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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 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 ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου, 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 ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου. 
Η παραγραφή απαιτήσεως κατά του ∆ηµοσίου 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 ∆ηµοσίου 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 ∆ιατάκτη 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 ∆ηµοσίου µε πρακτικό του Νοµικού 
Συµβουλίου του Κράτους, που έχει εγκριθεί από τον Υπουργό Οικονοµικών. Αυτό 
ισχύει επί οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του ∆ηµοσίου, 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 ∆ηµοσίου δεν αντιτάσσεται για συµψηφισµό. 
Κάθε ποσό που κατέβαλε το ∆ηµόσιο µετά την παραγραφή της απαιτήσεως κατ 
αυτού, έστω και αν γνώριζε την παραγραφή, δικαιούται να το αναζητήσει. 
Παραίτηση του ∆ηµοσίου 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 ∆ήµος 
(άρθρο 94 του Ν. 2362/95) 

Επίσης σύµφωνα µε την 73/2013 απόφασή σας , εγκρίθηκε η  παραγραφή 
οφειλών του έτους 2006 , λόγω παρέλευσης πενταετίας , ενώ για τις οφειλές του 
∆ήµου του Ο.Ε. 2007 για τις οποίες δεν ελήφθη  ανάλογη απόφαση ∆.Σ.  είναι οι 
παρακάτω: 

 
  

Αρ.Παραστατικού 
Κωδικός 
δικαιούχου ∆ικαιούχος Ποσό 

Ηµεροµηνία 
παραστατικού Κ.Α. 

240 59188 
ΚΑΤΣΙAΝΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ. 238,00 14/8/2007 80.8316 

3182 23 FORTES AEBE 5.950,00 19/9/2007 80.8322 

290 16539 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ  
ΜΑΡΙΟΣ 559,30 21/5/2007 80.8316 

285 16539 
ΠΑΓΚΑΛΟΣ  
ΜΑΡΙΟΣ 1.451,80 22/5/2007 80.8316 

5358 59186 
XEROX HELLAS 
Α.Ε.Ε. 278,46 5/1/2007 80.8113.0001 

    ΣΥΝΟΛΟ 8.477,56     
 
Για τα παραπάνω παραστατικά , εκτός του ζητήµατος της παραγραφής λόγω 

5ετίας , δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν και για τους εξής λόγους: 
 

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 240/14-8-2007 ΤΟΥ ΚΑΤΣΙΑΝΟΥ ΧΑΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

(ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ):  

Το παραπάνω τιµολόγιο παρελήφθει µαζί µε τα υπόλοιπα τιµολόγια 

παρελθόντων οικονοµικών ετών της πρώην Κοινότητας Σταµάτας.   ∆εν  

εκδόθηκε χρηµατικό ένταλµα από τον ∆ήµο ∆ιονύσου για την εξόφληση της 

οφειλής, διότι από τον έλεγχο των συνηµµένων δικαιολογητικών προέκυψε ότι 

για την εν λόγω προµήθεια   το πρωτόκολλο παραλαβής φέρει την υπογραφή 

του ενός µόνο µέλους της Τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής – ΕΚΠΟΤΑ-  της 

πρώην Κοινότητας Σταµάτας, συνεπώς δεν υπήρχαν τα απαιτούµενα  

νοµιµοποιητικά της δαπάνης δικαιολογητικά. 

 

2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3182/19-9-2007 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ LOBBE TZILALIS – 

FORTES AEBE (∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ): 

Για την εξόφληση του παραπάνω τιµολογίου εκδόθηκε το αριθ. 602/22-10-

2007 Χρηµατικό ένταλµα από τον πρώην ∆ήµο Αγίου Στεφάνου, µε δικαιούχο 

την παραπάνω αναφερόµενη εταιρεία, το οποίο θεωρήθηκε από τον Αρµόδιο 

Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο ∆ήµο Αµαρουσίου στις 31-10-2007.   



Η Ταµειακή Υπηρεσία του πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου για την εξόφληση  

του 602/2007 Χρηµατικού εντάλµατος ποσού (5.950,00) ΕΥΡΩ, ζήτησε από 

την ανάδοχο να προσκοµίσει φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, καθώς 

και βεβαίωση µη οφειλής ΙΚΑ για τη συγκεκριµένη εργασία.     Επειδή η 

ανάδοχος εταιρεία δεν είχε αναγγείλει την εν λόγω εργασία στο ΙΚΑ, δεν 

κατέστει δυνατή η προσκόµιση της συγκεκριµένης βεβαίωσης του ΙΚΑ και για 

το λόγο αυτό δεν εξοφλήθηκε η εν λόγω οφειλή στη δικαιούχο. 

  

3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 285 και 290/2007 ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΜΑΡΙΟΥ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 

(∆ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ): 

1) Με την αριθ. 75/26-9-2007 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο ∆ήµο 

Αµαρουσίου επεστράφησαν αθεώρητα τα αριθ. 335 και 341  χρηµατικά 

εντάλµατα του πρώην ∆ήµου Αγίου Στεφάνου οικονοµικού έτους 2007, 

συνολικού ποσού (2.011,10) ΕΥΡΩ, που είχαν εκδοθεί στο όνοµά σας και 

αφορούσαν καταχώρηση προγράµµατος «γνωρίζω τη γειτονιά µου και 

επιλύω τα καθηµερινά προβλήµατα» (το πρώτο) και καταχώρηση του 

τεχνικού προγράµµατος 2007 (το δεύτερο), γιατί η εντελλόµενη δαπάνη, 

δεν ήταν νόµιµη, για το λόγο ότι οι καταχωρήσεις κοστολογήθηκαν µε βάση 

το εµπορικό τιµολόγιο και όχι σύµφωνα µε την  αριθ. 2/28783/Α/30-8-

2005 (ΦΕΚ 1267/9-9-2005, τεύχος Β’) ΚΥΑ Οικονοµίας και Οικονοµικών 

και Επικρατείας, σύµφωνα µε την οποία η τιµή δηµοσιεύσεων του 

∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού  και ανεξάρτητων αρχών 

καθορίζεται σε 0,18 ΕΥΡΩ κατά χιλιοστόµετρο για τις δηµοσιεύσεις που 

καταχωρούνται στον τύπο που κυκλοφορεί σε λιγότερα από 5.000 φύλλα.  

2) Με  το αριθ. πρωτ. 8518/4-10-2007 έγγραφο του πρώην ∆ήµου Αγίου 

Στεφάνου ενηµερώθηκε ο κος Πάγκαλος για την παραπάνω πράξη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, και του δόθηκε αντίγραφο αυτής , για τις  δικές του 

περαιτέρω ενέργειες. 

3) Μετά την γνωστοποίηση στον κο Πάγκαλο της παραπάνω πράξης και για να 

ήταν δυνατή η εξόφληση των 285 και 290/2007 τιµολογίων θα έπρεπε να 

είχε προσκοµιστεί θετική τελεσίδικη δικαστική απόφαση.      

4) Από τα στοιχεία που βρίσκονται στο σχετικό φάκελο προκύπτει ότι µετά την 

αποστολή του 8518/4-10-2007 εγγράφου του πρώην ∆ήµου Αγίου 

Στεφάνου, µε συνηµµένη την 75/2007 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

δεν έµειναν ανεξόφλητα εκ παραδροµής τα  αριθ. 285 και 290/2007 

τιµολόγια , αλλά από την µη θεώρηση των σχετικών χρηµατικών 

ενταλµάτων για τους λόγους που αναφέρονται στην Πράξη του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου.  Επίσης από το σχετικό φάκελο προκύπτει ότι   καµία όχληση 



δεν έγινε από τον ενδιαφερόµενο τόσο στον πρώην ∆ήµο Αγίου Στεφάνου,  

όσο και στον  ενιαίο ∆ήµο ∆ιονύσου από 1-1-2011. 

 

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5358/5-1-2007 ΤΗΣ XEROX HELLAS A.E.E. 

(KOINOTHTAΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ): 

Το παραπάνω τιµολόγιο παρελήφθει µαζί µε τα υπόλοιπα τιµολόγια 

παρελθόντων οικονοµικών ετών της πρώην Κοινότητας Σταµάτας.   ∆εν  

εκδόθηκε χρηµατικό ένταλµα από τον ∆ήµο ∆ιονύσου διότι δεν υπήρχαν τα 

απαιτούµενα  νοµιµοποιητικά δικαιολογητικά της δαπάνης. 

 
 
 
Mετά τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

1   Τα άρθρα 90 έως 94 και  107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27.11.1995 τεύχος 
Α'). 
2) Τα άρθρα 257 έως 259 του Αστικού Κώδικα 
3) Το γεγονός ότι από τους πρώην ∆ήµους και Κοινότητες που συνενώθηκαν µε 

τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης και αποτελούν 
τον ενιαίο ∆ήµο ∆ιονύσου, δεν παραδόθηκαν αιτήσεις ή οτιδήποτε άλλο 
σχετικό µε την διακοπή της παραγραφής των οφειλών τους  έως το 2007,  
που αναφέρονται στην παρακάτω κατάσταση   

4) Την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, 
δεδοµένου ότι οι δαπάνες αυτές δεν µπορούν να πληρωθούν  

 
 

Παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την παραγραφή 
των παρακάτω οφειλών του ∆ήµου  έως το έτος 2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας. 
 

Αρ.Παραστατικού 
Κωδικός 
δικαιούχου ∆ικαιούχος Ποσό 

Ηµεροµηνία 
παραστατικού Κ.Α. 

188 16610 

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ .  Π  ΚΛΠ 
(ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
) 325,00 25/5/2007 80.8111.0001 

187 16611 

ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 
ΚΛΠ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) 325,00 25/5/2007 80.8111.0001 

190 16611 

ΧΑΒΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ε. 
ΚΛΠ (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ) 1.223,24 25/5/2007 80.8111.0001 

189 16610 

ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΣ .  Π  ΚΛΠ 
(ΥΠΗΡΕΣΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
) 1.232,99 25/5/2007 80.8311.0001 

159 16756 

ΠΑΛΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( 
ΥΠΗΡ.Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 762,71 26/4/2007 80.8311.0001 

160 16756 

ΠΑΛΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( 
ΥΠΗΡ.Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 416,02 26/4/2007 80.8311.0001 

162 16756 

ΠΑΛΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( 
ΥΠΗΡ.Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 107,94 26/4/2007 80.8311.0001 



163 16756 

ΠΑΛΑΖΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ( 
ΥΠΗΡ.Υ∆ΡΕΥΣΗΣ) 137,83 26/4/2007 80.8311.0001 

157 16757 

ΑΛΟΙΖΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΠ    ( 
ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤ) 1.608,05 26/4/2007 80.8311.0001 

158 16757 

ΑΛΟΙΖΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΠ    ( 
ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤ) 877,12 26/4/2007 80.8311.0001 

161 16757 

ΑΛΟΙΖΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΠ    ( 
ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤ) 215,88 26/4/2007 80.8311.0001 

164 16757 

ΑΛΟΙΖΟΣ  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΛΠ    ( 
ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤ) 283,23 26/4/2007 80.8311.0001 

201 16758 
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 162,50 29/5/2007 80.8311.0001 

202 16758 
ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
(ΥΠΗΡ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) 569,19 29/5/2007 80.8311.0001 

102807 30681 ΒΟΥΤΣΕΛΗ ∆. & Β. Ο.Ε. 7.140,22 6/12/2007 80.8316 
102808 30681 ΒΟΥΤΣΕΛΗ ∆. & Β. Ο.Ε. 4.196,42 26/11/2007 80.8316 
102809 30681 ΒΟΥΤΣΕΛΗ ∆. & Β. Ο.Ε. 5.712,00 6/12/2007 80.8316 

240 59188 
ΚΑΤΣΙAΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΡ. 238,00 14/8/2007 80.8316 

3182 23 FORTES AEBE 5.950,00 19/9/2007 80.8322 
290 16539 ΠΑΓΚΑΛΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ 559,30 21/5/2007 80.8316 
285 16539 ΠΑΓΚΑΛΟΣ  ΜΑΡΙΟΣ 1.451,80 22/5/2007 80.8316 

5358 59186 XEROX HELLAS Α.Ε.Ε. 278,46 5/1/2007 80.8113.0001 
    ΣΥΝΟΛΟ 33.772,90     

  
 
 

Τέλος σας ενηµερώνουµε ότι οι Οικονοµικές Υπηρεσίες,  συνέταξαν την 
παρούσα εισήγηση προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την παραγραφή των 
οφειλών του ∆ήµου έως το έτος  2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας,  για τις οποίες 
δεν υπήρχε αναστολή και διακοπή της παραγραφής τους, προκειµένου: α)  να 
ξεκαθαρίσουν τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις  του ∆ήµου (άνω των 90 ηµερών), 
οι οποίες σύµφωνα µε την αριθ. 2/86954/∆ΠΓΚ/29-11-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµικών και το  Σύµφωνο Αποδοχής Όρων Εκκαθάρισης 
Ληξιπρόθεσµων Υποχρεώσεων που υπογράφηκε µεταξύ του ∆ήµου  και του 
Υπουργείου Εσωτερικών χρηµατοδοτήθηκαν για την εξόφλησή τους και β) ότι η 
πορεία εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων  του ∆ήµου  θα 
λαµβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση του Ολοκληρωµένου Προγράµµατος 
∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου από το Παρατηρητήριο.  

 
                                                                                     Ο  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                           
                                                                                      
 
 
                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
                                             
 
 


