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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 κα ΝΟΜΙΚΟΥ ΦΛΩΡΑΣ  ποσού 

3500,00€ για το ακίνητο επί της οδού Αμοργού  –Ρέστη  Σαλαμίνας  

λόγω του ότι έχει περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής με το Ν.4178/13 

(Χρημ.κατ.1276/17-8-2018) 

 

2) Την διαγραφή οφειλής της κας ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΣ .  

ποσού 15.951,57 €  επί της περιοχής Μύλοι  Αμπελακίων  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

διότι μετά από έλεγχο είναι σύμφωνο με την σχετική 

άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019) 

 

3) Την διαγραφή οφειλής της  κας .ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ  

ποσού 14.000 €  επί της οδού Β. Παύλου στην περιοχή Κατσούλι 

Σαλαμίνας  , διότι μετά από έλεγχο είναι σύμφωνο με την σχετική 

άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 



4)Tην διαγραφή οφειλής του κ.,ΜΗΝΟΓΙΑΝΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ  

ποσού 3594,73 € επί τις οδού Αγ. Παντελεήμονα Αστέρια Βασιλικών 

του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι σύμφωνο με την 

σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

 

5)Την διαγραφή οφειλής του κο .,ΚΥΡΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσού  

11.908,87€ επί τις οδού Αγ. Κωνσταντίνου στα Άνω Βασιλικά  , διότι 

μετά από έλεγχο είναι σύμφωνο με την σχετική 

άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

6) Την διαγραφή οφειλής του κ.,ΚΑΒΑΛΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ  ποσού 

3.500 € για το  ακίνητο  που βρίσκεται στην περιοχή ,Κοίμηση Θεοτόκου 

Μύλοι Καματερό  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διότι έχει περαιωθεί  με τον 

Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

7)Tην διαγραφή οφειλής του κο.,,ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ποσού 3765,69 € επί τις οδού Μ. ΑΣΙΑΣ & ΥΔΡΑΣ 6 

η ΣΤΑΣΗ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο 

είναι σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

8), Tην διαγραφή οφειλής του κο.,,ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ   ποσού ,20.136,70 € από πρόστιμο διατήρησης 

αυθαιρέτου   επί τις οδού Μ. ΑΣΙΑΣ & ΥΔΡΑΣ 6η ΣΤΑΣΗ 

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι 

σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

9) Την διαγραφή οφειλής του κ.,ΚΑΡΑΚΟΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ , ποσού 

2500,00 € για το  ακίνητο  που βρίσκεται  επί της οδού 

Λ.ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 166 ΜΠΟΣΚΟ ,  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διότι έχει 

περαιωθεί  με τον Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

10)Tην διαγραφή οφειλής του κο., ΛΑΖΑΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ  του 

ΙΩΑΝΝΗ  ποσού 14.305,80 € επί της οδού ΑΛ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ & 

ΔΑΒΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΑ του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο 

είναι σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

11), Tην διαγραφή οφειλής του κο.,ΜΠΟΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  του 

ΗΛΙΑ   ποσού  74.250,00 € από πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου   επί 

της οδού ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ Της ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΚΑΤΣΕΛΗ  του Δήμου 

Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι σύμφωνο με την σχετική 

άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 



12) Την διαγραφή οφειλής του κ.,,ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 

του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ , ποσού 2500,00 € για το  ακίνητο  που 

βρίσκεται  επί της οδού , Λ.ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ,  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διότι έχει 

περαιωθεί  με τον Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

13)Tην διαγραφή οφειλής του κο., ΔΑΜΚΑΛΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  του 

ΧΡΗΣΤΟΥ  ποσού 3765,69 € επί  της οικιστικής περιοχής Ντουλάπι 

Κακή Βίγλα  του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι 

σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

14), Tην διαγραφή οφειλής του κο, ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ του 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ    ποσού 6.224,40 € από πρόστιμο διατήρησης 

αυθαιρέτου   επί ,της οδού Πελοποννήσου 73 Βροντού  του Δήμου 

Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι σύμφωνο με την σχετική 

άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

15) Την διαγραφή οφειλής της κα.,ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΓΑΣ του 

ΝΕΟΦΥΤΟΥ  , ποσού  6.606,00 € για το  ακίνητο  που βρίσκεται  επί 

της οδού ΜΥΚΟΝΟΥ –ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ -ΑΙΑΝΤΕΙΟ  ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

διότι έχει περαιωθεί  με τον Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

16)Tην διαγραφή οφειλής του κου ΠΛΙΑΚΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ  του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ποσού 5478,00 € ,που βρίσκεται στην περιοχή Αιαντείου  

του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι σύμφωνο με την 

σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

17), Tην διαγραφή οφειλής του κο, ΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  του 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   ποσού 7920 ,00 € από πρόστιμο διατήρησης 

αυθαιρέτου   επί της οδού ΒΕΝΕΤΙΑΣ & ΔΙΟΜΗΔΗ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ  

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι 

σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

18) Την διαγραφή οφειλής της κας., ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΘΗΝΑΣ  του 

ΑΡΓΥΡΙΟΥ , ποσού 3510,00 € για το  ακίνητο  που βρίσκεται  επί της 

οδού ΚΥΠΡΟΥ ,ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διότι έχει περαιωθεί  

με τον Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

19)Tην διαγραφή οφειλής του κου ΓΑΡΙΒΑΛΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  του 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ποσού 3000,00 € ,που βρίσκεται στην περιοχή ΣΤΕΝΟ 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι 

σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 



20), Tην διαγραφή οφειλής από τον  ,ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ  ποσού 15.606,50 € από πρόστιμο διατήρησης 

αυθαιρέτου   επί της οδού ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ , ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι 

σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

21) Την διαγραφή οφειλής της κας.ΝΙΚΟΛΑΚΟΥ ΑΓΑΘΗΣ του 

ΦΙΛΙΠΠΟΥ , ποσού 5.497,90  € για το  ακίνητο  που βρίσκεται  επί της 

οδού ΑΘΗΝΑΣ στη, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διότι έχει περαιωθεί  με τον 

Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

22), Tην διαγραφή οφειλής του κο, ΜΑΝΤΑΚΑ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ποσού 

5.500 € από πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου   επί της οδού ΛΕΩΦ.   

ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ του Δήμου Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο είναι 

σύμφωνο με την σχετική άδεια.(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

23) Την διαγραφή οφειλής της κας ΑΚΤΥΠΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ , ποσού  13.299,60  € για το  ακίνητο  που βρίσκεται  

επί της οδού ΠΑΡ.ΛΕΩΦ. ΨΙΛΗ ΑΜΜΟΥ, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διότι έχει 

περαιωθεί  με τον Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

24), Tην διαγραφή οφειλής του κο, ,ΚΑΛΟΓΕΙΤΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ    

ποσού 18.701,00 € από πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου   επί της 

οδού ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΔΕΗ ΧΑΛΙΩΤΗ  ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ του Δήμου 

Σαλαμίνας  διότι μετά από έλεγχο έχει υπαχθεί  στις διατάξεις του Ν 

4495/2017 .(Χρημ.κατ.1650/18-9-2019 

 

25) Την διαγραφή οφειλής της κας ΧΑΛΙΑ ΣΟΦΙΑ  του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ  

, ποσού 2.500,00 € για το  ακίνητο  που βρίσκεται  επί της οδού 

ΚΑΣΤΑΝΗΣ στο ΞΕΝΟ  στη, ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ διότι έχει περαιωθεί  με 

τον Ν.4178/2013(Χρημ.κατ.1275/17-8-2018) 

 

 

 
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                                      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ                               ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ                     ΔΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΟΙΗΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

ΓΑΛΕOΣ ΣΥΜΕΩΝ 


