
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια, 04-10-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ : ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Μητροπόλεως 46 Προς : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληροφορίες : ΠΡΟΪΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Τηλέφωνο : 2331350503

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Διαγραφή ή μη οφειλής της Γαλάνη Ευανθία.

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-

06-2006)

" 1. Κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται

ολόκληρα ή εν μέρει:

α) Όταν οι οφειλέτες απεβίωσαν χωρίς να αφήσουν περιουσία ή οι κληρονόμοι

τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης

δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την

οποία βεβαιώθηκαν

γ) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής, εφόσον

οι προσπάθειες, που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής τους, δεν

έφεραν αποτέλεσμα και

δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή

κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς

λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή

όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο

πρόσωπο.

2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου. "

Στην προκειμένη περίπτωση με το χρηματικό κατάλογο 066/2017 βεβαιώθηκε

οφειλή της ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Χρήστου, ποσού 80,00 ευρώ από πρόστιμο

παράβασης ΚΟΚ οχήματος ιδιοκτησίας της.

Σύμφωνα με το Υπηρεσιακό Σημείωμα της Ταμειακής Υπηρεσίας, η ανωτέρω

υπόχρεος προχώρησε μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής στην εξόφληση της παραπάνω

κλήσης, χωρίς όμως να διαγραφεί από τον παραπάνω Χρηματικό Κατάλογο.

Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, στις αρχές του 2018 που

πραγματοποιήθηκε η μεταφορά υπολοίπων των χρηματικών καταλόγων



παρελθόντων ετών, να μεταφερθεί και η ως άνω οφειλή.

Συνεπώς πρέπει να διαγραφεί η οφειλή ποσού 80,00€ της παραπάνω υπόχρεου

ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ του Χρήστου.

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


