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ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: «Διαγραφή ή μη οφειλής από πρόστιμα ΚΟΚ του θανόντος Μαραντίδη Γεώργιου,
συζύγου της Παρασκευοπούλου Γεωργίας από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων
ετών».
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. "
Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1086/1015381/1303-24/0016/13.06.2007 (κοινοποίηση της
43/2007 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.)
«Βεβαιωθέντα πρόστιμα, τα οποία εμπίπτουν στην κατηγορία των αμιγώς χρηματικών ποινών,
γεγονός το οποίο διαπιστώνεται μέσω του δικαιοδοτικού οργάνου που επιβάλλει την ποινή, καθώς
και με την εξέταση του σκοπού αυτής, και για το λόγο αυτό αποσβέννυνται με το θάνατο του
καταδικασθέντος και δεν αποτελούν χρέη της κληρονομιάς του, τα οποία μπορούν να
εκτελεσθούν σε βάρος των κληρονόμων του,………….».
Με την από 11-12-2017 αίτηση (αριθ.πρωτ. 45999/11.12.2017), η Παρασκευοπούλου
Γεωργία του Κων/νου με ΑΦΜ: 024628309, βασιζόμενη στην υπ’ αριθμ. 814/2017 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, αιτείται τη διαγραφή του συνόλου των βεβαιωμένων και μη χρεών του
αποβιώσαντος συζύγου της Μαραντίδη Γεώργιου του Κων/νου με ΑΦΜ 040776214 από τους
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Βέροιας.
Επισημαίνεται ότι με την αριθμ. 814/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και μετά
από αίτηση της ανωτέρω (αριθ. πρωτ. 42904/22-11-2017) διαγράφηκαν δεκατρείς (13) πράξεις
βεβαίωσης παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας από το έτος 2006 έως και το
έτος 2012, συνολικού ποσού 845,50 €, από παραβάσεις του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΚ 3029

Ι.Χ. αυτοκινήτου, που είχαν βεβαιωθεί στο όνομα του θανόντος συζύγου της Μαραντίδη
Γεώργιο του Κων/νου με ΑΦΜ 040776214 .
Σύμφωνα με το αρχείο της υπηρεσίας μας, στο όνομα του θανόντος συζύγου της κας
Παρασκευοπούλου, Μαραντίδη Γεώργιου του Κων/νου, υπάρχουν βεβαιωμένες (13) πράξεις
βεβαίωσης παραβάσεων της Δημοτικής Αστυνομίας και της Τροχαίας από το έτος 2007 έως και το
έτος 2012, συνολικού ποσού 820,00 €, που αφορούν παραβάσεις του με αριθμό κυκλοφορίας
ΗΜΚ 3029 Ι.Χ. αυτοκινήτου, και ειδικότερα ποσού 80,00 στον ΧΚ 040/2012, ποσού 160,00 €
στον ΧΚ 043/2013, ποσού 260,00 € στον ΧΚ 048/2015, ποσού 220,00 € στον ΧΚ 080/2015 και
ποσού 100,00 € στον ΧΚ 078/2016.
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με τη
διαγραφή ή μη των χρεών του αποβιώσαντος Μαραντίδη Γεώργιου του Κων/νου με ΑΦΜ
040776214, τα οποία ανέρχονται στο ποσό των 820,00 Ευρώ και αφορούν παραβάσεις του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
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