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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ:  Διαγραφή χρέωσης.

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) παρ. 1 & 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.

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 την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019, γίνεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής των Δήμων.»

Στον βεβαιωτικό κατάλογο με α/α 038/2018  ανταποδοτικών τελών άρδευσης  2017 της 
Τ.Κ. ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ αναγράφεται χρέωση στο όνομα ΓΙΑΓΚΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του 
ΙΩΑΝΝΗ, με ποσό οφειλής ως κεφάλαιο 138€ και συνολικό ποσό με προσαυξήσεις 
165,44€, ήτοι:

Α/Α Α.Χ.Κ. Περιγραφή Κεφάλαιο Προ/ξήσεις Σύνολο

1 038/2018 Τέλη άρδευσης 
2008 138 27,44      165,44

       138        27,44 165,44

Με την αριθμ.πρωτ.21432/19-10-2020 αίτησή της η ανωτέρω ζητάει διαγραφή από τον 
κατάλογο άρδευσης διαχείρισης οικ.έτους 2018 διότι τα τέλη έχουν πληρωθεί με το 
υπ΄αριθμό 134Γ /07-06-2017 διπλότυπο είσπραξης. 

Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για τη 
διαγραφή ή όχι της ανωτέρω χρέωσης από τον βεβαιωτικό  κατάλογο με α/α 038/2018.
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