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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 4/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 85/2016
«Περί διαγραφής οφειλών».
Στους Μολάους σήμερα στις δέκα εννέα (19) του μηνός Απριλίου 2016, ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε
τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 04/14.04.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι ένα (21) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Βελιώτης Ευστάθιος
2. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ.
2.
Βουνελάκης Γεώργιος
3. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
3.
Λεκάκης Δημήτριος
4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4.
Παπαδάκης Πιερρής
5. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
5.
Πετράκης Χρήστος
6. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6.
Λυριωτάκης Ιωάννης
7. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
8. Τσαφατίνου Κατερίνα
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Δρίβας Θεόδωρος
12. Κολλιάκος Ιωάννης
13. Μαρούσης Χαράλαμπος
14. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Χριστάκος Σταύρος
17. Δουμάνη Σοφία
18. Κόκκορης Παναγιώτης
19. Κουλουβάκος Βασίλειος
20. Σταθάκης Νεκτάριος
21. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ.
Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,
Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Κουσούλης Γεώργιος Τ.Κ. Ελίκας Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ.
Κυπαρισσίου, Μανίκης Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός
Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χριστοφοράκης
Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων.
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο και τον εντεταλμένο δημ.
σύμβουλο κ. Χριστάκο, οι οποίοι είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το αρθ. 174 Ν3463/2006 η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ
στις κάτωθι περιπτώσεις:
1. όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν καμία περιουσία και οι κληρονόμοι τους
αποποιήθηκαν την κληρονομιά.
2. όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξή της εισπράξεως δεν έφερε
κανένα αποτέλεσμα επί τρία χρόνια, αφότια έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
3. όταν οι οφειλέτες δεν έχουν περιουσία και είναι αγνώστου διαμονής εφόσον οι
προσπάθειες που έγιναν επί μία τριετία για την ανεύρεση της διαμονής δεν έφεραν
αποτέλεσμα.
4. όταν η εγγραφή έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο από την υπηρεσία
Σας αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις οφειλετών για διαγραφή χρεώσεων σύμφωνα με
τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπαλλήλων ανά Δημοτική Ενότητα
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ
 Μανίκης Δημήτριος του Στέφανου. Με την υπ αριθ. 340/12-1-2016 αίτησή του
ζητάει τη διαγραφή του ποσού τω 113,99 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων από
τον κατάλογο δικαιώματος βοσκής έτους 2015. Σύμφωνα με τον έλεγχο που έκανε
η υπηρεσία μας ο ανωτέρω οφειλέτης χρεώθηκε εκ παραδρομής για τα δηλωθέντα
ζώα του ως ετεροδημότης και όχι ως δημότης. Βάσει του πιστοποιητικού μονίμου
κατοικίας ο ανωτέρω οφειλέτης είναι μόνιμος κάτοικος της ΤΚ Κουπιών και ως εκ
τούτου πρέπει να γίνει διαγραφή της επιπλέον χρέωσης ποσού 113,99 €.
 Μανίκης Θεόδωρος του Στέφανου. Με την υπ αριθ. 341/12-1-2016 αίτησή του
ζητάει τη διαγραφή του ποσού τω 113,99 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων από
τον κατάλογο δικαιώματος βοσκής έτους 2015. Σύμφωνα με τον έλεγχο που έκανε
η υπηρεσία μας ο ανωτέρω οφειλέτης χρεώθηκε εκ παραδρομής για τα δηλωθέντα
ζώα του ως ετεροδημότης και όχι ως δημότης. Βάσει του πιστοποιητικού μονίμου
κατοικίας ο ανωτέρω οφειλέτης είναι μόνιμος κάτοικος της ΤΚ Κουπιών και ως εκ
τούτου πρέπει να γίνει διαγραφή της επιπλέον χρέωσης ποσού 113,99 €.
 Σμυρναίος Χρήστος του Ιωάννου. Με την αριθ. 2382/19-2-16 αίτησή του ζητάει τη
διαγραφή του ποσού των 252 € που αφορούν τέλη αποχέτευσης ΔΕ Μολάων γιατί
μπορεί να έχει δύο ξεχωριστά ακίνητα στο όνομά του ωστόσο οι εγκαταστάσεις
αποχέτευσης που έχει κάνει στο ένα ακίνητο καταλήγουν στον ίδιο αγωγό με το
άλλο, οπότε θα πρέπει να χρεωθεί μία παροχή αποχέτευσης. Εισηγούμαι την
διαγραφή του ποσού των 252 € για κωδικό παροχής 1054.
 Βαρράς Νικόλαος του Αναστασίου με την υπ αριθ. 2912/2-3-16 αίτησή του ζητάει
την διαγραφή των τελών αποχέτευσης για το ακίνητο με κωδικό παροχής 0069
γιατί είναι ακατοίκητο και εγκαταλειμμένο. Προχώρησε σε διακοπή παροχής νερού
και σύμφωνα με την Υπευθ. Δήλωση που μας προσκομίζει έχει κάνει διακοπή και
ηλεκτρ.ρεύματος. Εισηγούμαι την διαγραφή του ποσού των 252 € για κωδικό
παροχής 0069
 Βαρράς Παρασκευάς του Γεωργίου με την υπ αριθ. 4722/7-4-2016 αίτησή του
ζητάει τη διαγραφή του ποσού των 252 € για το ακίνητο με κωδικό παροχής 0063
γιατί δεν πέρασε ο αγωγό από εκεί. Ύστερα από επανέλεγχο της υπηρεσίας
διαπιστώθηκε ότι λανθασμένα χρεώθηκε αυτή η παροχή γιατί στο συγκεκριμένο
σημείο δεν έφτασε το αποχετευτικό δίκτυο. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 252€
 Ντανάκα Αικατερίνη του Κοσμά κάτοικος Συκέας. Εκ παραδρομής χρεώθηκαν τέλη
αποχέτευσης στην ανωτέρω ενώ έπρεπε να χρεωθεί η Ντανάκα Αικατερίνη κάτοικος
Μολάων. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 252 ευρώ από την Ντανάκα Αικατερίνη
του Κοσμά κάτοικο Συκέας και να χρεωθούν στην σωστή Ντανάκα Αικατερίνη
κάτοικο Μολάων.
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Κυριαζάκου Αργυρή του Ιωάννη με την υπ αριθ 3464 /16-3-2016 αίτησή της ζητάει
την διαγραφή του ποσού των 252 ευρώ που αφορά τέλη αποχέτευσης γιατί η
παροχή της είναι στο ίδιο ακίνητο με αυτό της κόρης της Κυριαζάκου Βασιλική στην
οποία βεβαιώθηκε το ίδιο ποσό. Να γίνει διαγραφή από Κυριαζάκου Αργυρή.
 Γαβαλάκης Νικ Βασίλειος. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 252 € που αφορούν
τέλη αποχέτευσης στην παροχή 0104 γιατί έχει χρεωθεί και η παροχή 0105 που
αφορά το ίδιο ακίνητο.
 Ντανάκας Ευάγγελος του Δημητρίου με την 4346/31-3-2016 αίτησή του ζητάει την
διαγραφή του ποσού των 252 ευρώ που αφορά τέλη αποχέτευσης γιατί η παροχή
0715 γιατί έχει χρεωθεί για την παροχή 0716 . Οι δύο παροχές αφορούν ξεχωριστά
ακίνητα τα οποία όμως καταλήγουν σε κοινό βόθρο και συνεπώς θα χρησιμοποιηθεί
μία παροχή. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 252 € που αφορούν τον κωδικό
ύδρευσης 0715.
 Λαμπούση Χριστίνα του Θεοφάνη με αίτησή της ζητάει τη διαγραφή του ποσού των
50,4 € που αφορούν τέλη αποχέτευσης. Η ανωτέρω χρεώθηκε το ποσό των 252 €
ως τέλη αποχέτευσης για ακίνητο στο οποίο υπάρχουν 5 ιδιοκτήτες. Με τις υπ αριθ.
Α 711 και Α 712 αποδείξεις είσπραξης συνολικού ποσού 201,6 εξόφλησε την
αναλογία των τεσσάρων ιδιοκτητών. Το ποσό που απομένει αφορά τον Σύριγγα
Στεφανή και κατά συνέπεια πρέπει να διαγραφεί από το όνομα της κας Λαμπούση
και να βεβαιωθεί στον κο Σύριγγα.
 Μυλωνάκος Απόστολος του Παναγιώτη. Με την υπ αριθ. 3463/16-3-2016 αίτησή
του ζητάει την διαγραφή του ποσού των 484,76 συν των νόμιμων προσαυξήσεων.
Το ανωτέρω ποσό αφορά τέλη ύδρευσης ετών 2004-2005 της παροχής 0585 σε
ακίνητο στους Μολάους. Το διάστημα αυτό υπόχρεος γι αυτή την παροχή ήταν ο
Ξενοφωντίδης Δημήτριος στον οποίο εκδίδονταν και οι λογαριασμοί ύδρευσης. Το
μηχανογραφικό σύστημα κράτησε τις ανωτέρω οφειλές όχι στον υπόχρεο δηλαδή
τον κύριο Ξενοφωντίδη αλλά στον ιδιοκτήτη του ακινήτου τον κο Μυλωνάκο . Να
γίνει διαγραφή του ποσού από τον κο Μυλωνάκο και να μεταφερθεί στον
πραγματικό οφειλέτη το κο Ξενοφωντίδη.
 Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά:
το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, (παρ.1 άρθρο 82
Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
60 του Ν. 1416/1984)
Να γίνουν διαγραφή από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας το ποσό των 518,57 € και από
την Πολεοδομία Μολάων το ποσό των 109,85 € που αφορούν τέλη ύδρευσης συν των
νόμιμων προσαυξήσεων.
Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ
 ΟΤΕ ΑΕ. Με την 22858/21-12-15 αίτηση ζητείται η διαγραφή του ποσού των
502,70 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων που αφορά κατανάλωση νερού για το Α
εξάμηνο έτους 2013. Σύμφωνα με την εισήγηση του υδραυλικού Δρακάκη
Αναστάσιου το συγκεκριμένο υδρόμετρο ήταν χαλασμένο και ως εκ τούτου η
κατανάλωση δεν ήταν ορθή. Εισηγείται την διαγραφή του ποσού των 502,70 €.
 Αρσενάκου Ειρήνη (Νεάπολη). Με την υπ αριθ. 21991/7-12-2015 αίτησή της ζητάει
την επανεξέταση της κατανάλωσης νερού. Σύμφωνα με την εισήγηση της
υδρονομέα κας Κοντραφούρη Περσεφόνης διαπιστώθηκε λάθος στην μέτρηση του
συγκεκριμένου υδρομέτρου. Εισηγείται να γίνει διαγραφή του ποσού των 12,66 €
και να χρεωθεί μόνο το πάγιο.
 Αλεβίζου Σταυρούλα (Αγ. Νικόλαος Βοιών). Με την υπ αριθ. 14676/25-8-2015
αίτησή της ζητείται να γίνει επανέλεγχος της κατανάλωσης του Α εξαμήνου 2014
όπου καταγράφτηκαν 340 κυβικά ενώ η ίδια δεν κατοικεί στην συγκεκριμένη οικία
από το 2012. Κατά μέσο όρο σύμφωνα με την ιστορικότητα της συγκεκριμένης
παροχής και την εισήγηση της κα Κοντραφούρη Περσεφόνης η κατανάλωση ήταν
153 κυβικά ανά εξάμηνο. Σύμφωνα με τον έλεγχο που έκανε ο υδραυλικός του
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Δήμου Δρακάκης Αναστάσιος διαπιστώθηκε βλάβη στον υδρομετρητή. Να γίνει
διαγραφή των επιπλέον κυβικών δηλαδή 340-153=187
Καραντζής Γεώργιος του Δημητρίου. Με την υπ αριθ. 2588/25-2-2016ζητάει τη
διαγραφή του ποσού των 146,90 € που αφορά 200m3
νερού για το Αεξάμηνο
2015. Σύμφωνα με την εισήγηση της κας Κοντραφούρης Περσεφόνης μετά από
έλεγχο στον συγκεκριμένο υδρομετρητή διαπιστώθηκε ότι έγινε λάθος μέτρηση και
αντί να χρεωθεί 54 κυβικά χρεώθηκε 254. Εισηγείται τη διαγραφή του ποσού των
146,90 € που αντιστοιχούν στα 200 κυβικά.
Κοντραφούρης Αντώνιος (Νεάπολη). Με την υπ αριθ. 22065/8-12-15 αίτησή του
ζητάει τον επανέλεγχο των χρεωμένων κυβικών της παροχής με κωδικό 53200 στο
όνομα της Κοντραφούρη Ευφροσύνης. Σύμφωνα με την εισήγηση της υδρονομέα
κας Κοντραφούρη Περσεφόνης έγινε λάθος καταγραφή στα καταναλώμενα κυβικά
και προτείνει τη διαγραφή του ποσού των 22,60 € και να χρεωθεί μόνο το πάγιο.
Βελωνιας Πλάτων (Νεάπολη). Με την υπ αριθ. 22057/8-12-15 αίτησή του ζητάει να
γίνει διαγραφή των επιπλέον κυβικών που χρεώθηκε λόγω λάθους του
μηχανογραφικού συστήματος. Σύμφωνα με την εισήγηση της υδρονομέα κας
Κοντραφούρη Περσεφόνης ενώ η προηγούμενη ένδειξη ήταν 72 κυβικά και είχαν
πληρωθεί ξαναχρεώθηκαν στον νέο λογαριασμό. Να γίνει διαγραφεί του ποσού των
33,70 €.
Τράμπαρης Σταύρος (Δαιμονιά). Με την 22067/8-12-15 αίτησή του ζητάει την
διαγραφή του ποσού των 63,50 € για το Α εξαμ. 2015 γιατί είχε πληρωθεί με
οίκοθεν όταν έφυγε ο ενοικιαστής του ακινήτου. Δεν υπήρξε επιπλέον κατανάλωση
(Διπλ. Έισπ. Η 1221/30-4-2015). Να γίνει διαγραφή του ποσού των 63,50 € γιατί
υπάρχει επαναχρέωση.
Ψαρρομάτης Γεώργιος (Αγ. Απόστολοι). Με την υπ αριθ. 22884/21-12-15 αίτησή
του ζητάει τη διαγραφή του ποσού των 1002,76€ που αφορά το Β εξ. 2013 .
Σύμφωνα με την εισήγηση της υδρονομέα κας Κοντραφούρη Περσεφόνης πρέπει
να γίνει η διαγραφή των 1002,76€ γιατί είχε γίνει λάθος καταγραφή των
καταναλώμενων κυβικών. Ο κος Ψαρρομάτης είχε πληρώσει για το διάστημα του Β
εξαμήνου 2013 το ποσό των 31,19 € που αντιστοιχεί σε 44 κυβικά κατανάλωσης (ο
μέσος όρος των κυβικών που καταναλώνει).
Αλειφέρης Νικόλαος (Νεάπολη). Με την υπ αριθ. 22063/8-12-15 αίτησή του ζητάει
τον επανέλεγχο της μέτρησης. Σύμφωνα με την εισήγηση της υδρονομέα κας
Κοντραφούρη Περσεφόνης έγινε λάθος απεικόνιση των χειρόγραφων μετρήσεων
στο μηχανογραφικό σύστημα για το Β εξάμηνο του 2013 και αντί των 29 κυβικών
γράφτηκαν 129 κυβικά. Εισηγείται τη διαγραφή των επιπλέον κυβικών 129-29=100.
Ανδρεσάκη Μάρθα. Επιθυμεί τον επανέλεγχο της υπ 22733 παροχής της
αποθανούσης Τσαγγαρίδη Μάρθας. Σύμφωνα με τις χειρόγραφες καταστάσεις
κατανάλωσης νερού έπρεπε να χρεωθεί μόνο το πάγιο γιατί το ακίνητο δεν
κατοικείται . Ο κος Δρακάκης Αναστάσιος υδραυλικός της ΔΕ Βοιών βεβαιώνει τη
λάθος μέτρηση. Χρεώθηκε 64 κυβικά. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 30,70 €.

 Σύμφωνα με την εισήγηση της κα Μινωπέτρου Αναστασίας υπαλλήλου Δ.Ε Βοιών
1.Σε ορισμένους καταλόγους ύδρευσης, κοιμητηρίων και ΚΟΚ της Δημοτικής Ενότητας
Βοιών του Δήμου μας έχουν γίνει εγγραφές λανθασμένες ή πολλαπλές.
Προϋποθέσεις:
Σύμφωνα με το παραπάνω σχετικό άρθρο όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς
καταλόγους δημοτικών και κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε
κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογούμενου, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το είδος εσόδου και για
το ίδιο πρόσωπο, η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
α)ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δ.K ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ονοματεπώνυμο
Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ
Ποσό
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ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτη
ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτη
ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτη
ΑΡΓΕΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Παναγιώτη

του

Διακοπή από 2010

του

Διακοπή από 2010

24,60€
7,81€

του

Διακοπή από 2010

24,60€

του

Διακοπή από 2010

7,81€

β) Κατάλογοι Κοιμητηρίων
Τ.K ΕΛΙΚΑΣ
Ονοματεπώνυμο
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
Γ)Κατάλογοι ακαθαρίστων τελών
Δ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
Ονοματεπώνυμο
ΧΑΡΑΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Δημητρίου
ΛΕΚΚΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Παναγιώτη

Λόγος Διαγραφής
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002
Έγινε εκταφήπαραχώρηση το 2002

Λόγος Διαγραφής
Διπλή εγγραφή
Βεβαιώθηκε το
ποσό βάσει
στοιχείων Δ.Ο.Υ
αλλά έχει
παράλληλη
δραστηριότητα.
Κατατέθηκαν
στοιχεία και
πλήρωσε με το Δ
224/18-2-16 Υ.Σ

Διπλ.Βεβ
618/3-1-2005

Ποσό
11,80€

618/3-1-2005

11,80€

890/13-62005
1255/5-62006
166/4-6-2007

11,80€

595/5-5-2008

15€

112/1-4-2009

15€

102/1-4-2010

15€

262/7-6-2011

15€

397/4-7-2012

20€

230/9-4-2013

20€

125/11-32014
165/13-32015

20€

Διπλ.Βεβ
1590/22-62015
1639/8-2-2016

11,80€
12,50€

20€

Ποσό
€471,87
€134,72
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Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
 Από λάθος του μηχανογραφικού συστήματος κάποιοι λογαριασμοί ύδρευσης του Α
εξαμ. 2015 εκδόθηκαν σε προηγούμενους υπόχρεους και όχι στους τρέχοντες. Να
γίνει διαγραφή των αντίστοιχων ποσών και να χρεωθούν οι σωστοί οφειλέτες
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα χωρίς την επιβάρυνση των προσαυξήσεων γιατί δεν
έχουν ακόμα ενημέρωση για τις συγκεκριμένες
ΣΩΣΤΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ
ΛΑΘΟΣ ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ
ΠΟΣΟ
ΚΑΤΣΟΥΛΩΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
25,50
Χουσάκος
Χαράλαμπος
Εμμαν.
Χουσάκος Νικόλαος
17,63


Τραϊφόρος Ιωάννης: Με την 22379 αίτησή του ζητάει να διαγραφεί το ποσό των
4838 € γιατί προφανώς έχει γίνει λάθος μέτρηση. Σύμφωνα με την εισήγηση του
αρμοδίου υπαλλήλου επί των εσόδων της ΔΕ Μονεμβασίας κου Ρέγα Κωνσταντίνου
επιβεβαιώθηκε από τον υδραυλικό κον Κατσώρη ότι εκ παραδρομής αντί να
καταγράψει ως τελευταία ένδειξη καταναλωμένων κυβικών τον αριθμό 5863
έγραψε 6863 με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί 1000 κυβικά επιπλέον. Εισηγείται να
γίνει διαγραφεί των 1000 κυβικών.
 Σπανός Γεώργιος: Με την υπ αριθ. 22360/14-12-15 αίτησή του ζητάει να γίνει
διαγραφή του ποσού των 749,26 € που αφορά μέρος των ακαθαρίστων εσόδων Β
εξαμ. 2014 γιατί το σύνολο εκροών της εταιρείας ήταν 66.137,87 και αφορούσε
δυο καταστήματα, το κεντρικό που εδρεύει στην Μυρτιά του Δήμου Ευρώτα και το
υποκατάστημα στον Αγ. Ιωάννη Δήμου Μονεμβασίας. Σύμφωνα με την εισήγηση
του αρμοδίου υπαλλήλου επί των εσόδων της ΔΕ Μονεμβασίας κου Ρέγα
Κωνσταντίνου, οι περιοδικές δηλώσεις του υποκαταστήματος στον Αγ. Ιωάννη
Μονεμβασίας το σύνολο των εκροών για το Β εξαμ. 2014 ήταν 50.403,38 που
αντιστοιχεί σε 2.400,16 € ως τέλος ακαθαρίστων. Να γίνει διαγραφή από το ποσό
των 3.149,42 € το ποσό των 749,12 € που αφορά το κατάστημα στο Δήμο Ευρώτα.
 Σιγάλας Εμμανουήλ. Με την 22373/14-12-15 αίτησή του ζητάει τη διαγραφή 30
κυβικών γιατί θεωρεί ότι έγινε λάθος μέτρηση. Ο κος Γκουβούσης Θεόδωρος
υδρονομέας επιβεβαιώνει τη λάθος καταγραφή των κυβικών. Τελευταία ένδειξη
ήταν 100 κυβικά και όχι 130 κυβικά. Να γίνει διαγραφή των επιπλέον 30 κυβικών.
 Σας στέλνουμε συνημμένα αντίγραφα τριών (3) αιτήσεων με τις οποίες οι αιτούντες
ζητάνε την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος παροχών ύδρευσης λόγω
θανάτου συγγενικών προσώπων τους, τυγχάνοντας αυτοί νόμιμοι κληρονόμοι
καθώς και τη μεταφορά των χρηματικών υπολοίπων στο όνομά τους.
Ειδικότερα έχουμε: 1) Από το εκλιπών Στέλιο Κουλούρη με Α/Α 43705 στη θυγατέρα του
Σταυρούλα Κουλούρη με Α/Α 28902, με τη μεταφορά του υπολοίπου οφειλής ποσού
361,30 € συν προσαυξήσεις, 2) Από τον εκλιπών Παναγιώτη Μπίλια με Α/Α 43374 στη
σύζυγό του Γεωργία Κωνσταντινάκου με Α/Α 49344, με τη μεταφορά του υπολοίπου
οφειλής ποσού 545,52 € συν προσαυξήσεις, 3) Από τον εκλιπών Ιωάννη Καπελέρη με Α/Α
23874 στον υιό του Απόστολο Καπελέρη με Α/Α 49343, με τη μεταφορά του υπολοίπου
οφειλής ποσού 63,50 € συν προσαυξήσεις.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις Β.Δ. 17-5/15-6-59 περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού
των Δήμων, παρακαλούμε όπως τεθεί το υπόψη θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, για τη
συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης μεταφοράς των υπολοίπων οφειλών όπως
ανωτέρω αναφέρονται στους νέους παρόχους ύδρευσης.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ
 Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά:
το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, (παρ.1 άρθρο 82
Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
60 του Ν. 1416/1984)
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Να γίνουν διαγραφή από το Δημοτικό Σχολείο Ρειχέας το ποσό των 17,50 € και από το
Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίου το ποσό των 115,95 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων
που αφορούν τέλη ύδρευσης.
Κατά του χρηματικού καταλόγου τελών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου για το Α΄ Εξάμηνο
2014 και κατά της αριθ. 16/2015 ΑΔΣ Δήμου Μονεμβασίας έχει κατατεθεί η αίτησηένσταση:
Η αριθ.πρωτ.22922/22-12-2015 αίτηση – ένσταση του κ. Νικολάου Γ. Πολυχρονίου,
κατοίκου ΤΚ Κυπαρισσίου με την οποία ενίσταται κατά του λογαριασμού που αφορά την
κατανάλωση νερού Α΄ εξαμήνου 2014 για το αριθ. 152831 υδρομέτρου με κωδικό παροχής
ΠΑΡ-89 και κατά της αριθ.16/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου
Μονεμβασίας διότι όπως σύμφωνα με το αριθ.πρωτ. 22521/27-10-2014 έγγραφο του
υδραυλικού Μπελεγρή Αλέξανδρου, λόγω βλάβης του υδρομέτρου δεν καταναλώθηκαν τα
κυβικά που αναγράφονταν από τον υδρονομέα αυτό σημαίνει ότι ο υδρομετρητής δεν
λειτουργούσε σωστά και ως εκ τούτου καταγραφόταν περίπου 30% περισσότερη ποσότητα
καταναλωμένου νερού.
Το ποσό που χρεώθηκε σύμφωνα με τον λογαριασμό ύδρευσης-αποχέτευσης
Α΄εξαμήνου 2014 είναι υπερβολικό (466,13€- 139,83 (30%) = 326,30€) και ότι το 30%
της μείωσης θα πρέπει να αναφέρεται επί της κατανάλωσης (319 κυβικά νερού – (30%)
95,70 =223,30 κυβ. νερού) και όχι επί του ποσού (466,13€) που έχει χρεωθεί. Για την
κατανάλωση των 223,30 κυβ. νερού η χρέωση που θα προκύψει είναι:
Πάγιο:
10,00€
50 κμ * 0,40€/κμ = 20,00€
50 κμ * 0,50€/κμ = 25,00€
50 κμ * 0,70€/κμ = 35,00€
50 κμ * 1,00€/κμ = 50,00€
23,30 κμ * 2,00€/κμ = 46,60€
ΦΠΑ 13%
24,25€
ΣΥΝΟΛΟ
210,85€
Επισυνάπτεται το αριθ.πρωτ. 22521/27-10-2014 έγγραφο του υδραυλικού του
Δήμου σχετικά με την λειτουργία του αριθ. 152831 υδρομέτρου με κωδικό παροχής ΠΑΡ89, καθώς και ο λογαριασμός ύδρευσης Α΄ εξαμήνου 2014.
 Να γίνει διαγραφή από τον χρηματικό κατάλογο 199, που αφορούσε δυνητικά τέλη
ύδρευσης ΤΚ Ρειχέας ο Δρίβας Παναγιώτης του Θεοδοσίου με ΑΦΜ 123069107 γιατί
έχει ομβροδεξαμενή η οποία επαρκεί για τις λίγες μέρες που τυχόν επισκεφτεί το
χωριό και λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν μπορεί να εξοφλήσει την χρέωση.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ
Σχετικά με οφειλή τελών ύδρευσης Γεωργίας Ιατροπούλου Χήρα Παναγιώτη Ιατρόπουλου.
Σύμφωνα:
1.με την από 22/3/2012 εξώδικη διαμαρτυρία-γνωστοποίηση-πρόσκληση και δήλωση
κας Ιατροπούλου Γεωργίας
2. με την απάντηση αντιδημάρχου με αριθμ. Πρωτ. 20455/20-7-2012 με αναλυτική
κατάσταση κυβικών και χρεών.
3. με την επιστολή από 18/6/2014 κας Γεωργίας Ιατροπούλου για ένταξη σε ρύθμιση
μέχρι να συζητηθεί η ένσταση.
4. με την επιστολή από 29/1/2015 κας Γεωργίας Ιατροπούλου όπου ζητά από το Δ.Σ.
διαγραφή χρεών.
5. με την αναλυτική κίνηση οφειλέτη από 22/12/2015.
6. με την εισήγηση του κου Σουρλά (Αντιδήμαρχος ΔΕ Ασωπού) όπου δηλώνει ότι έχει
ιδία αντίληψη σχετικά με τις μετρήσεις των υδρομετρητών και ότι ύστερα από πολλούς
ελέγχους του υδρονομέα λειτουργούν σωστά.
Με βάση τα παραπάνω, να μη γίνει η διαγραφή του χρέους που αιτείται η κα
Ιατροπούλου Γεωργία.
 Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος, δικαίωμα και εισφορά:
το ελληνικό δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (παρ.1 άρθρο 82
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Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο
60 του Ν. 1416/1984)
Να γίνει διαγραφή από το Γυμνάσιο Παπαδιανίκων το ποσό των 80,01 συν των
νόμιμων προσαυξήσεων που αφορούν τέλη ύδρευσης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει Ομόφωνα
Α. Διαγράφει για τους ανωτέρω λόγους, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του
Δήμου και ειδικότερα:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ:
 Μανίκης Δημήτριος του Στέφανου: Διαγραφή ποσού 113,99 € από τέλη βοσκής.
 Μανίκης Θεόδωρος του Στέφανου: Διαγραφή ποσού 113,99 €, από τέλη βοσκής.
 Σμυρναίος Χρήστος του Ιωάννου: Διαγραφή του ποσού των 252 € για κωδικό
παροχής 1054, από τέλη αποχέτευσης.
 Βαρράς Νικόλαος του Αναστασίου: Διαγραφή του ποσού των 252 € για κωδικό
παροχής 0069, από τέλη αποχέτευσης.
 Βαρράς Παρασκευάς του Γεωργίου: Διαγραφή του ποσού των 252 ευρώ για κωδικό
παροχής 0063 για τέλη αποχέτευσης.
 Ντανάκα Αικατερίνη του Κοσμά: Διαγραφή ποσού 252 € για τέλη αποχέτευσης.
 Κυριαζάκου Αργυρή του Ιωάννη: Διαγραφή του ποσού των 252 ευρώ για τέλη
αποχέτευσης.
 Γαβαλάκης Νικ Βασίλειος. Διαγραφή του ποσού των 252 € που αφορούν τέλη
αποχέτευσης στην παροχή 0104.
 Ντανάκας Ευάγγελος του Δημητρίου: Διαγραφή του ποσού των 252 € που αφορούν
τον κωδικό ύδρευσης 0715.
 Λαμπούση Χριστίνα του Θεοφάνη: Διαγραφή του ποσού των 50,4 € που αφορούν
τέλη αποχέτευσης.
 Μυλωνάκος Απόστολος του Παναγιώτη. Διαγραφή του ποσού των 484,76 συν των
νόμιμων προσαυξήσεων για την παροχή 0585.
 Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας: Διαγραφή ποσού 518,57 € συν των νόμιμων
προσαυξήσεων για τέλη ύδρευσης.
 Πολεοδομία Μολάων: Διαγραφή ποσού 109,85 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων
για τέλη ύδρευσης.












2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ:
ΟΤΕ ΑΕ: Διαγραφή ποσού 502,70 € από τέλη ύδρευσης.
Αρσενάκου Ειρήνη (Νεάπολη): Διαγραφή του ποσού των 12,66 € και να χρεωθεί
μόνο το πάγιο (ύδρευση).
Αλεβίζου Σταυρούλα (Αγ. Νικόλαος Βοιών): Διαγραφή 187 κυβικών νερού.
Καραντζής Γεώργιος του Δημητρίου: Διαγραφή του ποσού των 146,90 € για τέλη
ύδρευσης.
Κοντραφούρης Αντώνιος (Νεάπολη): Διαγραφή του ποσού των 22,60 € και να
χρεωθεί μόνο το πάγιο (ύδρευση).
Βελωνιας Πλάτων (Νεάπολη): Διαγραφή του ποσού των 33,70 € για τέλη
ύδρευσης.
Τράμπαρης Σταύρος (Δαιμονιά): Διαγραφή του ποσού των 63,50 € για τέλη
ύδρευσης.
Ψαρρομάτης Γεώργιος (Αγ. Απόστολοι): Διαγραφή των 1002,76 € για τέλη
ύδρευσης.
Αλειφέρης Νικόλαος (Νεάπολη): Διαγραφή 100 κυβικών νερού.
Ανδρεσάκη Μάρθα: Διαγραφή του ποσού των 30,70 € για τέλη ύδρευσης.
Αργείτης Νικόλαος του Παναγιώτη: Διαγραφή ποσών από τέλη ύδρευσης Δ.Κ.
Νεάπολης:
 24,60 €
 7,81 €
 24,60 €
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 7,81 €
Νίκα Φωτεινή: Διαγραφή ποσών από τέλη κοιμητηρίων Τ.Κ. Ελίκας:
o 11,80 € (διπλ. Βεβ. 618/3-1-2005).
o 11,80 € (διπλ. Βεβ. 618/3-1-2005).
o 11,80 € (διπλ. Βεβ. 890/13-6-2005).
o 11,80 € (διπλ. Βεβ. 1255/5-6-2006).
o 12,50 € (διπλ. Βεβ. 166/4-6-2007).
o 15,00 € (διπλ. Βεβ. 595/5-5-2008).
o 15,00 € (διπλ. Βεβ. 112/1-4-2009).
o 15,00 € (διπλ. Βεβ. 102/1-4-2010).
o 15,00 € (διπλ. Βεβ. 262/7-6-2011)).
o 20,00 € (διπλ. Βεβ. 397/4-7-2012).
o 20,00 € (διπλ. Βεβ. 230/9-4-2013).
o 20,00 € (διπλ. Βεβ. 125/11-3-2014).
o 20,00 € (διπλ. Βεβ. 165/13-3-2015).
Χαραμή Γεωργία του Δημητρίου: Διαγραφή ποσού 471,87 € (διπλ. Βεβ. 1590/22-62015) από τέλη ακαθαρίστων εσόδων Δ.Κ. Νεάπολης.
Λέκκα Δέσποινα του Παναγιώτη: Διαγραφή ποσού 134,72 € (διπλ. Βεβ. 1639/8-22016).

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ:
Γραμματικάκης Ιωάννης Δημήτριος: Διαγραφή ποσού 25,50 € για τέλη ύδρευσης.
Χουσάκος Νικόλαος: Διαγραφή ποσού 17,63 € για τέλη ύδρευσης.
 Τραϊφόρος Ιωάννης: Διαγραφή 1000 κυβικών.
 Σπανός Γεώργιος: Διαγραφή ποσού 749,12 € από το ποσό των 3.149,42 € από
τέλη ακαθαρίστων εσόδων.
 Σιγάλας Εμμανουήλ: Διαγραφή 30 κυβικών.
 Στέλιος Κουλούρης (α/α 43705): Διαγραφή ποσού 361,30 συν τις προσαυξήσεις.
 Παναγιώτης Μπίλιας (α/α 43374): Διαγραφή ποσού 545,52 € συν τις προσαυξήσεις.
 Ιωάννης Καπελέρης (α/α 23874): Διαγραφή ποσού 63,50 € συν τις προσαυξήσεις.



4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ:
 Δημοτικό Σχολείο Ρειχέας: Διαγραφή ποσού 17,50 € συν των νόμιμων
προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 Δημοτικό Σχολείο Κυπαρισσίου: Διαγραφή ποσού 115,95 € συν των νόμιμων
προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.
 Νικόλαος Γ. Πολυχρονίου: Διαγραφή ποσού 115,45 € για το αριθ. 152831
υδρόμετρο με κωδ. παροχής ΠΑΡ-89 (τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Κυπαρισσίου).
Δρίβας Παναγιώτης του Θεοδοσίου: Διαγραφή ποσού 300 € με τις νόμιμες
προσαυξήσεις από το χρηματικό κατάλογο 199, για δυνητικά τέλη ύδρευσης Τ.Κ.
Ρειχέας.

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ:
 Γυμνάσιο Παπαδιανίκων:
Διαγραφή
προσαυξήσεων από τέλη ύδρευσης.

ποσού

80,01

€

συν

των

νόμιμων

Β. Δεν διαγράφει την οφειλή στο όνομα Ιατροπούλου Γεωργία χήρα Παναγιώτη, από
τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Ασωπού, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή – Νατιώτη Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Αλεξάνδρα
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Τσαφατίνου Κατερίνα Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Δρίβας Θεόδωρος
Κολλιάκος Ιωάννης
Μαρούσης Χαράλαμπος
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Σταθάκης Νεκτάριος
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Παπαδάκη Ευγενία
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