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ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟ

Παρακαλώ κα. Πρόεδρε στην επόμενη συνεδρίαση να συμπεριλάβετε στην
ημερήσια διάταξη τα παρακάτω θέματα.
ΕΙΣΗΓΗΣΗ

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 του ποσού 746.21 € και αφορά Ύδρευση για
την εκκλησία της Κοίμησης Θεοτόκου στην περιοχή Ηλιακτή του
Δήμου Σαλαμίνας γιατί ύστερα από έλεγχο που έγινε από το συνεργείο
της ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία των καταμετρητών του Δήμου μας ο
υδρομετρητής 0026 δεν υδροδοτεί την εκκλησία αλλά άλλη οικία .Για το
λόγο αυτό και αφαιρέθηκε προκειμένου να βρεθεί ο ιδιοκτήτης .,
(Χρημ.κατ.,588/2019 &595/2019)
2) Την διαγραφή οφειλής της ,ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ
ποσού ,22,16 € που αφορά οφειλή για το ΤΑΠ 2017 γιατί έχει πληρώσει
την οφειλή της στην τράπεζα στις 29-3-2019 στον λογαριασμό που
διαθέτει ο Δήμος μας στην ALPHA BANK , (Χρημ.κατ.,219/2019 ,)

3) Την διαγραφή οφειλής του κ, ZAHRAN ALI ALI ποσού 312€ γιατί
έχει πληρώσει την οφειλή με άλλο τρόπο( με οίκοθεν βεβαίωση)
(Χρημ.κατ.,1298/2017)
4) Την διαγραφή οφειλής της κας .ΚΟΜΝΑ ΕΛΕΝΗΣ ποσού 30 € ,
που αφορά ενοικίαση οστεοφυλακίου για το έτος 2017 αφού σύμφωνα
με το από 14/10/2019 έγγραφο της Δημοτικής κοινότητας
Αμπελακίων έχει παραδώσει από το 2015 το κλειδί του
οστεοφυλακίου Νο 29για το , (Χρημ.κατ.,591/2018)
5) Την διαγραφή οφειλής του κου Παναγιώτου Γεώργιου που αφορά
εισφορά σε γη και χρήμα για το ακίνητο του στο ΟΤ 125 ΑΟ 11 ποσού
905 € ( χρημ 383/2012)γιατί έγινε διορθωτική πράξη και βεβαιώθηκε
νέος χρηματικός κατάλογος ( 152/2020 ) με το νέο ποσό . ,
6)Την διαγραφή οφειλής του ποσού των 19,30 € από την κα ΛΙΑΠΗ
ΕΙΡΉΝΗ γιατί από 19-1-2016 έχει μεταβιβάσει το ακίνητο στον κο
ΚΑΡΑΚΑΣΊΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ,.(Χρημ.κατ.,1017/2016 & 1036/2016).
7)Την διαγραφή οφειλής του κ. ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
,
ποσού 150,00 € διότι εκ παραδρομής ενώ είχε βεβαιωθεί χρηματικός
κατάλογος για την οφειλή του για την αποχέτευση πλήρωσε τις τρείς
πρώτες δόσεις με οίκοθεν βεβαίωση (ΧΡΗΜ . ΚΑΤ2016/2019)
8) Tην διαγραφή οφειλής της κας ΜΑΡΚΟΥΛΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
λόγο εισφοράς σε γη και χρήμα από το χρημ κατ, 212/2012
ποσού 1645,12 € γιατί έχει γίνει σύμφωνα με το από 13/2/2020
έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσία υπάρχει διορθωτική πράξη και έχει
αλλάξει το ποσό πληρωμής το οποίο πληρώθηκε με οίκοθεν
βεβαίωση εφάπαξ.
9)Tην διαγραφή ποσού 13,80 € της οφειλής της κ.,ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ
ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ για τέλος ακίνητης περιουσίας γιατί στις 20/7/2018
έβαλε παροχή ρεύματος στο ακίνητο της και χρεώθηκε για ΤΑΠ όλο
το έτος ενώ έπρεπε να χρεωθεί μόνο για τους 7 μήνες (χρημ.
127/2020)
10) Την διόρθωση οφειλής του κ.Μπεγνή Ανδρέα για το Δ/2018
τρίμηνο για το Αρ.Υδρ: FA 001242 και Κωδ.Παρ: 823261 έγινε
λάθος καταμέτρηση, για το λόγο αυτό πρέπει να διορθωθεί ο
λογαριασμός του και να γίνει 477,47 € (Χρημ.κατ.1025/2019)
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