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ΘΔΜΑ: Πεξί «Γηαγξαθήο νθεηιώλ (πεξίπ.1δ άξζξν 174 Ν.3463/06)» 

 
Με ηηο παξ.1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06), 
νξίδνληαη ηα εμήο:   
«1. Κάζε είδνπο ρξέε πξνο ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλόηεηεο δηαγξάθνληαη νιόθιεξα ή ελ 
κέξεη: 
α) Όηαλ νη νθεηιέηεο απεβίσζαλ ρσξίο λα αθήζνπλ πεξηνπζία ή νη θιεξνλόκνη ηνπο  
απνπνηήζεθαλ ηελ θιεξνλνκηά. 
β) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ θαζόινπ πεξηνπζία θαη ε επηδίσμε ηεο είζπξαμεο δελ έθεξε  
θαλέλα απνηέιεζκα επί ηξία ρξόληα, αθόηνπ έιεμε ε ρξήζε θαηά ηελ νπνία βεβαηώζεθαλ. 
γ) Όηαλ νη νθεηιέηεο δελ έρνπλ πεξηνπζία θαη είλαη αγλώζηνπ δηακνλήο, εθόζνλ νη  
πξνζπάζεηεο, πνπ έγηλαλ επί κία ηξηεηία γηα ηελ αλεύξεζε ηεο δηακνλήο ηνπο, δελ έθεξαλ  
απνηέιεζκα, θαη 
δ) Όηαλ ε εγγραθή ζηοσς ορηζηηθούς βεβαηωηηθούς θαηαιόγοσς δεκοηηθώλ ή 
θοηλοηηθώλ θόρωλ,  ηειώλ, δηθαηωκάηωλ θαη εηζθορώλ έγηλε θαηά ηρόπο προθαλώς 
ιαλζαζκέλο ως προς ηε  θοροιογεηέα ύιε ή ηο πρόζωπο ηοσ θοροιογοσκέλοσ ή 
όηαλ έγηλε ιαλζαζκέλε ποιιαπιή εγγραθή  γηα ηο ίδηο είδος εζόδοσ θαη γηα ηο ίδηο 
πρόζωπο. 
ύκθσλα κε ηελ πεξίπη. θ.i. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο 
αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
απνθαζίδεη γηα ηε δηαγξαθή ρξεώλ θαη ηελ απαιιαγή από πξνζαπμήζεηο θαηά ην άξζξν 
174 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ. 
 
Σίζεληαη ππόςε ζαο ηα έμεο:   
  
 

1. ηνλ Μπακπέηα Βαζίιεην ηνπ Αζαλαζίνπ κε ΑΦΜ 127932814 θάηνηθν Ππξά-Φσθίδαο  κε 
ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 2016-2020 ΒΔΒ Κιήζεηο Σξνραίαο - Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
βεβαηώζεθε νθεηιή πνζνύ 705,00 € γηα παξάβαζε  ηνπ ΚΟΚ γηα ην αξηζ.θπθι. ΤΒΤ9794 
όρεκα ζύκθσλα κε ηελ αξηζ.735200154949/27-10-20 Πξάμε Παξάβαζεο ηεο Σξνραίαο 
Λακίαο.  
Ο θ. Μπακπέηαο  κε ηελ αξηζ.20697/02-06-22 Αίηεζε ηνπ δεηά ηελ δηαγξαθή ηεο νθεηιήο 
ησλ 705,00€ πιένλ πξνζαπμήζεσλ δηόηη ην ελ ιόγσ πξόζηηκν ην έρεη  πιεξώζεη κε ην 
αξηζ.77/29-1-2022 Γηπιόηππν Δίζπξαμεο   
Ζ ππεξεζία καο εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη δηαπίζησζε όηη ε ελ ιόγσ θιήζε είλαη 
πιεξσκέλε & ιόγσ αλαξηζκεηηζκνύ ιαλζαζκέλα ρξεώζεθε & 2ε θνξά σο 
αξηζ.735200144949/27-10-20 Πξάμε απιήξσηε.  

2. ηνλ Μάληδαξε Θεόδσξν ηνπ Βαζίιεην κε ΑΦΜ 035402904 θάηνηθν Εεπγνιαηηνύ Κνξηλζίαο  
κε ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 2019ΒΔΒ Κιήζεηο Σξνραίαο-Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο βεβαηώζεθε 
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νθεηιή πνζνύ 175,00 € γηα παξάβαζε  ηνπ ΚΟΚ γηα ην αξηζ.θπθι. ΗΣΗ612 όρεκα ζύκθσλα 
κε ηελ αξηζ.735200103409/16-04-18 Πξάμε Παξάβαζεο ηεο Σξνραίαο Λακίαο.  
Ο θ. Μάληδαξεο  κε ηελ αξηζ.20762/02-06-22 Αίηεζε ηνπ δεηά ηελ δηαγξαθή ηεο νθεηιήο 
ησλ 175,00€ πιένλ πξνζαπμήζεσλ δηόηη ην ελ ιόγσ πξόζηηκν ην έρεη  πιεξώζεη κε ην 
αξηζ.7386/13-11-2019 Γηπιόηππν Δίζπξαμεο   
Ζ ππεξεζία καο εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη δηαπίζησζε όηη ε ελ ιόγσ θιήζε είλαη 
πιεξσκέλε & ιόγσ δηαθνξνπνίεζεο ηεο εκεξνκελίαο ηέιεζεο ηεο παξάβαζεο από ηελ 
εκεξνκελία επίδνζε ηεο ζηνλ παξαβάηε, από ηελ Σξνραία, εθ παξαδξνκήο  ρξεώζεθε & 
2ε θνξά σο απιήξσηε.  
 
 

3. ηελ Μνίξα Μαξία-Αγγειηθή ηνπ Γεσξγίνπ κε ΑΦΜ 149813603 θάηνηθν νδνύ Ρόδνπ 8 ζηε 
Λακία,  κε ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 2010ΒΔΒ Κιήζεηο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο βεβαηώζεθε 
νθεηιή πνζνύ 20,00 € γηα παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ γηα ην αξηζ.θπθι.ΜΗΔ9555 όρεκα ζύκθσλα 
κε ηελ αξηζ.14227/8-9-2009 Έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο.  
Ζ θ. Μνίξα Μαξία  κε ηελ αξηζ.21287/06-06-22 Αίηεζε ηεο δεηά ηελ δηαγξαθή ηεο νθεηιήο 
ησλ 20,00€ πιένλ πξνζαπμήζεσλ δηόηη δελ αλαγλσξίδεη ην ελ ιόγσ πξόζηηκν, ην νπνίν 
νπδέπνηε ηεο & δήηα ηελ αθύξσζε ηεο Αηνκηθήο Δηδνπνίεζεο. 
Ζ ππεξεζία καο εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη δηαπίζησζε όηη: 

 πξόθεηηαη γηα ηελ κνλαδηθή απιήξσηε θιήζε Σξνραίαο παξάβαζεο ηεο αηηνύζεο & 
ζπγθεθξηκέλα όιεο νη πξαγκαηνπνηεζείζεο παξαβάζεηο είραλ εμνθιεζεί κε απόιπηε 
ζπλέπεηα νίθνζελ ρσξίο λα ρξεηαζηεί λα πξνρσξήζεη ν δήκνο καο ζηελ δεκηνπξγία 
ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ.  

 Παξόηη έγηλε εμνλπρηζηηθόο έιεγρνο ζηα αξρεία ηεο ππεξεζίαο καο δελ βξέζεθε νύηε ην 
απόζπαζκα ρξεκαηηθνύ θαηαιόγνπ, νύηε ε επίδνζε απηνύ ,νύηε θαλ βξέζεθε ην 
απόζπαζκα ηεο αξηζ.14227/2009 Έθζεζεο βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο Γεκνηηθήο 
Αζηπλνκίαο (ζρεη. ην αξηζ23603/20-6-2022 Έγγξαθν ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο πεξί 
κε αλεύξεζεο ηεο ελ ιόγσ Πξάμεο Παξάβαζεο)  
 

Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπκπεξαίλνπκε όηη πηζαλόηαηα πξόθεηηαη γηα εζθαικέλε εγγξαθή 
ζηνπο νξηζηηθνύο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρεη ν λόκηκνο ηίηινο 
βάζεη ηνπ νπνίνπ έγηλε ε βεβαίσζε ηεο νθεηιήο & πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο  
 

4. ηελ Σζάξθνπ  Υξηζηίλα ηνπ Νηθόιανπ κε ΑΦΜ 301596959 & Κ.Α. ζπλαιιαζζόκελνπ 
75592,  κε ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 2011ΒΔΒ Κιήζεηο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο βεβαηώζεθε 
νθεηιή πνζνύ 40,00 € γηα παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ γηα ην αξηζ.θπθι.ΜΗΕ8714 όρεκα ζύκθσλα 
κε ηελ αξηζ.21703/21-01-2010 Έθζεζε βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 
Ζ θ. Σζάξθνπ κε ηελ αξηζ.15717/2022 αίηεζε ηεο δήηεζε ηελ δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ησλ 
40,00€ δηόηη ην αξηζ. ΜΗΕ8714 όρεκα δελ ήηαλ πνηέ ζηελ θαηνρή, θαη νπδέπνηε ήηαλ 
νδεγόο ηνπ. 
Δπίζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ζπγρσλεύζεσλ θαξηειώλ ζπλαιιαζζνκέλσλ, επεηδή θαη νη 
θαξηέιεο: 7047 (ηεο Σακάκε) & 75592 (ηεο Σζάξθνπ),  είραλ ηνλ ίδην αξηζκό ηαπηόηεηαο 
(Ρ988455) ζπγρσλεύηεθαλ από ιάζνο & εκθαλίδεηαη πιένλ ε ρξέσζε ζηελ θ. Σακάκε 
Μαξηάλζε κε ΑΦΜ 101945278 θάηνηθν Η.Βνπξηζεια 27 Παγθξάηη, ρσξίο όκσο ε ηδία λα έρεη 
ιάβεη Απόζπαζκα βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ πξνθεηκέλνπ λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα έγθαηξεο 
εμόθιεζεο ρσξίο ηελ επηβάξπλζε πξνζαπμήζεσλ.  
Με ηελ αξηζ.22259/10 06-2022 Αίηεζε ηεο ε θ. Σακάκε Μαξηάλζε καο ελεκεξώλεη όηη 
πξνηίζεηαη λα πιεξώζεη ηελ βαζηθή νθεηιή ρσξίο όκσο ηελ επηβάξπλζε ησλ 
πξνζαπμήζεσλ δηόηη νπδέπνηε ζην παξειζόλ έιαβε ηεο νθεηιήο. 
Ζ ππεξεζία καο εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη δηαπίζησζε όηη εληειώο ιαλζαζκέλα 
έγηλε ε βεβαίσζε ζηελ θ. Σζάξθνπ δεδνκέλνπ όηη ην όρεκα άλεθε ζηελ θ Σακάκε Μαξηάλζε 
& επίζεο ιαλζαζκέλα έγηλε ε ζπγρώλεπζε ησλ θαξηειώλ ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ 
δεδνκέλνπ όηη έπξεπε (αληί ηεο ζπγρώλεπζεο) λα γίλεη δηαγξαθή ηεο νθεηιήο από ηελ 
Σζάξθνπ & ηελ επαλαβεβαίσζε ζηνλ νξζό νθεηιέηε ηελ θ. Σακάκε. 
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Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, πξνηείλνπκε ηελ δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ησλ 40,00€ πιένλ 
πξνζαπμήζεσλ από ηελ Σακάκε Μαξηάλζε κε ΑΦΜ 101945278 ζηελ νπνία 
απνδεδεηγκέλα δελ εζηάιε απόζπαζκα Βεβαησηηθνύ θαηαιόγνπ & ηελ επαλαβεβαίσζε ηεο, 
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα εμόθιεζε ηεο βαζηθήο νθεηιήο ησλ 40,00 € είηε ε 
νίθνζελ βεβαίσζε & πιεξσκή. 

5. ηνλ Σειώλε Δπάγγειν ηνπ Γήκνπ κε ΑΦΜ 028508087 θάηνηθν Παλδώξαο 17 Λακία έρνπλ  
βεβαησζεί νθεηιέο ζπλνιηθνύ πνζνύ 27,00€ από Σέιε Φύιαμεο νζηώλ ηεο Γηαλληηζηώηε Β. 
γηα ηα έηε 20218-19-20. 
Ο θ. Σειώλεο κε ηελ αξηζ.22351/14-6-22 αίηεζε ηνπ δήηα ηελ δηαγξαθή ηεο νθεηιήο ησλ 
27,00€ πιένλ πξνζαπμήζεσλ δηόηη ιαλζαζκέλα έγηλε ε ρξέσζε ζε απηόλ, δεδνκέλνπ όηη 
νπδεκία ζπγγεληθή ζρέζε είρε κε ηελ ζαλνύζα νύηε θαλ ηελ γλώξηδε. 
Ζ ππεξεζία καο εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη δηαπίζησζε όηη όια ηα Σέιε 
θνηκεηεξηνύ από ην 2003 γηα ηελ Γηαλληηζηώηε Β. έρνπλ πιεξσζεί νίθνζελ από ηελ Σειώλε 
Δπάγγειν κε Κ.Α.10352 θαη ζπγθεθξηκέλα ηα Σέιε Φύιαμεο νζηώλ ηεο Γηαλληηζηώηε Β. γηα 
ηα έηε 20218-19-20 έρνπλ εμνθιεζεί κε ην αξηζ.492/18-2-2021 δηπιόηππν ηνπ Γήκνπ καο, 
& εηζεγνύκαζηε ηελ δηαγξαθή ιόγσ δηπιήο ρξέσζεο ηεο ίδηαο νθεηιήο & ζε άιιν 
πξόζσπν.   

6. ηνλ Σαζνύια Υξήζην ηνπ Νηθόιανπ κε ΑΦΜ 302509670, θαηνίθνπ Σνπ. Κνηλόηεηαο 
Απιαθίνπ κε ηνλ ρξεκαηηθό θαηάινγν 2011ΒΔΒ Κιήζεηο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο 
βεβαηώζεθαλ όθεηιεο ζπλνιηθνύ πνζνύ 40,00 € γηα παξαβάζεηο παξάλνκεο ζηάζκεπζεο  
γηα ην αξηζ.θπθι.ΜΗΝ 5290 όρεκα ζύκθσλα κε ηηο αξηζ.40789/04-07-2011 ησλ 20€ & 
39404/ 10-08-2011 ησλ 20€ ,  Δθζέζεηο βεβαίσζεο παξάβαζεο ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο. 
Ο θ.Σαζνύια κε ηελ αξηζ.22413/14-06-2022 αίηεζε ηνπ δήηεζε ηελ δηαγξαθή ησλ νθεηιώλ 
ησλ 80,00€ πιένλ πξνζαπμήζεσλ δηόηη ην αξηζ.θπθι.ΜΗΝ 5290 όρεκα δελ ήηαλ πνηέ ζηελ 
θαηνρή, θαη νπδέπνηε ήηαλ νδεγόο ηνπ. 
Ζ ππεξεζία καο εμέηαζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ θαη δηαπίζησζε όηη ην αξηζ.θπθι.ΜΗΝ 
5290 HYUNDAI αζήκη ρξώκαηνο άλεθε ζηνλ  Κας….ε …ν ηνπ Ησάλλε θάηνηθν …. Λακίαο 
& ζπλεπώο εηζεγείηαη ηελ δηαγξάθε ηεο νθεηιήο.  
 
 
 
Ζ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε θαζώο θαη ηα εμήο: 

  

 ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 174 ηνπ Ν. 3463/06  

 ηελ πεξίπη.θ.i. ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε κε 
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν.4623/19 

 ηελ ππ' αξηζκ.2515/64/2007 (ΦΔΚ Β' 1306/26-7-2007) θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 

 ην πνζό ζην νπνίν αλέξρεηαη ην ρξένο ηνπ θάζε νθεηιέηε 

 ηηο Αηηήζεηο Γηαγξαθήο σλ νθεηιεηώλ.  

 Σελ θαξηέια ρξεώζεσλ ηνπ θάζε νθεηιέηε, όπνπ εκθαλίδνληαη ηα πξνο δηαγξαθή 
πνζά.   

 
ΔΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΔ 

 

1. Να γίλεη δηαγξαθή ηεο νθεηιήο από ηελ θαξηέια ρξεώζεσλ ηνπ Μπακπέηα Βαζίιεηοσ 
ηνπ Αζαλαζίνπ κε ΑΦΜ 127932814 θάηνηθν Ππξά-Φσθίδαο, πνζνύ 705,00  πιένλ 
πξνζαπμήζεσλ, δηόηη έγηλε ιαλζαζκέλε ποιιαπιή εγγραθή γηα ηο ίδηο είδος 
εζόδοσ θαη γηα ηο ίδηο πρόζωπο. 

2. Να γίλεη δηαγξαθή ηεο νθεηιήο από ηελ θαξηέια ρξεώζεσλ ηνπ Μάληδαρε  Θεόδωρο 
ηνπ Βαζίιεην κε ΑΦΜ 035402904 θάηνηθν Εεπγνιαηηνύ Κνξηλζίαο, πνζνύ 175,00  

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/99092_2007-kya-2515-5-64-11-7-07-fek-1306-b.pdf


                                                                              ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

                                                                                  Είδορ: Κανονιζηική Ππάξη 

                                                                         Θεμαηική καηηγοπία: Δημοζιονομικά 

 

ελίδα 4 από 4 

 

πιένλ πξνζαπμήζεσλ, δηόηη έγηλε ιαλζαζκέλε ποιιαπιή εγγραθή γηα ηο ίδηο είδος 
εζόδοσ θαη γηα ηο ίδηο πρόζωπο. 

3. Να γίλεη δηαγξαθή ηεο νθεηιήο από ηελ θαξηέια ρξεώζεσλ ηεο Μοίρα Μαρίας-
Αγγειηθής ηνπ Γεσξγίνπ κε ΑΦΜ 149813603 θάηνηθν νδνύ Ρόδνπ 8 ζηε Λακία, πνζνύ 
20,00  πιένλ πξνζαπμήζεσλ, δηόηη ε εγγραθή ζηοσς ορηζηηθούς βεβαηωηηθούς 
θαηαιόγοσς έγηλε θαηά ηρόπο προθαλώς ιαλζαζκέλο 

4. Να γίλεη δηαγξαθή ηεο νθεηιήο από ηελ θαξηέια ρξεώζεσλ ηεο Τακάκε Μαρηάλζε κε 
ΑΦΜ 101945278 θάηνηθν νδνύ, πνζνύ 40,00 πιένλ πξνζαπμήζεσλ, δηόηη ε αξρηθή 
εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο έγηλε ιαλζαζκέλα ζε άιιν 
πξόζσπν & ε επαλαβεβαίωζε κε ηνλ νξζό ηξόπν. 

5. Να γίλεη δηαγξαθή ηεο νθεηιήο από ηελ θαξηέια ρξεώζεσλ ηνπ Τειώλε Δσάγγειοσ 
ηνπ Γήκνπ κε ΑΦΜ 028508087 θάηνηθν Παλδώξαο 17 Λακία πνζνύ 27,00  πιένλ 
πξνζαπμήζεσλ, δηόηη ε εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο έγηλε 
ιαλζαζκέλα- πνιιαπιή εγγξαθή γηα ηελ ίδηα νθεηιή θαη ζε 2ν πξόζσπν. 

6. Να γίλεη δηαγξαθή ηεο νθεηιήο από ηελ θαξηέια ρξεώζεσλ ηνπ Ταζούια Φρήζηοσ ηνπ 
Νηθόιανπ κε ΑΦΜ 302509670 θάηνηθν Σνπ. Κνηλόηεηαο Απιαθίνπ, πνζνύ 40,00 πιένλ 
πξνζαπμήζεσλ, δηόηη ε αξρηθή εγγξαθή ζηνπο νξηζηηθνύο βεβαησηηθνύο θαηαιόγνπο 
έγηλε ιαλζαζκέλα σο πξνο ην πξόζσπν ηνπ νθεηιέηε. 
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ΖΖ Πξ. Σκήκαηνο Πξνζόδσλ 
& Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο 
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