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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 ΠΡΟΣ τον κ.  Δήμαρχο  

για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου 
 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων Δήμου, λόγω παρέλευσης 5ετίας». 
 

 

 
     Η παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης του Δήμου λόγω μη ενάσκησης της μέσα στο 

χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. Έχει σκοπό την εκκαθάρισή τους, ώστε να 

υπάρχει σαφής εικόνα των εσόδων.  

Παραγραφή απαίτησης είναι το χρονικό διάστημα μετά τη συμπλήρωση του οποίου ο δανειστής 
δεν δύναται να επιδιώξει την είσπραξη αυτής και ο οφειλέτης έχει δικαίωμα να αρνηθεί την 

παροχή.  

 
    Ο χρόνος της παραγραφής των αξιώσεων, των δήμων και κοινοτήτων είναι είκοσι ετών, 

αρχόμενος από της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αυτές 

οριστικώς. (άρθρο 76 Β.Δ. 24.9/20.10.58  (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α ), όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 6 του Α.Ν. 344/1968) Ως οριστική βεβαίωση νοείται η ταμειακή βεβαίωση. 

 

 Ενώ, οι προερχόμενες εκ: 

- φόρων εν γένει,  
- τελών,  

- δικαιωμάτων,  

- εισφορών και  
- αντιτίμου προσωπικής εργασίας αξιώσεις παραγράφονται μετά από πενταετία, αρχόμενη από 

της λήξεως του οικονομικού έτους εντός του οποίου εβεβαιώθησαν αυτές οριστικώς (άρθρο 76 

Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Α.Ν. 

344/1968) 
 

Ειδικά ως προς το τέλος ακαθαρίστων εισπράξεων επί των εκδιδομένων λογαριασμών και το 

τέλος παρεπιδημούντων, ο χρόνος παραγραφής των ανωτέρω οφειλών δεν υπολογίζεται επί τη 
βάσει των ρυθμίσεων του Ν. 2362/1995 (20ετής παραγραφή), αλλά σύμφωνα με τα 

διαλαμβανόμενα του άρθρου 6 του Α.Ν. 344/1968 (5ετής παραγραφή), δεδομένου ότι το άρθρο 

86, παρ. 3 εδ. η, του Ν. 2362/1995, αναφέρεται σε χρηματικές απαιτήσεις του Δημοσίου (και όχι 
των Ο.Τ.Α.) που αφορούν σε απόδοση των παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού 

εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων (πχ παρακράτηση του αναλογούντος ποσού 

φόρου κατά τις πληρωμές των μισθών, ημερομισθίων). (ΥΠΕΣ εγκ.19/18115/09.04.2008) 

 
    Η παραγραφή τρέχει και σε βάρος προσώπων που είναι ανίκανα ή έχουν περιορισμένη 

ικανότητα για δικαιοπραξία. 

 



 
    Κατόπιν τούτων και έχοντας υπόψη: 

 

1) Το άρθρο 76 Β.Δ. 24.9/20.10.58  (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α'. 

2) Το άρθρο 6 του Α.Ν.  344/1968ά. 
3) Την ανάγκη να διαγραφούν τα ποσά από τον προϋπολογισμό του Δήμου,  ώστε να 

υπάρχει σαφής εικόνα των εσόδων, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις  αυτές δεν μπορούν να 

εισπραχθούν,  
 

παρακαλούμε όπως ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση  παραγραφής  

απαιτήσεων Δήμου οι οποίες κατά την 1/1/2011, ημερομηνία έναρξης του Καλλικρατικού 
Δήμου, είχαν ήδη παραγραφεί, λόγω παρέλευσης 5ετίας, σύμφωνα με την  επισυναπτόμενη 

κατάσταση, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, συνολικού ποσού 83.799,08 €. 

 

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 

 

 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 

 

  

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
 Κατάσταση παραγραφής απαιτήσεων Δήμου, λόγω παρέλευσης 5ετίας. 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γρ. Δημάρχου 

2. Γεν. Γραμματέας 

3. Αρχείο Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας 


