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   Παρακαλώ  κα. Πρόεδρε στην επόμενη συνεδρίαση να συμπεριλάβετε στην 

ημερήσια διάταξη τα παρακάτω  θέματα.                                                                

                                                 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

          

       Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δήμου και Κοινοτήτων , 

Ν3463/2006,  άρθρο 174 , παρ. 1 , εδάφιο (δ), όπως ισχύουν , «κάθε 

είδους χρέη προς τους Δήμους μπορούν να διαγραφούν , ολόκληρα ή εν 

μέρει , όταν η εγγραφή στους οριστικούς καταλόγους δημοτικών φόρων , 

τελών , δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς 

λανθασμένο ως προς την φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του 

φορολογουμένου ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο 

είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου». 

     Οι ακόλουθες περιπτώσεις εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις: 

 

1)Την διαγραφή  οφειλής  της  κ.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΗΓΗΣ    ποσού 

3.411,00 €  διότι   έχει  γίνει  αλλαγή ιδιοκτήτη  και  αφορά  Εισφορά 

λόγω επέκτασης σχεδίου περιοχή ΨΙΛΗ ΑΜΜΟ .(Χρημ.κατ.38982/24-

11-2011) 

 

2) Την διαγραφή οφειλής του  κ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ    ποσού 60,00 € λόγω λάθους χρέωσης  και  αφορά  

Οστεοφυλάκειο Νο 161 φύλαξη οστών του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ για τα έτη 2011/2012 (Χρημ.κατ 1193/22-10-2012)  

3) Την διαγραφή οφειλής της  κ. ΚΟΚΛΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑΣ   ποσού 

9,65€   για το  Γ/2018  Τρίμηνο  λόγω  του ότι το υδρόμετρο έχει 

διακοπεί  με Α.Π 14644/16-8-2018  (Χρημ.κατ.816/13-5-2019)  

 

 



4) Την διαγραφή οφειλής του κ.  ΒΕΛΑΝΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με Α.Μ 

33221  για το Β/2016  Τρίμηνο ποσού  45,24€  λόγω εξόφλησης μέσω 

ΕΛΤΑ με το Αρ.Παραστατικού 08579030100189413 στις 9-12-2016 

(Χρημ.κατ.1318/1-11-2016) 

 

5) Την διαγραφή οφειλής της  κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗΣ με 

Α.Μ 800750   ποσού 53,94€   για το  Β/2018  Τρίμηνο λόγω εξόφλησης 

μέσω ΕΛΤΑ με το  Αρ.παρ.08589030100148643 στις  8/1/2019 και για 

το Γ/2018 Τρίμηνο ποσού 14,39€ με το Αρ.παρ.8589010100194512 στις 

3/7/2019 (Χρημ.κατ.748/9-5-2019) 

6) Tην διαγραφή οφειλής του κ. Δ.ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με Α.Μ 

133353 ποσού 857,15€ για το Γ/2018 Τρίμηνο και για το Δ/2018 ποσού 

152,59€ διότι το υδρόμετρο ανήκει στο Δήμο Σαλαμίνας από Σεπτέμβριο 

του 2018.(Χρημ.κατ.813/13-5-2019 ) (Χρημ.κατ.1004/10-6-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


