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      ΘΕΜΑ : ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 

   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.5013/2023 (άρθ. 31 παρ.1) ,θέτουμε υπ’ όψη σας τα εξής :

• Α. Στον υπ΄Αριθμ: 72/74345/10-10-2022 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε 
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ 35426– ΕΤΟΥΣ 2022 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή:

1) Α/Α-40(Κ.Ο.71153),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 1.863,73€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί μετά των    
προσαυξήσεων, λόγω θανάτου και θα χρεωθεί στον κληρονόμο (Κ.Ο.73669). 

• B.Στον υπ΄Αριθμ: 10/1247/11-1-2013 Χρηματικό Κατάλογο, που αφορούσε κλήσεις 
παράνομης στάθμευσης Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή:

2) A/A-93 Αρ.Κλήσης: 09944,Ημερ.Παράβασης:11/1/2011,Ποσού:40,00€ (Κ.Ο.47074) θα πρέπει να 
διαγραφεί μετά των προσαυξήσεων, διότι ο υπόχρεος έχει αποβιώσει και έχει γίνει αποποίηση από τους 
κληρονόμους βάση της 376/2021 αποποίησης κληρονομιάς Ειρηνοδικείου Ιλίου.

• Γ. Στον υπ΄Αριθμ:  27/42237/29-9-2017 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 
ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2016 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή:

3) Α/Α-279(Κ.Ο.47074),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 378,22€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί μετά των 
προσαυξήσεων, διότι ο υπόχρεος έχει αποβιώσει και έχει γίνει αποποίηση από τους κληρονόμους βάση 
της 376/2021 αποποίησης κληρονομιάς Ειρηνοδικείου Ιλίου.

• Δ. Στον υπ΄Αριθμ:  16/17429/9-5-2018 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 
ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ ΕΤΟΥΣ 2017 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή:

4) Α/Α-74(Κ.Ο.47074),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 126,13€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί μετά των 
προσαυξήσεων, διότι ο υπόχρεος έχει αποβιώσει και έχει γίνει αποποίηση από τους κληρονόμους βάση 
της 376/2021 αποποίησης κληρονομιάς Ειρηνοδικείου Ιλίου.

• Ε. Στον υπ΄Αριθμ:  42/64565/2-9-2022 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 
ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ 35791– ΕΤΟΥΣ 2020 θα πρέπει να γίνουν οι παρακάτω διαγραφές:

5)  Α/Α-136(Κ.Ο.59294),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 241,92€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί μετά των    
προσαυξήσεων, διότι το ποσό δεν τον αφορά λόγω λανθασμένων στοιχείων που απέστειλε η ΔΕΗ.

• Ζ. Στον υπ΄Αριθμ:  60/73377/5-10-2022 Χρηματικό Κατάλογο που αφορούσε ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ 
ΔΤ,ΔΦ,ΤΑΠ 62406-ΕΤΟΥΣ 2021 θα πρέπει να γίνει η παρακάτω διαγραφή:

6) Α/Α-30(Κ.Ο.70346),είναι εγγεγραμμένο το ποσό 2.203,98€, το οποίο θα πρέπει να διαγραφεί μετά των 
προσαυξήσεων, διότι ο υπόχρεος έχει αποβιώσει και έχει γίνει αποποίηση από τους κληρονόμους βάση 
της 1082/2021 αποποίησης κληρονομιάς Ειρηνοδικείου Κρωπίας.

        Παρακαλούμε όπως προβείτε στην διαγραφή των ανωτέρω χρεώσεων μετά των προσαυξήσεων ,καθώς 
στις ανωτέρω περιπτώσεις προκύπτουν λόγοι ακυρότητας.
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 Επίσης όλα τα αποδεικτικά στοιχεία βρίσκονται στο αρχείο του Τμήματος Εσόδων, για οποιαδήποτε 
ενημέρωση, είμαστε στην διάθεσή σας.
Να σας επισημάνουμε ότι μετά την διαγραφή θα προβούμε στην χρέωση στον πραγματικό υπόχρεο.

              Με βάση τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την διαγραφή του βεβαιωθέντος συνολικού 
ποσού των « 4.853,98 ευρώ » μετά των προσαυξήσεων.
                 

                                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α
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