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ΘΕΜΑ: Διαγραφή  οφειλής. 
 ΣΧΕΤ: Η με αριθ. πρωτ.13134/28-06-2022 αίτηση της κ. Σαχπελίδου 
Χαρούλας του Σίμου. 
 
 
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 174 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 
(Ν. 3463/2006), ορίζονται τα εξής: 
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 έφερε αποτέλεσμα, δ) Όταν η εγγραφή στους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων 
και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς την 
φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουμένου ή όταν έγινε 
λανθασμένη πολλαπλή έγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο 
πρόσωπο. 
         Βάσει των στοιχείων που μας προσκομίστηκαν διαπιστώθηκε ότι 
πράγματι το επίθετο της αιτούσης ήταν διαφορετικό από αυτό που αναγράφεται   
στην καρτέλα, η οποία υπάρχει  στην υπηρεσία μας. 
            Κατόπιν όλων των ανωτέρω θα πρέπει να γίνει η διαγραφή του ποσού 
των 50,87 €. 
 
 

                                     ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
   



Την διαγραφή από το όνομα της κ. Σαχπελίδου Χαρούλας  του   ποσού 50,87€ 
ευρώ για τους προαναφερόμενους λόγους. 
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ΜΑΡΙΑ-ΤΕΡΕΖΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ 
 
 
 
 

 
Συνημμένα : 

1. Η ανωτέρω σχετική αίτηση 
2. Η απάντηση για παροχή διευκρινήσεων  
3. Καρτέλα χρεώσεως οφειλέτη 
4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας 
5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού 2021 

 
 
 


