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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: ΠΕΡΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ Ή ΜΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΑΠΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΓΚΙΛΙΝΑ ΑΡΓΥΡΙΟΥ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 174 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 
114Α΄/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 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.

Σύμφωνα με το 121678/08-12-2013 έγγραφο της Τροχαίας Βέροιας, στον Χ.Κ. 
091/2016, βεβαιώθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.260,00€ στον Γκίλινα Αργύριο του 
Δημοσθένη με ΑΦΜ 111413000, λόγω παράβασης του Κ.Ο.Κ.

Η μητέρα του Γκίλινα Πηνελόπη με αίτησή της (Α.Π.:14912/04-08-2020), ,ζητά την 
διαγραφή της παραπάνω παράβασης καθώς όπως αναφέρει αδυνατεί να αποπληρώσει το 
χρέος του γιού της, που έχει προβλήματα υγείας και στερείται εισοδήματος.

Με την αίτησή της προσκομίζει σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα (Βεβαιώσεις 
Πιστοποίησης Αναπηρίας του γιού της και εκκαθαριστικό φορολογικής του δήλωσης).

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά με τη διαγραφή της βεβαίωσης παράβασης της Τροχαίας Βέροιας, συνολικού 
ποσού 1.260,00€ και των προσαυξήσεων της,  από τον χρηματικό κατάλογο 091/2016.
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