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ΠΡΟΣ  

Τον κ.  Δήμαρχο  

για την  

κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου  Διονύσου 

 
 

ΘΕΜΑ: «Διαγραφή οφειλών Δήμου οικονομικού έτους 2011, λόγω παραγραφής (παρέλευση 

5ετίας)». 

____________________________________________________ 

 

Σχετ. Συν.: 1) Κατάσταση διαγραφής οφειλών του Δήμου οικ. έτους 2011, λόγω παραγραφής 

(παρέλευση 5ετίας)».  

 

Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν  την 

παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο 

παραγραφής των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. καταργείται. (άρθρο 276 παρ. 2 Ν. 3463/2006) 

Οι διατάξεις που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του δημοσίου και κατ' επέκταση 

κατά των ΟΤΑ ρυθμίζονται: 

α) από το Ν. 4270/2014 (άρθρα 140-144).  

Οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 12 του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Δ' (άρθρα 136-145) του Ν. 

4270/2014 ισχύουν για απαιτήσεις του Δημοσίου που βεβαιώνονται προς είσπραξη μετά την 

1.1.2015, καθώς και για απαιτήσεις σε βάρος του Δημοσίου που γεννώνται μετά την ημερομηνία 

αυτή.   

β) από το Ν. 2362/1995 για τις απαιτήσεις οι οποίες γεννήθηκαν μετά το χρόνο έναρξης του νόμου 

(δηλαδή μετά την 1/1/1996 σύμφωνα με το άρθρο 119 του ιδίου νόμου) και πριν την 1/1/2015 -
προβλέπονται όμως και ειδικότερες εξαιρέσεις- (χρόνο έναρξης του νόμου 4270/2014).  

 

γ) με τις διατάξεις του ΝΔ 321/69 (ιδίως τα άρθρα 91 έως και 96) πριν την 1/1/1996 (χρόνο 

έναρξης του νόμου 2362/95) 

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 συντελεσθεί 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') 

 

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') 

 

Επιφυλασσομένης 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 κληρονομία ή απευθύνεται κατά κληρονομίας δεν 

συμπληρώνεται πριν από την πάροδο εξαμήνου αφότου ο κληρονόμος απέκτησε την κληρονομία 

ή αφότου η αξίωση μπορεί να ασκηθεί από κηδεμόνα ή κατά κηδεμόνα κληρονομίας. 

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. 

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) 

 

Mετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

 

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

2) Τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα 

3) Την αριθ. 149/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 96712/35349/22-

11-2016  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  με τις οποίες ο Δήμος 

Διονύσου καθίσταται καθολικός υπόχρεος και διάδοχος φορέας του καταργηθέντος  ΝΠΔΔ 

«Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)». 
4) Την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά των δαπανών αυτών από τον προϋπολογισμό του 

Δήμου, δεδομένου ότι οι δαπάνες αυτές δεν μπορούν να πληρωθούν, λόγω της 

παραγραφής τους, όπως αναφέρθηκε στο εισηγητικό της παρούσας. 

 

Παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την διαγραφή των  οφειλών του 

Δήμου  οικονομικού  έτους 2011, λόγω παραγραφής τους, από τα βιβλία και στοιχεία του Δήμου, 

σύμφωνα με την  επισυναπτόμενη κατάσταση, συνολικού ποσού 31.881,20 €. 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2011 ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ,  ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ  

Α/Α 

Ημ/νία έκδοσης 

παρ/κού δαπάνης 

Αρ. Παρ/κού 

Δαπάνης Δικαιούχος Ποσό 

1 1/1/2011 1642 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 206,64 



2 1/1/2011 1643 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ                      (ΠΟΕ ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ 2009) 741,69 

3 1/1/2011 87575 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.               (ΠΟΕ 

ΣΤΑΜΑΤΑΣ) 119,95 

4 31/1/2011 5 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 2.850,25 

5 31/1/2011 490 ΒΙΡΓΙΝΙΑ Σ. ΒΟΥΤΣΑ                                   7,38 

6 31/1/2011 10884494 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 1.158,80 

7 19/4/2011 52 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΠ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  

ΟΡ ΧΡΟΝΟΥ 8/ΜΗΝΟ ) - ΔΡΟΣΙΑ 11,08 

8 19/4/2011 52 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΠ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  

ΟΡ ΧΡΟΝΟΥ 8/ΜΗΝΟ ) - ΔΡΟΣΙΑ 35,5 

9 19/4/2011 53 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΠ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  

ΟΡ ΧΡΟΝΟΥ 8/ΜΗΝΟ ) - ΔΡΟΣΙΑ 22,61 

10 19/4/2011 53 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΠ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  
ΟΡ ΧΡΟΝΟΥ 8/ΜΗΝΟ ) - ΔΡΟΣΙΑ 76,73 

11 19/4/2011 54 

ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΛΠ ( ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘ/ΤΑΣ  

ΟΡ ΧΡΟΝΟΥ 8/ΜΗΝΟ ) - ΔΡΟΣΙΑ 40,3 

12 10/5/2011 1 

ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.       (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) -643,05 

13 10/5/2011 1 

ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε.       (ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ) -162,78 

14 20/5/2011 1693 

ΚΙΟΪΛΟΓΛΟΥ Θ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.                 

(ΔΙΠΛΟΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ)  150 

15 1/7/2011 10884368 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - 1ου 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2.085,53 

16 1/7/2011 10884369 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2ου 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2.824,15 

17 1/7/2011 10884377 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 727,76 

18 3/8/2011 1230 TOP VISION Ε.Π.Ε. 1.845,00 

19 4/8/2011 1,27E+08 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 436 

20 5/8/2011 1,27E+08 

ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ  ( ΑΝΩΝΥΜΟΣ   ΕΛ/ΚΗ ΑΣΦ/ΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ) 353,71 

21 11/8/2011 1,27E+08 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ(ΑΓΙΟΥ 

ΣΤΕΦΑΝΟΥ) 1.701,44 

22 2/9/2011 31164830 

ΧΡΥΣΑΦΟΓΕΩΡΓΗ  ΜΑΡΙΑ ( ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤ.)            55,5 

23 23/9/2011 601 

ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                   
(ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ) 384 

24 23/9/2011 602 

ΚΡΙΕΜΑΔΗ ΕΛΕΝΗ (ΚΟΙΝ.ΣΤΑΜΑΤΑΣ)                       

(ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ) 288 

25 28/9/2011 616 

ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ                                     

(ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ) 48 

26 28/9/2011 616 

ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ                                    

(ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ) 384 

27 15/11/2011 361 TOP VISION Ε.Π.Ε. 1.845,00 

28 18/11/2011 43 

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ  ΑΝ. ΕΛΕΥΘ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΔΗΜ. 9.375,00 

29 22/12/2011 2,11E+10 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 261 

30 22/12/2011 2,11E+10 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 140,05 

31 22/12/2011 2,11E+10 ΠΑΛΛΗΣ ΝΙΚ. & ΣΙΑ Ο.Ε. 44,4 

32 30/12/2011 660 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 15 

33 31/12/2011 27 ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ι. ΜΑΡΙΝΑΚΟΣ 2.829,00 

34 17/5/2011 58 ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ   ΤΡΥΦΩΝΑΣ                       (ΘΕΣΠΙΣ) 553,50 

35 16/9/2011 4198 ΒΑΛΑΜΟΝΤΕ ΔΑΝΑΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ            (ΘΕΣΠΙΣ) 255,6 

36 15/10/2011 2 ΚΑΛΟΓΥΙΟΣ ΕΜ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ          (ΘΕΣΠΙΣ) 184,50 

37 7/12/2011 337 ΝΑΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ             (ΘΕΣΠΙΣ) 224,01 

38 7/12/2011 431 ΣΑΛΠΑΣ ΕΥΣΤΡ.ΙΩΑΝΝΗΑΣ        (ΘΕΣΠΙΣ) 98,4 



39 8/12/2011 491 ΜΠΟΥΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ          (ΘΕΣΠΙΣ) 42,00 

40 23/12/2011 1128 ΛΙΝΑΡΔΟΣ Δ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      (ΘΕΣΠΙΣ) 265,55 

ΣΥΝΟΛΟ 31.881,20 

 

 

 

 

 

 

 Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ – ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

1. Γρ. Δημάρχου 

2. Τμήμα Λογιστηρίου 


