ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Ταχ. ∆/νση:
Τ.Κ.:
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
Αριθ. Fax:

ΘΕΜΑ:

Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ.
∆ιάκου
145 65 Άγιος Στέφανος

Άγιος Στέφανος, 5/2/2021
Αριθ. Πρωτ.: 3685

ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο Οικονοµικής Επιτροπής

2132030630

Εισήγηση περί µερικής διαγραφής τέλους παράτασης ταφής

Σύµφωνα µε το άρθ. 174 του Κ∆Κ (Ν.3463/2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
«1. Κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους 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 έφεραν αποτέλεσµα, και
δ) Όταν η εγγραφή 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 φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (από
09.08.2019 µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής)
3. Στους ∆ήµους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταµειακή υπηρεσία, το δηµοτικό ή
κοινοτικό συµβούλιο (από 09.08.2019 η Οικονοµική Επιτροπή) µε αιτιολογηµένη απόφασή του,
µπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, εφόσον η
εκπρόθεσµη καταβολή οφείλεται:
α)
στη
µη
επίδοση
της
ατοµικής
ειδοποίησης,
β)
σε
οικονοµική
αδυναµία
που
προήλθε
από
γεγονότα
ανωτέρας
βίας,
γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας.
Η απόφαση του συµβουλίου εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και
γ΄ απαιτείται και η γνώµη της ταµειακής υπηρεσίας.»

Επίσης µε τις διατάξεις του ν. 4735/2020 αντικαταστάθηκε το αρ. 72 του ν. 3852/2010
και πλέον η Οικονοµική επιτροπή «…ιε) Αποφασίζει για: i. Τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων….».
Το γεγονός ότι δεν ειδοποιήθηκαν οι υπόχρεοι για έγκαιρη εκταφή σωρών από τα
κοιµητήρια αλλά και σε συνδυασµό µε την πανδηµία του κορωνοϊού που πλήττει, µε
αποτέλεσµα ένας µεγάλος αριθµός πολιτών να επιβαρυνθεί µε χρεώσεις παράτασης
ταφής.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η λήψη απόφασης:

Σελίδα 1 από 2
ΕΙΣΗΓΗΣH για µη επιβολή τελών κοιµητηριων

Για τους οφειλέτες του «Τέλους Παράτασης Ταφής» που είτε ενηµερώθηκαν από την
υπηρεσία και δεν προσήλθαν ως όφειλαν είτε λόγω έλλειψης στοιχείων δεν ήταν δυνατό
να τους ενηµερώσει η υπηρεσία, διαγράφονται οι οφειλές σε ποσοστό 50% και αφορούν
τα έτη 2019 και 2020, για όλες τις περιπτώσεις που χρεώθηκαν και βεβαιώθηκαν
ταµειακά για τις εν λόγω περιόδους και αφορούν περιπτώσεις που έπρεπε να έχουν
υποβάλλει αίτηση εκταφής αλλά και να έχει ολοκληρωθεί η εκταφή έως 31/12/2020.
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