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                                               ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

  ΘΕΜΑ:  «Αίτημα για διαγραφή οφειλών του ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» 

 

 

     Έχοντας υπόψη: 

 Τις διατάξεις του άρθρ. 174 του Ν.3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/08-06-2006) παραγρ. 1 και 2:   

" 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. " 

 

     Σύμφωνα με τα έγγραφα της Τροχαίας και της Δημοτικής Αστυνομίας, στον Χ.Κ. 

066/2017  βεβαιώθηκε  ποσό συνολικού ύψους 720,00 €,  στον ΝΤΟΒΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ 122739841 από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., όπως αναλυτικά παρουσιάζονται 

παρακάτω:  

1. Αρ.κλήσης  Τροχαίας 0-85961/05-04-2009 ποσού 80,00 € για το ΗΜΤ7373 Ι.Χ. αυτ/το 

2. Αρ.κλήσης  Τροχαίας 0-94664/30-09-2009 ποσού 40,00 € για το ΗΜΧ5612 Ι.Χ. αυτ/το 

3. Αρ.κλήσης  Τροχαίας  0-97168/13-12-2009 ποσού 80,00 € για το HMX5612  Ι.Χ. αυτ/το 

4. Αρ.κλήσης  Τροχαίας 0-95949/15-12-2009 ποσού 40,00 € για το HMX5612  Ι.Χ. αυτ/το 

5. Αρ.κλήσης  Δημ. Αστ/μίας 0-005891/14-01-2010 ποσού 80,00 € για το HMX5612  Ι.Χ. αυτ/το 

6. Αρ.κλήσης  Τροχαίας 0-98913/04-02-2010 ποσού 80,00 € για το ΗΜΤ7373 Ι.Χ. αυτ/το 



7. Αρ.κλήσης  Δημ. Αστ/μίας 0-007800/18-03-2010 ποσού 80,00 € για το ΗΜΤ7373  Ι.Χ. αυτ/το 

8. Αρ.κλήσης  Δημ. Αστ/μίας 0-008627/16-04-2010 ποσού 80,00 € για το HMX5612  Ι.Χ. αυτ/το 

9. Αρ.κλήσης  Δημ. Αστ/μίας 0-010399/28-06-2010 ποσού 80,00 € για το HMΧ5612  Ι.Χ. αυτ/το 

10. Αρ.κλήσης  Δημ. Αστ/μίας 0-013387/27-11-2010 ποσού 80,00 € για το HMX5612  Ι.Χ. αυτ/το 

 

Ο κ. ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με  την από 29-03-2018 αίτησή του, βασιζόμενος και στην 

με αριθμό 879/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγινε δεκτή η από 

2/8/2017 αίτησή του για διαγραφή παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. από χρηματικούς καταλόγους,  ζητά  

τη διαγραφή των ανωτέρω παραβάσεων συνολικού ποσού 720,00€.  

Οι λόγοι που επικαλείται  είναι ότι κατά το χρονικό διάστημα που είχαν πραγματοποιηθεί 

οι παραβάσεις βρισκόταν σε εντεταλμένη υπηρεσία κάλυψης τηλεοπτικών θεμάτων της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης ΕΡΤ Α.Ε, στην οποία εργαζόταν, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες 

συμβάσεις συνεργασίας, (αναφέρονται αναλυτικά τα ρεπορτάζ που κάλυπτε κατά την ημερομηνία 

της κάθε παράβασης). 

 Επιπρόσθετα, αναφέρει ότι βάσει του Ν. 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, 

Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ – Α.Ε.), οι κρατικές υπηρεσίες οφείλουν να παρέχουν στον κάτοχο του 

οχήματος κάθε νόμιμη διευκόλυνση για την εκτέλεση της υπηρεσίας του. Η φράση αυτή 

αναγραφόταν σε κάρτα με το λογότυπο της ΕΡΤ3 και τα στοιχεία του αυτοκινήτου που 

χρησιμοποιούσε ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να τυγχάνει των σχετικών διευκολύνσεων. 

Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των καρτών για τα υπ’ αριθμ. ΗΜΤ7373 και ΗΜΧ 5612 

αυτοκίνητα.  

Ο υπόχρεος ζητά να εξεταστεί το θέμα διαγραφής των ανωτέρω χρεών από πρόστιμα ΚΟΚ 

καθώς όπως μεταξύ άλλων αναφέρει ότι η “παραβατική” συμπεριφορά του που δεν συνάδει με 

την εν γένει συμπεριφορά του ως πολίτη και δημότη της Βέροιας, αφενός μεν του επιβαλλόταν 

από τη φύση και το είδος των υπηρεσιών του, αφετέρου δε από τις σχετικές εντολές που τον 

υποχρέωναν στην αναντίρρητη και απαρέγκλιτη τήρησή τους και εκ τρίτου από την πεποίθηση 

που του δημιούργησε η ίδια η εντολέας του ΕΡΤ-3, ότι δηλαδή κινείται μέσα σε νόμιμα πλαίσια 

που αίρουν τον άδικο χαρακτήρα των ως άνω πράξεων του. Επίσης, δεν θα πρέπει να 

λησμονείται το αδιαμφισβήτητο γεγονός πως σε όλες τις περιπτώσεις ουδέποτε παρακώλυσε 

την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ουδέποτε προκάλεσε κίνδυνο ή έστω απλή δυσχέρεια 

στην λειτουργικότητα των χώρων αυτών και στους χρήστες τους και ουδέποτε παρέβλεψε έστω 

και κατ’ ελάχιστον την λειτουργική τους χρήση. Αντίθετα μάλιστα, όπως μπορεί να εκτιμήσει ο 

οιοσδήποτε καλόπιστος τρίτος, από την παροχή των υπηρεσιών του πολλές φορές ωφελήθηκε η 

πόλη της Βέροιας, η οποία έτυχε ευμενούς και θετικής προβολής από την εντολέα του εταιρεία 

ΕΡΤ-3.   

 Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τη 

διαγραφή ή όχι δέκα (10) κλήσεων (Δημοτικής Αστυνομίας και Τροχαίας) συνολικού ποσού 

720,00 €.  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 


