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     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 σύμφωνα με την παρ. κi του άρθρου 72 του Ν. 3854/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 γίνεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής των Δήμων.
      Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση του κ. Μουρτζίλα Νικόλαου του 
Γεωργίου μαζί με σχετικά δικαιολογητικά παρακαλούμε, όπως προβείτε στη λήψη σχετικής 
απόφασης για διαγραφή και επαναβεβαίωση ως ακολούθως :

Α. Για τη διαγραφή οφειλής 
1) ποσού 80,00 € και των προσαυξήσεων του, από τον Χ.Κ.070/2014 «ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.  

ΕΤΟΥΣ 2009», του οχήματος ΝΗΥ5197
2)  ποσού 350,00€ και των προσαυξήσεων του, από τον Χ.Κ.048/2015«ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.  

ΕΤΟΥΣ 2010», του οχήματος ΝΗΥ5197
3)  ποσού 40,00€ και των προσαυξήσεων του, από τον Χ.Κ.080/2015«ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.  

ΕΤΟΥΣ 2011», του οχήματος ΝΗΥ5197
4)  ποσού 40,00€ και των προσαυξήσεων του, από τον Χ.Κ.091/2016 «ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.  

ΕΤΟΥΣ 2013» του οχήματος ΝΗΥ5197
5)  και ποσού 80,00€ και των προσαυξήσεων του, από τον Χ.Κ. 5/2019«ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ.  

ΕΤΟΥΣ 2016» του οχήματος ΗΜΙ7599
 του Μουρτζίλα Νικόλαου του Γεωργίου με ΑΦΜ 108564792 με αιτία διαγραφής:



Τα οχήματα ΝΗΥ5197 και ΗΜΙ7599 δεν ήταν ποτέ στην κατοχή του. 
  Β) Την επαναβεβαίωση του ποσού των 510,00 € που αφορά τις παρακάτω παραβάσεις του με 
αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΥ5197 οχήματος:
1)0-000588/30-6-2009, ποσού 80,00 € 
2)0-006648/23-2-2010, ποσού 80,00 €
3)0-007484/14-6-2010, ποσού 40,00 €
4)0-010552/25-6-2010, ποσού 80,00 €
5)00-011013/14-7-2010, ποσού 20,00 €
6)0-013763/29-11-2010, ποσού 80,00 €
7)020834/31-5-2011, ποσού 20,00 €
8)021355/04-06-2011 ποσού 20,00 €
9)050575/19-3-2013, ποσού 20,00 €
10)052521/04-04-2013 ποσού 20,00 €, της Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας και την 
υπ’αρίθμ.102969/19-10-2010 ποσού 50,00 € κλήση της Τροχαίας Βέροιας στον πραγματικό 
οφειλέτη που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κ.Μουρτζίλας Ευάγγελος του Γεωργίου με 
ΑΦΜ 108564800

Γ) Την επαναβεβαίωση του ποσού των 80,00 € που αφορά την αρίθμ.057140/10-10-2016, 
παράβαση του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΙ7599  οχήματος, στον πραγματικό οφειλέτη που 
στην προκειμένη περίπτωση είναι ο κ.Μουρτζίλας Γεώργιος του Νικολάου με ΑΦΜ 034723230
    Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

                                                           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

            ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ


