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ΠΡΑΚΤΙΚΟ
Της αριθμ. 3ης συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΑΣΔΑ.

Αριθμός απόφασης 11/2019 της Ε.Ε.

Στις 18 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00, στο Περιστέρι, έδρα του ΑΣΔΑ και στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε στην 3η συνεδρίασή της η Εκτελεστική Επιτροπή του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου κ. Ανδρέα Παχατουρίδη, που
έγκαιρα επιδόθηκε στους ενδιαφερόμενους, όπως ο Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας προβλέπει, δηλαδή την
15/01/2019

Σύνολο μελών : 3
Παρόντες : 3 Ανδρέας Παχατουρίδης, Πρόεδρος, Νίκος Ζενέτος – Αντιπρόεδρος, Γιώργος

Καπλάνης – μέλος
Απόντες : 0 Κανείς
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και προχώρησε η συζήτηση πάνω
στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 2ο θέμα της Η.Δ. περί: «Λήψη απόφασης για διαγραφή οφειλών του Συνδέσμου
που έχουν υποπέσει σε πενταετή παραγραφή» και λέει τα εξής:
Ο ΑΣΔΑ παρουσιάζει οφειλές προηγούμενων ετών (προ πενταετίας) οι οποίες σύμφωνα με το άρθρο 90 του
Ν.2362/1995, που αναφέρει ότι «οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά την πενταετία,
εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής», έχουν υποπέσει
σε καθεστώς πενταετούς παραγραφής. Οι οφειλές προέρχονται είτε από διάλυση του φυσικού ή νομικού
προσώπου είτε λόγω της παρέλευσης πενταετίας χωρίς περαιτέρω όχληση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Σύμφωνα με το άρθρο 91 του ίδιου νόμου, η παραγραφή οποιασδήποτε απαίτησης κατά του Δημοσίου αρχίζει
από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής.
Σύμφωνα με το άρθρο 93, η διακοπή παραγραφής απαιτήσεων κατά του Δημοσίου διακόπτεται μόνο:
- 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
- Με την υποβολή στην αρμόδια δημόσια αρχή αίτησης για την πληρωμή της απαίτησης, οπότε η παραγραφή
αρχίζει εκ νέου από την 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 την
πάροδο έξι μηνών από την χρονολογία υποβολής της αίτησης. Υποβολή δεύτερης αίτησης δεν διακόπτει εκ νέου
την παραγραφή.
- Με την επίδοση επιταγής για εκτέλεση, όπου αυτή επιτρέπεται
- Με την έκδοση τίτλου πληρωμής. Η ολική ή μερική συμψηφιστική εξόφληση δεν διακόπτει την παραγραφή.
Προτείνω να ληφθεί σήμερα απόφαση για την διαγραφή των οφειλών του Συνδέσμου λόγω παραγραφής,
σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.2362/1995,όπως αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση ανεξόφλητων
τιμολογίων.

Η Ε.Ε. του ΑΣΔΑ αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ A' 114/8.6.2006), όπως ισχύουν
2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 άρθρο 90,όπως ισχύουν
3. Την υπ' αριθ. 07/2017 απόφαση του Δ.Σ. του ΑΣΔΑ περί: "Εκχώρησης αρμοδιοτήτων του Δ.Σ στην Ε.Ε."
(ΑΔΑ:78ΔΘΟΡΕΓ-ΙΦΨ)
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4. Την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Δ.Σ του ΑΣΔΑ περί: "Ψήφιση προϋπολογισμού ΑΣΔΑ οικονομικού έτους
2019" (ΑΔΑ:ΨΞΑΘΟΡΕΓ-ΟΕΤ)
5.Την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών του Συνδέσμου για προηγούμενα έτη, όπως αναφέρονται στην συνημμένη
κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.2362/1995

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 11/2019 των αποφάσεων της Ε.Ε. του ΑΣΔΑ

Η Εκτελεστική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης

Τα Μέλη

Νίκος Ζενέτος
Γιώργος Καπλάνης

Ακριβές Αντίγραφο
Περιστέρι, 18/01/2019

Ο Πρόεδρος

Ανδρέας Π. Παχατουρίδης
Δήμαρχος Περιστερίου

 

   

   

 

Εσωτερική Διανομή:
::ΔΙ.Δ.Ο .Υ.  

 Συνημμένο Αρχείο  
15793-DOC_20190123102225.PDF Επισκόπιση

 

DocID: 59546 - MasterDocID: 15793 - Α πόφ αση ΕΕ  -   

javascript:__doPostBack('GridView3$ctl10$lnkDownload','')
ΑΔΑ: Ψ3Ω2ΟΡΕΓ-ΤΓΟ


		2019-01-23T15:51:00+0200
	Athens




