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                                               ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Λαμβάνοντας υπ' όψιν: 

1) Την Εγκύκλιο 46/2007 (αριθ. πρωτ. 37231/23.07.2007) του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και Αποκέντρωσης: «Ενημέρωση σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα 

Οδικής Κυκλοφορίας που αφορούν στην είσπραξη των διοικητικών προστίμων». 

2) Το αριθ. πρωτ. 65217/08.12.2008 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης 

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, όπου το Δημοτικό Συμβούλιο, με 

απόφαση του μπορεί να διαγράψει κάθε είδους βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους ολόκληρα ή εν μέρει 

στις εξής περιπτώσεις: 

α) «Όταν οι οφειλέτες πέθαναν, χωρίς να αφήσουν καμιά περιουσία και οι κληρονόμοι τους 

αποποιήθηκαν την κληρονομιά, 

β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της εισπράξεως δεν έφερε κανένα 

αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε 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 τους στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη 

ή το πρόσωπο του  φορολογουμένου ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο 

πρόσωπο». 

4)  Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 όπου ορίζεται:  

«Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου». 

     Σύμφωνα με τα έγγραφα της Τροχαίας Βέροιας, στον  048/2017 βεβαιώθηκε   ποσό συνολικού ύψους 160,00 
€  στην εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων «AUTOHELLAS ATEE-HERTZ» με ΑΦΜ 094005806, για παραβάσεις 
του Κ.Ο.Κ. Με την από 07-08-2017, υπεύθυνη δήλωση, η εταιρεία μας προσκομίζει τα στοιχεία των εκμισθωτών, 
για τις ημερομηνίες που έγιναν οι παραβάσεις, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

Α/Α ΑΡ.ΑΥΤ. 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΙΣΘΩΤΗ/ΑΦΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ ΠΟΣΟ 

1 ΙΟΖ2234 AUTOHELLAS ATEE-HERTZ ΙΝΠΑ Α.Ε. Φαρμακευτική/ 094299392 125737/12-04-2014/ΤΡΟΧΑΙΑ 80,00 

2 ΙΟΖ2206 AUTOHELLAS ATEE-HERTZ BIGILLON CECILE/129351305 126771/17-07-2014/ ΤΡΟΧΑΙΑ 80,00 

  

ΣΥΝΟΛΟ 
  

160,00 

 
    Συνεπώς πρέπει: 
1) Να διαγραφή η οφειλή συνολικού ποσού 160,00€ από τον υπόχρεο «AUTOHELLAS ATEE-HERTZ» με 

ΑΦΜ 094005806 
2) Να συνταχθεί νέος Χ.Κ., με τα ονόματα των εκμισθωτών όπως εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. 
     Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
 

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 


