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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 041/2019 ανταποδοτικών τελών άρδευσης  2018 της 
Τ.Κ. ΔΙΑΒΑΤΟΥ αναγράφεται χρέωση στο όνομα ΤΡΟΥΠΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, με ποσό οφειλής ως κεφάλαιο 102€ και συνολικό ποσό με 
προσαυξήσεις 112,95€, ήτοι:

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

1 041/2019 Τέλη άρδευσης 
2018 102 10,95      112,95

       102        10,95 112,95

Με την αριθμ.πρωτ.5886/12-03-2020 αίτησή του ο ανωτέρω ζητάει διαγραφή από τον 
κατάλογο άρδευσης διαχείρισης οικ.έτους 2018 διότι τα τέλη έχουν πληρωθεί με το 
υπ΄αριθμό 7P /11-06-2018 διπλότυπο είσπραξης στο όνομα της γυναίκας του Αραπίδου 
Αγγελικής.



Ο υδρονομέας της Τ.Κ. Διαβατού Παπαδόπουλος Ευάγγελος βεβαιώνει ότι εκ 
παραδρομής χρέωσε στον Τρούπκο Αντώνιο του Κωνσταντίνου 2,8 στρεμ. στην περιοχή 
Παλιό χωριό και 4 στρεμ. στην περιοχή Λειβάδια. Ενώ θα έπρεπε να τα χρεώσει στο όνομα 
της συζύγου του Αραπίδου Αγγελικής σύμφωνα με την ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης έτους 
2018.

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 041/2019.

Συνημμένα                                                                                Η Προϊσταμένη
1. Αίτηση                                  
2. Διπλότυπο είσπραξης
3. Ατομική ειδοποίηση οφειλών 
4. Ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης έτους 2018
5. Βεβαίωση υδρονομέα  

                                                                                           Βασιλική Κυριακοπούλου


