
 

ΘΕΜΑ: 10Ο της Ημερήσιας Διάταξης  

«Διαγραφή οφειλής παραβάσεων Κ.Ο.Κ.». 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 270/2020 
Ο κ Πρόεδρος (Δήμαρχος), εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει σύμφωνα με το 
αριθ. πρωτ. 21885/08-10-2020 έγγραφο του κ. Δημάρχου (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εσόδων & 
Περιουσίας), το οποίο έχει ως εξής: 
 

Σύμφωνα  με το αρ. 174 Ν.3463/06 ΦΕΚ Α΄114/2006  ( ΔΚΚ ) 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 τετραετία  για  την ανεύρεση  της διαμονής  τους, δεν έφερε αποτέλεσμα   και  
δ) Όταν  η  εγγραφή  τους   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   φορολογούμενου  ή όταν έγινε  λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο  είδος 
εσόδου και  για  το  ίδιο πρόσωπο η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Κατόπιν  αυτών παρακαλούμε για την διαγραφή από τον υπ’αριθμ. 1180/2020 με αριθμ. βεβαίωσης 
930/18-08-2020 χρηματικό κατάλογο, του χρηματικού ποσού των 20,00€, που προκύπτει από την υπ’αριθμ. 
110000820630/06-03-2020 βεβαίωση  παράβασης του Κ.Ο.Κ., και αφορά το με αριθμό κυκλοφορίας …… όχημα 
μάρκας SKODA χρώματος λευκού, διότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 21370/05-10-2020 αίτηση της ιδιοκτή-
τριας εταιρείας ενοικίασης οχημάτων AutoHellas Ανώνυμος Τουριστική Εμπορική Εταιρεία, το προαναφερόμε-
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 36ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της 20ης Οκτωβρίου 2020 

 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 20η Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συγκεντρώ-
θηκε η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του κ. Προέδρου (Δημάρχου)  της με αριθ. 
Πρωτ. 22801/16-10-2020, που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρωματικό), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιή-
θηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό (9) μελών παραβρέθηκαν επτά (7): 
 
1.  Μαρκόπουλος Γεώργιος Δήμαρχος Πρόεδρος Ο.Ε. 
2.  Μανδηλαρά Μαργαρίτα Δημοτική Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
3.  Ζήκου Αγγελική – Μαρία Δημοτική Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
4.  Μπουγιούκας Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
5.  Μπάστας Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
6.  Σκληράκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
7.  Ιμπριάλος Ματθαίος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
 
Επίσης απουσίασαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - Τακτικά Μέλη κ.κ. Ροπόδης Πανα-
γιώτης και Ζώμπος Κων/νος.  
Επίσης, παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου κ. Ζήκου Χριστίνα (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Μελετών & 
Έργων). 

 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 

Ελληνική   
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νο όχημα την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης είχε ενοικιαστεί στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ 
ΑΕΒΕ.   

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη από τον υπ’αριθμ. 1180/2020 με 
αριθμ. βεβαίωσης 930/18-08-2020 χρηματικό κατάλογο, του χρηματικού ποσού των 20,00€, που προκύπτει 
από την υπ’αριθμ 110000820630/06-03-2020 βεβαίωση  παράβασης του Κ.Ο.Κ., λαμβάνοντας υπόψη ότι 
εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 174 του N. 3463/2006. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Μετά από συζήτηση και έχοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και την υπ’ αριθμ. 21370/05-10-2020 αίτηση. 

                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα 

Εγκρίνει την ως άνω διαγραφή από  τον υπ’ αριθμ. 1180/2020 με αριθμ. βεβαίωσης 930/18-08-2020 χρηματι-

κό κατάλογο, του χρηματικού ποσού των είκοσι ευρώ 20,00 €, που προκύπτει από την υπ’ αριθμ. 

110000820630/06-03-2020 βεβαίωση παράβασης του Κ.Ο.Κ., διότι η ιδιοκτήτρια εταιρεία ενοικίασης οχημά-

των AutoHellas Ανώνυμος Τουριστική Εμπορική Εταιρεία, το προαναφερόμενο όχημα την ημερομηνία 

βεβαίωσης της παράβασης είχε ενοικιαστεί στην εταιρεία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ ΑΕΒΕ.  

 ......................................  

 

                                               Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                                               Γαλάτσι, 21-10-2020 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 
 
 
 

       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ  
        (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 

                                                                                         
 
 
 
                                                    


