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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 

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. " 

 

           Με την από 19-04-2018 αίτησή του (Α.Π. 1102/19-4-2018) ο κος 

ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  με  ΑΦΜ: 122707369 

ζητάει τη διαγραφή του συνόλου των οφειλών όπως αυτές εμφανίζονται στην 

επισυναπτόμενη ατομική ειδοποίηση οφειλών διότι δεν είναι υπόχρεος αυτών, 

καθώς εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν στο πρόσωπο του φορολογούμενου ενώ ο 

πραγματικός οφειλέτης, σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 2315/324/9-3-

2010 απόφαση του Δημάρχου Βέροιας είναι ο ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

του ΔΙΑΜΑΝΤΗ και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  με  ΑΦΜ: 045006374, ο οποίος κατά το 

έτος 2009 διατηρούσε περίπτερο στην Πλατεία Ρακτιβάν  και του είχε επιβληθεί 

πρόστιμο,  ύστερα από την υπ’ αρίθμ.57/22-6-2009 Έκθεση Βεβαίωσης Παράβασης 

της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας για την κατάληψη κοινόχρηστου χώρου χωρίς 

προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής.  



     Συνεπώς πρέπει:  

α) Να διαγραφεί η οφειλή συνολικού ποσού 373,20 € του παραπάνω υπόχρεου.  

β) Να συνταχθούν νέοι  Χ.Κ. για τη βεβαίωση Τέλους Χρήσης Πεζοδρομίου για το 

έτος 2009, ποσού 124,40€  και για τη βεβαίωση Προστίμου  Χρήσης Πεζοδρομίου 

για το έτος 2009, ποσού 248,80€ αντίστοιχα, με τον πραγματικό οφειλέτη, που στην 

προκειμένη περίπτωση είναι ο ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

και της ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ  με  ΑΦΜ: 045006374. 

        Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά.  

 

 

                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

 

 

                   ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 


