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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωμένων οφειλών του ΓΑΛΑΝΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων 
ετών» 
 

Σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
«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». 
 

Με την από 22-01-2018 αίτηση (Αριθ.Πρωτ. 2381/22.01.2018),  ο 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΦΜ 010664776 ζητά τον 
συμψηφισμό του ποσού που έχει καταβάλλει στη ΔΕΗ και αφορά το ειδικό τέλος 
του ακινήτου που μισθώνει από το Δήμο Βέροιας καθώς αυτό αποτελεί υποχρέωση 
του ιδιοκτήτη και όχι του μισθωτή.  

Όπως προκύπτει από το αρχείο που τηρείται στην υπηρεσία μας, ο 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ είχε και στο παρελθόν αιτηθεί τον ως άνω συμψηφισμό. 



Πιο συγκεκριμένα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 70593/27.12.2013 αίτησή του είχε 
ζητήσει να συμψηφιστεί το ειδικό τέλος ακινήτου που αφορούσε το κατάστημα που 
μισθώνει στην τοπική κοινότητα Άμμου της Δ.Ε. Βέροιας, συνολικού ποσού 399,60 
ευρώ (216,00 ευρώ για Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. έτους 2011 και 183,60 ευρώ για Ε.Ε.Τ.Α. 
έτους 2013) αλλά το αίτημά του ουδέποτε ικανοποιήθηκε.  

Επισημαίνεται ότι, σε ανάλογη περίπτωση η Νομική Υπηρεσία του Δήμου 
είχε γνωμοδοτήσει ότι όσον αφορά το ΕΕΤΗΔΕ που έχει καταβάλλει μισθωτής 
ακινήτου του δήμου, δικαιούται σε συμψηφισμό του με τα οφειλόμενα μισθώματα 
εφόσον το ειδικό τέλος ακινήτων βαρύνει τους κυρίους του ακινήτου.   
 Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 
για τον συμψηφισμό ή μη του ΕΕΤΗΔΕ έτους 2011 και ΕΕΤΑ 2013 με οφειλόμενα 
μισθώματα του ΓΑΛΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, συνολικού ποσού  399,60 ευρώ.  
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