
 

ΘΕΜΑ: 8ο της Ημερήσιας Διάταξης  

«Διαγραφή χρέωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ.». 
 
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ.: 169/2021 
Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού εκλεγμένος με τις περισσότερους 
ψήφους, εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, εκθέτει σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 
16416/02-07-2021 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  φό-

ρων, τελών, δικαιωμάτων   και  εισφορών   έγινε   κατά  τρόπο  προφανώς λανθασμένο ως προς  τη  φο-

ρολογητέα 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 Οικονομι-

κής Επιτροπής. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 23ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
της 06ης Ιουλίου 2021 

 
Στο Δημαρχιακό Κατάστημα Γαλατσίου σήμερα, την 06η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, η Οικονομική 
Επιτροπή πραγματοποίησε συνεδρίαση «δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών»  σύμφωνα με την Εγκύκλιο 40 με 
Α.Π. 20930/31.03.2020 2020 & την Εγκύκλιο 426 με Α.Π. 77233/13-11-2020 του ΥΠ.ΕΣ. και τις διατάξεις του άρ-
θρου 10 που αφορά την Π.Ν.Π. «περί ρυθμίσεως θεμάτων σύγκλισης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως 
συλλογικών οργάνων των Δήμων κ.λ.π.» (σχετικό έγγραφο 18318/13-03-2020 Υ.Π.Ε.Σ.), ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου με αριθ. πρωτ. 16533/02-07-2021 που δόθηκε σε κάθε ένα μέλος αυτής (τακτικό και αναπληρω-
ματικό), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και του Ν. 4555/2018 
(ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε συνολικό αριθμό (9) μελών παραβρέθηκαν πέντε (5): 
 
1.  Μπάστας Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος Προεδρεύων Ο.Ε. 
2.  Μπουγιούκας Ευάγγελος Δημοτικός Σύμβουλος Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 
3.  Σκληράκης Ιωάννης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
4.  Ροπόδης Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
5.  Ιμπριάλος Ματθαίος Δημοτικός Σύμβουλος Τακτικό Μέλος Ο.Ε. 
 
Απουσίασε ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής. 
Επίσης απουσίασαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - Τακτικά Μέλη κ.κ. Μανδηλαρά Μαρ-
γαρίτα, Ζήκου Αγγελική – Μαρία και Ζώμπος Κων/νος.  
Επίσης παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι του Δήμου: Πρίντζου Ελένη (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) και Δημουλέας 
Παναγιώτης (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης). 
Αφού άρχισε η συνεδρίαση διαβάστηκε η ημερήσια διάταξη. 
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ε) Σύμφωνα  με  το υπ’ αριθμ. πρωτ. 28332/17-12-2008 έγγραφο  της  Γενικής Δ/νσης Περιφέρειας - Δ/νση  

Αυτ/σης και Αποκέντρωσης (βεβαίωση  των  προστίμων  ΚΟΚ  στους οδηγούς   μισθωμένων  οχημάτων  

εγκύκλιος  46/2007) η παράβαση  οχήματος  που  ανήκει  σε  εταιρεία ενοικίασης ή  χρηματοδοτικής  μί-

σθωσης και  ο οδηγός  απουσιάζει, ως  παραβάτης  λογίζεται ο  μισθωτής  που προκύπτει  από  το μισθω-

τήριο συμβόλαιο ( άρθρο 34 παρ. 11 του  Κ.Ο.Κ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 15 του 

Ν. 3534/23-2-2007). Για  την  εξακρίβωση  αφενός   μεν  της  ισχύος   της   σύμβασης   μίσθωσης κατά  τη 

στιγμή της παράβασης, αφετέρου δε των στοιχείων του  μισθωτή-παραβάτη (προκειμένου να βεβαιωθεί 

το πρόστιμο), αρκεί η προσκόμιση από  την ιδιοκτήτρια  εταιρεία  υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 

Ν.1599/1986 όπου να αναγράφονται ο αριθμός  της σύμβασης μίσθωσης, η διάρκειά της και τα στοιχεία 

του μισθωτή. Επίσης  δεν απαιτείται  και  δεν θα πρέπει να ζητείται από τους Ο.Τ.Α η προσκόμιση αντι-

γράφου της σύμβασης   μίσθωσης ( όπως   αναφέρεται  στην  46/2007 εγκύκλιο) δεδομένου ότι στα συ-

γκεκριμένα  έγγραφα  αναγράφονται   και  μη  απαραίτητα, για τη βεβαίωση  προστίμων στοιχεία η  γνω-

στοποίηση των οποίων αντιβαίνει στις διατάξεις του Ν.2472/1997<<προστασία ατόμου από την επεξερ-

γασία  δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα >>. 

Κατόπιν  αυτών παρακαλούμε για την διαγραφή από τον υπ’αριθμ. 1176/2021 με αριθμ. βεβαίω-

σης 371/22-04-2021 χρηματικό κατάλογο, του χρηματικού ποσού των 40,00€, που προκύπτει από την 

υπ’αριθμ. 120001438443/04-12-2019 βεβαίωση  παράβασης του Κ.Ο.Κ., και αφορά το με αριθμό κυκλο-

φορίας ΙΤΝ7825 όχημα μάρκας V.W. χρώματος γκρι, διότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14879/22-06-

2021 αίτηση της ιδιοκτήτριας εταιρείας ενοικίασης οχημάτων LeasePlan Hellas, το προαναφερόμενο όχη-

μα την ημερομηνία βεβαίωσης της παράβασης είχε ενοικιαστεί στην εταιρεία WELLA ΕΛΛΑΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τη διαγραφή ή μη από τον υπ’αριθμ. 
1176/2021 με αριθμ. βεβαίωσης 371/24-04-2021 χρηματικό κατάλογο, του χρηματικού ποσού των 
40,00€, που προκύπτει από την υπ’αριθμ 120001438443/04-12-2019  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. πρωτ.: 14879/22-6-2021 αίτηση 
της ενδιαφερόμενης εταιρείας. 

                       Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

Εγκρίνει τη διαγραφή χρέωσης από τον υπ’αριθμ. 1176/2021 με αριθμ. βεβαίωσης 371/24-04-2021 χρηματικό 
κατάλογο, του χρηματικού ποσού των 40,00€, που προκύπτει από την υπ’αριθμ 120001438443/04-12-2019  
βεβαίωση  παράβασης του Κ.Ο.Κ., λαμβάνοντας υπόψη ότι εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 174 του N. 
3463/2006, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση της Υπηρεσίας. 
......................................  

                           
                                                      Ακριβές Απόσπασμα 

                                                                                                                     Γαλάτσι, 07-07-2021 
                                                                                                              Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
                                                                                                                                        ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

                            
 
 

                                     ΜΠΑΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                  
                            

                            
                                                    


