετικά με 
την εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής: 
1.Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την 
έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές 
διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, 
εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεστεί μετά την ισχύ αυτού.  
2. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί 
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της 
παραγραφής. 
  
Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική 
ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ.1 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 
247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό 
χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι 
ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της 
παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό 
τρίτων. (παρ.2 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέσει δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, 
πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ’ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή 
αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολόγητου 
πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γενέσεως της. (παρ.3 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 
247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του ν.2362/95 είναι δέκα 
ετών. (παρ.4 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α'). Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση που 
δεν έχει εισπραχθεί μία συγκεκριμένη αμοιβή, παροχή, αποζημίωση μισθολογικού χαρακτήρα σε διάστημα 
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δέκα ετών, όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δέκα ετών, ο δικαιούχος δεν μπορεί να την εισπράξει 
αναδρομικά ούτε και μέσα στη τελευταία διετία. 
 
Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, 
καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο 
ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα.  
Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων 
ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την 
παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. (παρ.5 άρθρο 90 
Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 
 
Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη 
δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε παραγραφή πέντε ετών, 
που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (παρ.6 
άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 
 
Επιφυλασσόμενης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε 
απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο 
γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειμένου όμως περί δασμών, φόρων, τελών 
και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης 
αυτών. (άρθρο 91 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Οι περί αναστολής της παραγραφής διατάξεις των άρθρων 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα, εφόσον δεν 
ορίζεται διαφορετικά στον νόμο, εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων κατά του Δημοσίου. 
Η παραγραφή απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αναστέλλεται για όσο χρόνο ο έχων την απαίτηση λόγω 
ανωτέρας βίας έχει εμποδιστεί να ασκήσει την αξίωση μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της 
παραγραφής. (άρθρο 92 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 
εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την 
αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. (παρ.1 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 
247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Σύμφωνα με τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα ορίζονται τα εξής:  
Το χρονικό διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζεται στο χρόνο της παραγραφής. 
Όταν πάψει η αναστολή, η παραγραφή συνεχίζεται, σε καμιά όμως περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν 
περάσουν έξι μήνες. 
Η παραγραφή τρέχει και σε βάρος προσώπων που είναι ανίκανα ή έχουν περιορισμένη ικανότητα για 
δικαιοπραξία. 
Αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν επίτροπο ή δικαστικό συμπαραστάτη, η παραγραφή δεν συμπληρώνεται 
πριν περάσουν έξι μήνες αφότου έγιναν απεριορίστως ικανά ή απέκτησαν επίτροπο ή δικαστικό 
συμπαραστάτη. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον ο ανίκανος ή ο περιορισμένα ικανός έχει την 
ικανότητα να παραστεί στο δικαστήριο. 
Η παραγραφή αξίωσης που ανήκει σε κληρονομιά ή απευθύνεται κατά κληρονομιάς δεν συμπληρώνεται 
πριν από την πάροδο εξαμήνου αφότου ο κληρονόμος απέκτησε την κληρονομιά ή αφότου η αξίωση 
μπορεί να ασκηθεί από κηδεμόνα ή κατά κηδεμόνα κληρονομιάς. 
Με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, η παραγραφή των χρηματικών απαιτήσεων κατά του Δημοσίου 
διακόπτεται μόνο: 
α) Με την υποβολή της υποθέσεως 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 αιτήσεως για την πληρωμή της απαιτήσεως, οπότε η 
παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του Διατάκτη ή της 
αρμόδιας για την πληρωμή της απαιτήσεως αρχής. 
Αν η αρμόδια δημόσια αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι μηνών από τη 
χρονολογία υποβολής της αιτήσεως. 
Υποβολή δεύτερης αιτήσεως δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. 
γ) Με την υποβολή αιτήσεως προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την αναγνώριση της απαιτήσεως, 
οπότε η παραγραφή αρχίζει εκ νέου από τη χρονολογία που φέρει η έγκριση ή μη από τον Υπουργό 
Οικονομικών του οικείου πρακτικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υποβολή δεύτερης αιτήσεως 
δεν διακόπτει εκ νέου την παραγραφή. 
δ) Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται. 
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ε) Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την 
παραγραφή. 
στ) Με την αναγνώριση της απαιτήσεως υπό του Δημοσίου με πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ισχύει επί οποιασδήποτε απαιτήσεως 
κατά του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της εκ του αδικαιολογήτου πλουτισμού. (άρθρο 93 Ν. 
2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 
εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την 
αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. (παρ.1 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 
247/27.11.1995 τεύχος Α') 
 
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 απ' 
αυτό της παραγεγραμμένης απαιτήσεως είναι άκυρη. 
Η παραγραφή λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα από τα δικαστήρια. (άρθρο 94 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 
247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί 
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της 
παραγραφής. (παρ.2 άρθρο 107 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 
Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν μπορεί να πληρωθεί η 
απαίτηση που παραγράφεται, ακόμα και εάν το επιθυμεί ο Δήμος (άρθρο 94 του Ν. 2362/95). 
 
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη   

 Τα άρθρα 90 έως 94 και  107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος Α') 

 Τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα 

 Την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά από τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου, δεδομένου 

ότι οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν  

 
Εισηγούμαι τη διαγραφή των οι κάτωθι απαιτήσεων κατά του Νομικού Προσώπου λόγω παραγραφής: 
Ακολουθεί συνημμένος πίνακας. 
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΡΙΜ.ΠΑΡΑΣΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ 

ΣΕΛΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

ΤΙΜ.ΠΩΛΗΣΗΣ 103 30/6/2014 79,00 

   
 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού    
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
(Ο κ. Ιωάννης Γρηγορέας ψήφισε λευκό) 

 
Την έγκριση της διαγραφής της κάτωθι απαίτησης κατά του Νομικού Προσώπου λόγω παραγραφής:  
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΙΔΟΣ 

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
ΑΡΙΜ.ΠΑΡΑΣΤ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΟ 

ΣΕΛΕΝΑ 
ΕΚΔΟΤΙΚΗ 
Α.Ε. 

ΤΙΜ.ΠΩΛΗΣΗΣ 103 30/6/2014 79,00 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 30/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  29/04/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Βασίλειος Μπάτρας, Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης 
Τσάκωνας, Ιωάννης Γρηγορέας, Αλέξανδρος 
Βαρσάνης, Γαβριήλ Αραμπατζής,Θεώνη Χριστοπούλου   

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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