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     Σύμφωνα με τις παραγρ. 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 ύστερα από την με αριθμό 009185/03-05-2010 έκθεση βεβαίωσης 
παράβασης  βεβαιώθηκε οφειλή, λόγω παράβασης  του Κ.Ο.Κ, στην κ. Γιαννακοπούλου Όλγα  
του Χαραλάμπους  με ΑΦΜ 100803426, για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΡΙΚ1265, ποσού 
20,00€, στον  Χ.Κ. 048/2015.    
    Ύστερα από αίτημα της παραπάνω ενδιαφερόμενης  και διασταύρωση στοιχείων με το Τμήμα  
Συγκοινωνιών, προκύπτει ότι το παραπάνω όχημα, κατά την ημερομηνία της παράβασης δεν ήταν 
στην κατοχή της αλλά είχε μεταβιβαστεί  στον κ. Αυτζή Αθανάσιο του Κων/νου  με ΑΦΜ 
039746636. 
    Συνεπώς πρέπει α) Να διαγραφεί η οφειλή συνολικού ποσού 20,00€ της παραπάνω υπόχρεου 
και β) Να συνταχθεί νέος Χ.Κ.  συνολικού ποσού20,00€ με τον πραγματικό οφειλέτη, που στην 
προκειμένη περίπτωση είναι ο κ. Αυτζής Αθανάσιο του Κων/νου  με ΑΦΜ 039746636. 
 
    Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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