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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  12/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  226/2016 
 
«Περί διαγραφής οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους». 
 
    Στους Μολάους σήμερα στις είκοσι (20) του μηνός Οκτωβρίου 2016, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη 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 12/13.10.2016 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 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  δέκα εννέα (19) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Λεκάκης Δημήτριος 
 2. Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 2. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 3. Χαραμή–Νατιώτη Αλεξάνδρα Γραμματέας Δ.Σ. 3. Νεραντζουλάκη – Ρεπαπίνου Ζωή 
 4. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 4. Παπούλη Δέσποινα 
 5. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 5. Τσαφατίνου Κατερίνα             
 6. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 6. Κόκκορης Παναγιώτης 
 7. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος 8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
10. Αλειφέρη Παναγιώτα   
11. Βουνελάκης Γεώργιος   
12. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
13. Κολλιάκος Ιωάννης   
14. Παπαδάκης Πιερρής   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Δουμάνη  Σοφία   
18. Κουλουβάκος Βασίλειος   
19. 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: Γεωργουδής Ιωάννης Δ.Κ. Νεάπολης, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Τζάκας Γεώργιος 
Τ.Κ. Ελαίας, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Γαβρίλης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, 
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. Μονεμβασίας, Καρούνης Μιχαήλ 
Τ.Κ. Πακίων, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας. 

Μετά τη συζήτηση του 11ου θέματος αποχώρησε η δημ. σύμβουλος κα Δουμάνη Σοφία, 
ενώ ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μονεμβασίας Χουσάκος Δημήτριος αποχώρησε πριν τη συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 
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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 13ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο δημ. σύμβουλο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής: 

Το Τμήμα Εσόδων με την από 11/10/2016 εισήγησή του, εισηγείται τη διαγραφή χρεών, 
ως 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, αφότου 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 ΑΣΩΠΟΥ 

 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 γίνει διαγραφή του ποσού των 141,50€ συν των νόμιμων προσαυξήσεων που 
αφορά λογαριασμό ύδρευσης του Δημοτικού Σχολείου Παπαδιανίκων  
 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ 
 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 γίνει διαγραφή του ποσού των 115,31€ συν των νόμιμων προσαυξήσεων που 
αφορά λογαριασμό ύδρευσης της Θερμολιά Ιωάννας του Παντελή   όπου στεγαζόταν 
το Νηπιαγωγείο της Νεάπολης.  
 

Σύμφωνα με την εισήγηση της κα Αναστασίας Μινώπετρου Υπαλλήλου ΔΕ 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 
   

Πρόταση : 
4.Καλείται το Δ.Σ να λάβει σχετική απόφαση για τις παρακάτω διαγραφές: 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003625_N0000000706_S0000042614
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003625_N0000000706_S0000042614
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008834
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003625_N0000000706_S0000042614
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003625_N0000000706_S0000042614
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α)ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

T.K ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

ΜΟΥΤΣΑΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του 
Κων/νου 

Διπλή εγγραφή 
κατά τη 
μηχανογράφηση 

1753/2016 12,50€ 

 

β) Κατάλογοι Κοιμητηρίων 
Τ.K ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ του 

Ιωάννη 

Πρόβλημα μετάπτωσης 
προγράμματος 

 20€ 

ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ ΦΙΛΙΩ του 

Δημητρίου 

Πρόβλημα μετάπτωσης 
προγράμματος 

 20€ 

ΔΕΡΜΑΤΗ ΦΙΛΙΩ του 

Θεοδώρου 

Πρόβλημα μετάπτωσης 
προγράμματος 

 15€ 

 
Τ.K ΕΛΙΚΑΣ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του 

Χαραλ 

Πρόβλημα μετάπτωσης 
προγράμματος 

 20€ 

Δ.K ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

Καλυβίτη Ματίνα του 

Παρασκευά 

Πρόβλημα μετάπτωσης 
προγράμματος 

 20€ 

Τ.K ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

του Αντωνίου 

Πρόβλημα μετάπτωσης 
προγράμματος 

 20€ 

Τ.K ΚΑΣTANEAΣ 
Ονοματεπώνυμο Λόγος Διαγραφής Διπλ.Βεβ Ποσό 

ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του 

Κων/νου 

Είναι οστεοφυλάκειο  20€ 

 

 
Σύμφωνα με την εισήγηση του κου Δρίβα Παναγιώτη Υπαλλήλου 

ΔΕ Βοιών: 
 

Στο  βεβαιωτικό κατάλογο Νο 1741 Ά ΦΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ   

υπάρχουν  οφειλές  που βεβαιώθηκαν είτε λανθασμένα ως προς το ποσό είτε έγινε 

πολλαπλή   εγγραφή των οφειλετών,  εισηγούμαι την διαγραφή των κάτωθι χρεών: 

Ακολουθεί  αναλυτική κατάσταση στην οποία εμφανίζονται ονοματεπώνυμα το ποσό, ως 

επίσης και δικαιολογητικό για την  διαγραφή. 

 

 

α/α α/α  ΧΡΗΜ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ  € ΔΙΚ/ΚΟ  

ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

1 343 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

105,00 ΑΦΟΡΑ ΑΛΛΟ 

ΠΡΟΣΩΠΟ. ΥΠΑΡΧΕΙ 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

2 106 ΔΡΙΒΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

105,00 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

3 184 ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ 105,00  ΛΑΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ 
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ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

4 353 ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

105,00 ΑΙΤΗΣΗ ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ 

ΔΗΛΩΣΗ 

5. 243 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΦΛΩΡΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00 ΧΡΕΩΣΗ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ 

(2) 

6 384 ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

105,00 ΘΕΛΕΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

ΑΓΩΓΟΥ. 

7 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00 ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

8 206 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00  ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ,ΙΔΙΟ 

ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ 

ΜΑΚΑΡΙΟΥ 

9 320 ΠΑΠΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

105,00 ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 

ΑΚΤΗ ΒΟΙΩΝ - ΒΑΡΚΑ 

10 358 ΣΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 70,00  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΣΕ 

ΤΡΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ 

(ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) ΤΟ 1/3 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΔΗΛ. 

35,00 € 

11 221 ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

– ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ 

12 359 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105,00€ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ  

2015 

13 414 ΦΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 

105,00 ΟΙΚΟΠΕΔΟ –

Λ.ΣΠΑΡΤΗΣ 

14 298 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

105,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΥΟ 

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΙΔΙΟ ΚΤΗΡΙΟ 

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ 

ΠΑΠΟΥΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

15 260,261 ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

210,00 ΠΟΛΛΑΠΛΟΙ 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 

16 113 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΛΙΑΣ 

105,00 ΕΓΓΡΑΦΗ ΔΥΟ (2) 

ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΙΔΙΟ ΚΤΗΡΙΟ –

ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ 

ΕΝΑ. 

17 186 ΚΟΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105,00 ΛΑΘΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ 

ΟΙΚΟΠΕΔΟ 

18 141 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

105,00 ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΩ 

ΑΓΟΡΟΠΩΛΗΣΙΑΣ 

19 140 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105,00 διπλοεγγραφη 

20 430 ΧΑΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

105,00 διπλοεγγραφη 

21 253 ΜΕΪΜΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

105,00 Ακατοίκητο ακίνητο 

(δεν υπάρχει νερό 

και ρεύμα)  
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 Ο κος Φαρδής Παρασκευάς του Γεωργίου επιθυμεί τον επανέλεγχο της μέτρησης 

της παροχής του για το Β εξάμ. 2015 γιατί θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος. Σύμφωνα 

με την εισήγηση του υδραυλικού της ΔΕ Βοιών κου Δρακάκη Αναστασίου και της 

Κοντραφούρη Περσεφόνης έγινε λάθος καταγραφή των καταναλωμένων κυβικών 

λόγω μη ορατής ένδειξης του υδρομέτρου .  Από την ιστορικότητα της καρτέλας 

της παροχής ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά εξάμηνο είναι 72 κυβικά. Να 

χρεωθούν 60 κυβ. για το Β Εξάμηνο 2015 αντί 212 κυβικά που είχε χρεωθεί 

αρχικά  και 60κυβικά για το Α εξάμ. 2016 αντί 13 που χρεώθηκε λόγω αλλαγής  

υδρομέτρου.) 

 Ο κος Κουντουρόγιαννης Κων/νος του Αντωνίου επιθυμεί τον επανέλεγχο της 

κατανάλωσης ύδρευσης του Β εξαμ. 2014 γιατί θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος. 

Σύμφωνα με την εισήγηση του υδραυλικού της ΔΕ Βοιών κου Δρακάκη 

Αναστασίου και της Κοντραφούρη Περσεφόνης επιβεβαιώνει ότι έγινε λάθος 

μέτρηση γιατί το υδρόμετρο δεν ήταν καθαρό. Από την ιστορικότητα της 

καρτέλας της παροχής ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά εξάμηνο είναι 15 κυβικά. 

Να χρεωθεί με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα 15 κυβικά για το Β εξάμ. 2014 για 

το οποίο δεν χρεώθηκε τίποτα και για το Α εξάμ. 2015 από τα 118 κυβικά που 

χρεώθηκε  να χρεωθούν 15 κυβικά. Να γίνει διαγραφή του ποσού που αφορά 

103 κυβικά. 

 Ο κος Αρσένιος Αρσενάκος του Ιωάννη επιθυμεί τον επανέλεγχο της μέτρησης 

που αφορά το Α εξάμηνο του 2015 γιατί θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος. Σύμφωνα με 

την εισήγηση του υδραυλικού της ΔΕ Βοιών κου Δρακάκη Αναστασίου και της 

Κοντραφούρη Περσεφόνης πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 67,20 € συν 

των νόμιμων προσαυξήσεων γιατί είχε γίνει λάθος καταγραφή των κυβικών λόγω 

θολού υδρομετρητή. 

 Ο κος Δημήτριος Αγγελάκος του Ευαγγέλου επιθυμεί τον επανέλεγχο της 

μέτρησης που αφορά το Β εξάμηνο του 2015 γιατί θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος. 

Σύμφωνα με την εισήγηση του υδραυλικού της ΔΕ Βοιών κου Δρακάκη 

Αναστασίου και της Κοντραφούρη Περσεφόνης πρέπει να γίνει διαγραφή του 

ποσού των 86,5 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων γιατί ο συγκεκριμένος 

υδρομετρητής ήταν χαλασμένος κ δεν κατέγραφε  σωστά και να χρεωθεί μόνο 

100 κυβικά από 192 που χρεώθηκε.  

 Ο κος Μιχαλέττος Ευάγγελος του Ιωάννη επιθυμεί τον επανέλεγχο της μέτρησης 

που αφορά το Β εξαμ 2015 . Σύμφωνα με την εισήγηση της Κοντραφούρη 

Περσεφόνης ο υδρομετρητής της παροχής ήταν μαύρος με αποτέλεσμα να γίνει 

λάθος καταγραφή. Έτσι αντί να χρεωθεί 95 κυβικά χρεώθηκε 229. Να γίνει 

διαγραφή των 134 κυβικών αξίας 164,50€ συν των νόμιμων προσαυξήσεων  

 Ο Κος Μέμιτσας Ιωάννης του Νικολάου  επιθυμεί τον επανέλεγχο της μέτρησης 

που αφορά το Α εξάμηνο του 2015 γιατί θεωρεί ότι έχει χρεωθεί πολλά κυβικά 

ενώ απουσίαζε για λόγους υγείας. Σύμφωνα με την εισήγηση του υδραυλικού της 

ΔΕ Βοιών κου Δρακάκη Αναστασίου και της Κοντραφούρη Περσεφόνης 

διαπιστώθηκε ότι το υδρόμετρο ήταν χαλασμένο κ γι αυτό παρουσίαζε αυτή την 

κατανάλωση. Έγινε αλλαγή υδρομέτρου. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 

122,20 συν των νόμιμων προσαυξήσεων . 

 H κα Μακρή Καλλιόπη επιθυμεί τον επανέλεγχο της μέτρησης που αφορά το Β 

εξάμηνο του 2015 γιατί θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος. Σύμφωνα με την εισήγηση 

της κας Κοντραφούρη Περσεφόνης χρεώθηκε από λάθος καταμέτρηση 308  

κυβικά ενώ έπρεπε να χρεωθεί 25.Το υδρόμετρο δεν ήταν σε χώρο προσβάσιμο . 

Σύμφωνα με το ιστορικό της καρτέλας ο μέσος όρος κατανάλωσης της παροχής 

ανά εξάμηνο είναι 44 κυβικά. Να χρεωθούν για το Β εξάμ. 2015 40κυβικα και όχι 

308 και με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα να χρεωθούν 40 κυβικά και για το Α 

εξάμ. 2016 για το οποίο δεν χρεώθηκε τίποτα λόγω αλλαγής υδρομέτρου. 

 Η κα Δερμάτη Ειρήνη με την υπ αριθ 6985/3-5-16 αίτησή της επιθυμεί την 

διαγραφή του ποσού των 547,36€ στο όνομα της αποθανούσης μητέρας της 

Μπεχράκη Ρουμπίνη του Γεωργίου γιατί ως μοναδική κληρονόμος της εκλιπούσας 

έχει κάνει αποποίηση κληρονομιάς.  Από το πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών 

προκύπτει ότι είναι μοναδικό τέκνο της κα Μπεχράκη Ρουμπίνης και επίσης από το 

έγγραφο του πρωτοδικείου Γυθείου έχει γίνει αποποίηση κληρονομιάς τόσο από την 

κα Δερμάτη με το σύζυγό της όσο και από τα παιδιά αυτής. Με το σύζυγο της η κα 

Μπεχράκη είχε πάρει διαζύγιο χρόνια πριν το θάνατό της σύμφωνα με την αίτηση της 
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κα Δερμάτη. Από τα παραπάνω προκύπτει αδυναμία της υπηρεσίας να  διεκδικήσει 

τις ανωτέρω οφειλές κ ως εκ τούτου προτείνω την διαγραφή τους. 

 

 

Γ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Σύμφωνα με την εισήγηση του κου Ρέγα Κων/νου υπαλλήλου ΔΕ 
Μονεμβασίας: 
 

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

ΟΝΟΜΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  

Κωστάκης Ιωάννης 
κληρονόμος του 
Δημητρίου Μαρουλάκου 
του Ιωάννη και της Ζωής 

Αίτηση (αριθ. Πρωτ. 15671/4-10-2016) 
για τη διαγραφή  τελών ύδρευσης Α΄ 
εξαμήνου έτους 2016 ποσού 263,00 γιατί ο 
υδρομετρητής είναι προφανώς είναι 
χαλασμένος καθότι οι προηγούμενες 
καταναλώσεις ήταν πολύ μικρές χωρίς να έχει 
επέλθει ουσιώδης μεταβολή στη χρήση νερού 
. 

Έκθεση υδραυλικού και 
καρτέλα με τις μετρήσεις της 
παροχής. 

Από την έκθεση υδραυλικού 
προκύπτει ότι ο υδρομετρητής ήταν 
χαλασμένος και ζητήθηκε να 
αντικατασταθεί να διαγραφεί το 
οφειλόμενο ποσό των 263,00 € και 
να γίνει χρέωση ο μέσος όρος 
προηγούμενων εξαμήνων που 
ανέρχεται στα 35 κυβικά συν 20 
κυβικά επιπλέον.  

Μπίλια Χρυσάφω του 
Παναγιώτη σύζυγος του 
εκλιπόντος συζύγου της 
Παναγιώτη Ι. Μπίλια   

Αίτηση (αριθ. Πρωτ. 13892/6-9-2016) για 
τη διαγραφή  τελών ύδρευσης Α΄ εξαμήνου 
έτους 2015 ποσού 322,52 €, γιατί ο 
υδρομετρητής ήταν χαλασμένος και με 
έγγραφο του υδραυλικού στη συνέχεια 
αντικαταστάθηκε . 

Έκθεση υδραυλικού και 
καρτέλα με τις μετρήσεις της 
παροχής. 

Από την έκθεση υδραυλικού 
προκύπτει ότι ο υδρομετρητής ήταν 
χαλασμένος και αντικαταστάθηκε  
να διαγραφεί το οφειλόμενο ποσό 
των 322,52 € και να γίνει χρέωση 
ο μέσος όρος επόμενων εξαμήνων 
που ανέρχεται στα 65 κυβικά συν 
20 κυβικά επιπλέον.  

Κακκάβας Φώτιος 
εκπροσώπου των 
ιδιοκτητών του ακινήτου 
"παλαιό ΚΕΠ"  
(Μονεμβασία) 

Αίτηση (αριθ. Πρωτ. 6929/13-5-2016) για 
τη διαγραφή τελών ύδρευσης και τελών 
αποχέτευσης Β΄ εξαμ. 2013, Α΄ εξαμ. 2015 
και Β΄ εξαμήνου 2015 ποσού 326,58 συν 
προσ. για τους λόγους που αναφέρoνται στην 
αίτησή του. Παρακαλώ να με απαλλάξετε από 
την υποχρέωση πληρωμής τελών ύδρευσης- 
αποχέτευσης που αφορούν το ακλινητο 
"παλαιό ΚΕΠ" Μονεμβασίας για τους 
παρακάτω λόγους: 1) Κατόπιν παρακλήσεως 
σας κρατήσατε τα κλειδιά του ακινήτου και 
ουσιαστικά τύποις αποχωρήσατε, γιατί με την 
συγκατάθεσή μου, αφήσατε μέσα στο μίσθιο 
πολλά εν χρήσει πράγματά σας(τηλ. κέντρο, 
καρέκλες, γραφική ύλη, ντοσιέ, πολλές στολές 
κ.λ.π.) μέχρι να βρείτε άλλο κατάλληλο χώρο 
να τα μεταφέρετε, Από εσάς τα κλειδιά τα 
πήρα το καλοκαίρι 2015 και έβγαλα 
αντικλείδια, 2) Ασφαλώς και θα είχα κλείσει 
την παροχή, εάν είχατε παραδώσει το μίσθιο, 
3) Αιτία της μεγάλης κατανάλωσης νερού 
μπορεί να είναι η διαρροή, ελ/κό ρολόι, 
κάποιος από σας να έκανε χρήση τουαλέτας 
να ξέχασε τη βρύση ανοικτή ή να πάτησε 
καζανάκι και αυτό να έμεινε ανοικτό και 
τέλος ελαττωματικό καζανάκι. Για όλα αυτά 

Eισήγηση της Οικον. 
Υπηρεσίας Δ.Ε. 
Μονεμβασίας, η οφειλή είναι 
στο όνομα του εκλιπόντος 
Μπέλεση Ντίνου, πατέρας 
και αδελφός των ιδιοκτητών 
του ακινήτου και η από 6-10-
2016 έκθεση υδραυλικού   

Από την έκθεση υδραυλικού 
προκύπτει ότι ο υδρομετρητής είναι 
χαλασμένος και ζητήθηκε να 
αντικατασταθεί και  να διαγραφεί το 
ποσό των 276,58 €   
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δεν ευθύνονται οι ιδιοκτήτες.       

ΛΙΑΡΑΚΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ (Μον/σία) 
για λογαριασμό 
κληρονόμων Νίκου 
Λιαράκου 

Αίτηση (με αριθ. πρωτ. 22627/16-12-
2015) Το καλοκαίρι του 2014 συνεργείο του 
Δήμου εκτέλεσε εργασίες διάνοιξης αγωγού 
για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού 
με αποτέλεσμα να διακόψει την παροχή χωρίς 
να φροντίσει για την επανασύνδεσή της. 
Επιπρόσθετα δεν χρειάζοται πλέον την 
παροχή αυτή, για αυτό παρακαλεί όπως 
ενεργήσουμε για τη διαγραφή του ποσού 
72,60 € και την οριστική διακοπή της 
παροχής  

Eισήγηση της Οικον. 
Υπηρεσίας Δ.Ε. 
Μονεμβασίας, η οφειλή είναι 
στο όνομα του εκλιπόντος 
Νίκου Λιαράκου και 
βεβαιώνεται ότι εκτελέστηκαν 
εργασίες διάνοιξης αγωγού για 
την επέκταση του βιολογικού 
καθαρισμού με αποτέλεσμα τη 
διακοπή της παροχής χωρίς 
στη συνέχεια να γίνει 
επανασύνδεσή της .  

Υπαιτιότητα υπηρεσίας Δήμου -
Εισηγείται τη διαγραφή ποσού 
72,60 €  

Ανδριτσάκη Σταματική 
(Μονσία)  

Αίτηση (με αριθ. πρωτ. 11535/2-7-2015) 
για τη διαγραφή  ποσού 123,00 € που αφορά 
την αντικατάσταση υδρόμετρου σύμφωνα με 
την αριθ. 212/2012 Α.Δ.Σ., γιατί όπως 
υποστηρίζει πρόκειται για μονομερή ενέργεια 
γιατί δεν ειδοποιήθηκε με συστημένη επιστολή 
και δεν ειδοποιήθηκε για τη βλάβη ενώ είχε 
τη δυνατότητα να το αντικαστήσει με δικά της 
έξοδα. 

Επισυνάπτεται το αριθ. πρωτ. 
5837/4/6-2015 έγγραφο 
της Οικον. Υπηρεσίας Δ.Ε. 
Μονεμβασίας, για το υπόψη 
θέμα, σύμφωνα με το οποίο το 
σχετικό έγγραφο για την 
αντικατάσταση του 
υδρόμετρου στάλθηκε με 
ομαδική επιστολή από την 
έδρα του Δήμου.  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 
παραγρ. 174 παρ. 1 του Ν. 
3463/2006, να τεθεί υπόψη του 
Δ.Σ. εάν η αποστολή της σχετικής  
ειδοποίησης με ομαδική επιστολή 
και όχι συστημένη αποτελεί 
λανθασμένο τρόπο ως προς τη 
βεβαίωση της οφειλής αυτής.     
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Κανελλόπουλος 
Παναγιώτης (Μον/σία) 

Αίτηση (με αριθ. πρωτ. 13322/26-8-2015) 
για τη διαγραφή  ποσού 152,60 € που 
αφορούν οφειλές ύδρευσης παρελθόντων 
ετών του πρώην Δήμου Μονεμβασίας 
(Καποδιστριακού Δήμου), γιατί από το έτος 
1992 που περιήλθε το ακίνητο στην 
ιδιοκτησία μου το ακίνητο εξοφλούσα όλους 
τους λογαριασμούς τελών ύδρευσης και στο 
ειδοποιητήριο του Β΄ εξαμήνου 2010 και 
μετέπειτα στα ειδοποιητήρια που λαμβάνω 
δεν αναφέρεται ότι είχα προγενέστερες 
οφειλές μέχρι πρόσφατα που ενημερώθηκα 
ότι υφίστανται οι οφειλές αυτές κ.λ.π.. 

Επί της αιτήσεως βεβαιώνεται 
ότι από 1-1-2011 λόγω 
μετάπτωσης του 
προγράμματος του πρώην 
Δήμου Μονεμβασίας 
(Καποδιστριακού Δήμου) στην 
ALFAWARE 
Πληροφορική και από 2015 
στην Εταιρεία Έγκριτος 
GROUP ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
Ο.Ε. στα εκδοθέντα 
ειδοποιητήρια πληρωμής δεν 
αναφέρονται οι οφειλές 
παρελθόντων ετών πριν το 
έτος 2010 του πρώην Δήμου 
Μονεμβασίας .  

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της 
παραγρ. 174 παρ. 1 του Ν. 
3463/2006, να τεθεί υπόψη του 
Δ.Σ. εάν η μη ενημέρωση στα 
ειδοποιητήρια πληρωμής από 2011 
και μετέπειτα προγενέστερων 
οφειλών του πρώην Δήμου 
Μονεμβασίας αποτελεί λόγος 
διαγραφής τους.     

Παυλομανωλάκος 
Ευάγγελος (Νόμια) 

Αίτηση (με αριθ. πρωτ. 15751/5-10-2016) 
για τη διαγραφή  ποσού 41,40 € συν 
προσαυξήσεις που αφορούν οφειλές παγίων 
ύδρευσης παρελθόντων ετών του πρώην 
Δήμου Μονεμβασίας (Καποδιστριακού 
Δήμου), γιατί το έτος 1978 που αναχώρησα 
για Αυστραλία δεν είχα παροχή ύδρευσης στο 
ακίνητο ιδιοκτησίας μου στη Τ.Κ. Νομίων. 
Επέστρεψα στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 
2014 και με αίτησή μου που έλαβε αριθ. 
πρωτ. 17938/1-8-2014 ζήτησα παροχή για 
την οικία μου που βρίσκεται στον οικισμό 
Τροχάλια Τ.Κ. Νομίων και με το αριθ. 
1668/σειρά Ζ/1-8-2014 διπλότυπο 
είσπραξης του Δήμου πλήρωσα το ποσό των 
246,00 € για τη σύνδεση με το δημοτικό 
δίκτυο του Δήμου.   

Επί της αιτήσεως 
επισυνάπτεται αντίγραφο της 
αίτησης με αριθ. πρωτ. 
17938/1-8-2014 που ζητά 
να συνδεθεί με το δημοτικό 
δίκτυο και αντίγραφο του 
διπλοτύπου με αριθ. 
1668/σειρά Ζ/1-8-2014 
ποσού 246,00€ .  

Εισηγείται τη διαγραφή του ποσού 
των 41,40 € που αφορά πάγια 
ύδρευσης ετών 2005 έως 2007, 
γιατί προφανώς εκ παραδρομής 
είχαν χρεωθεί αφού απουσίαζε στο 
εξωτερικό και δεν είχε στην κατοχή 
του παροχή ύδρευσης όπως αυτό 
αποδεικνύεται από την αίτησή του 
και τα επισυναπτόμενα 
δικαιολογητικά έγγραφα. 

Καπελέρη Αγγελική 
(Άγιος Ιωάννης 
Μονεμβασίας) 

Αίτηση (με αριθ. πρωτ. 6358/30-4-2016) 
για τη διαγραφή  ποσού 500,00 που αφορά 
επιβολή προστίμου στον σύζυγό της 
Παναγιώτη Καπελέρη για παράνομη σύνδεση 
υδρομετρητή, γιατί ο σύζυγός της από το έτος 
2011 πάσχει από ανίατος ασθένεια μη 
αναστρέψιμη και ήδη είναι κλινήρης. Με την 
εκδήλωση της ασθένειας ο σύζυγός της δεν 
έχει το γνώθι σαυτόν και για αυτό προέβηκε 
στην ενέργεια αυτή.    

Επί της αιτήσεως 
επισυνάπτεται αντίγραφο με 
αριθ. Πρωτ. 1614/30-3-
2015 ιατρική γνωμάτευση του 
Γενικού Νοσοκομείου 
Αττικής ΚΑΤ, με την οποία 
γνωστοποιείται ότι ο 
Παναγιώτης Καπελέρης 
πάσχει βαριάς μορφής 
τετραπάρεση κ.λ.π. και από 
τότε νοσηλεύεται κλινήρης στο 
νοσοκομείο .  

Το αίτημα αφορά τη διαγραφή του 
προστίμου ποσού 500,00 € για 
σοβαρούς λόγους υγείας και με την 
επισήμανση ότι  με την εκδήλωση 
της ασθένειας ο σύζυγός της δεν 
έχει το γνώθι σαυτόν και για αυτό 
προέβηκε στην ενέργεια αυτή.     

  

 

Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ 

Σύμφωνα με την εισήγηση της κα Μπέλεση ΔΕ Ζάρακα: 
 

 Κατά του χρηματικού καταλόγου τελών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου για το B΄ 
Εξάμηνο 2015 έχει κατατεθεί  η από 22-04-2016 αίτηση-ένσταση: 
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Σύμφωνα με την από 22-04-2016 αίτηση – ένσταση του κ. Βασιλείου 
Γεωργίου του Βασιλείου, κατοίκου ΤΚ Κυπαρισσίου – Δ.Ε. Ζάρακα, η οποία 
πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αριθ.πρωτ. 5466/22-04-2016, ο ανωτέρω 
ενίσταται κατά του λογαριασμού που αφορά την κατανάλωση νερού Β΄ εξαμήνου 
2015 για το αριθ. 40401 υδρόμετρο με κωδικό παροχής ΜΗΤ-110 που βρίσκεται 
στην ΤΚ Κυπαρισσίου οικισμός Μητρόπολης και ζητά να γίνει νέα καταμέτρηση του 
υδρομέτρου λόγω λάθους σύμφωνα με την τελευταία ένδειξη. 

Σύμφωνα με την νέα καταμέτρηση που έγινε από τον Πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου Κυπαρισσίου κ. Κωνσταντίνο Γαβρίλη η σημερινή ένδειξη της παροχής 
του είναι 316, η οποία εκ παραδρομής είχε καταμετρηθεί λάθος από τον υδρονομέα 
515 με αποτέλεσμα να έχει χρεωθεί 216 κυβικά νερού τα οποία δεν έχουν 
καταναλωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη επιμέτρηση 299 κυβ. νερού.  

Σύμφωνα με την νέα μέτρηση έχει καταναλώσει 17 κυβικά (προηγούμενη 
ένδειξη 299 τελευταία ένδειξη 316 = 17 κυβικά): 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ: 
Κατανάλωση 17κμ Χ 0,40€/κμ =  6,80€ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13%                       =   0,88€ 
Τακτική ΠΑΓΙΟ                        =  10,00€ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23%                       =    2,30€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                     17,68€ 
 

 Να διαγραφεί το ποσό των 177,82€ από τους χρηματικούς καταλόγους 
ύδρευσης Β΄ εξαμήνου 2015 συν των νόμιμων 

 

 

 Κατά του χρηματικού καταλόγου τελών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου για το B΄ 
Εξάμηνο 2015 έχει κατατεθεί  η αριθ.πρωτ. ΚΕΠ 0181/Φ.3777094/3873/07-
04-2016 αίτηση-ένσταση: 

 
Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. ΚΕΠ 0181/Φ.3777094/3873/07-04-2016 αίτηση 

– ένσταση της κ. Σταυρούλας Γ. Ξυπολιά, κατοίκου Δωδώνης 4 – 12244 Αιγάλεω, η 
οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας και έλαβε αριθ.πρωτ. 4908/11-04-2016, η 
ανωτέρω ενίσταται κατά του λογαριασμού που αφορά την κατανάλωση νερού Β΄ 
εξαμήνου 2015 για το αριθ. 223054 υδρόμετρο με κωδικό παροχής ΚΑΒ-100 που 
βρίσκεται στην ΤΚ Κυπαρισσίου οικισμός Βρύσης και ζητά να γίνει νέα καταμέτρηση 
του υδρομέτρου λόγω λάθους σύμφωνα με την τελευταία ένδειξη. 

Σύμφωνα με την νέα καταμέτρηση που έγινε από τον Πρόεδρο του Τοπικού 
Συμβουλίου Κυπαρισσίου κ. Κωνσταντίνο Γαβρίλη η σημερινή ένδειξη της παροχής 
είναι 2609, η οποία εκ παραδρομής είχε καταμετρηθεί λάθος από τον υδρονομέα 
2809 με αποτέλεσμα να έχει χρεωθεί 228 κυβικά νερού τα οποία δεν έχουν 
καταναλωθεί σύμφωνα με την προηγούμενη επιμέτρηση 2581.  

Σύμφωνα με την νέα μέτρηση έχει καταναλώσει 28 κυβικά (προηγούμενη 
ένδειξη 2581 τελευταία ένδειξη 2609 = 28 κυβικά): 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ: 
Κατανάλωση 28κμ Χ 0,40€/κμ = 11,20€ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 13%                       =   1,45€ 
Τακτική ΠΑΓΙΟ                        =  10,00€ 
ΑΞΙΑ ΦΠΑ 23%                       =    2,30€ 
ΣΥΝΟΛΟ                                     24,95€ 
 
 Να διαγραφεί το ποσό των 197,55€ από τους χρηματικούς καταλόγους 

ύδρευσης Β΄ εξαμήνου 20152015 συν των νόμιμων προσαυξήσεων αυτού. 
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 Κατά του χρηματικού καταλόγου αριθ. 199 τριπλ.βεβ.Α/1 με αριθ. βεβαίωσης 

41/11-06-2010 δυνητικών τελών ύδρευσης ΤΚ Ρειχέας, κατατέθηκε η με 

αριθ. πρωτ. 10585/07-07-2016 αίτηση - ένσταση του Καραγιάννη 

Δημητρίου του Παναγιώτη προκειμένου διαγραφεί από τον ανωτέρω 

χρηματικό κατάλογο της ΤΚ Ρειχέας, Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας 

Λακωνίας, ο οποίος είχε χρεωθεί με το ποσό των 300,00€ για δυνητικά τέλη 

ύδρευσης, προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια παροχής υδρομετρητή, την 

οποία όμως δεν χρειάζεται.  

 Να διαγραφεί το ποσό των 300,00€ από τον χρηματικό κατάλογο 

δυνητικών τελών της ΤΚ Ρειχέας, Δ.Ε. Ζάρακα του Δήμου Μονεμβασίας 

Λακωνίας. 

 Ε. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ 

 Με την αριθμ. 8943/13-6-2016 αίτηση του, ο κύριος  Ανδρεσάκης  Γεώργιος του 

Δημητρίου, διαχειριστής της εταιρείας  ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αιτεί να διαγραφεί το ποσόν των 39,80 ευρώ που αφορά τέλη 

ακαθαρίστων εσόδων περιόδου από 1-4-2015 έως 31-12-2015. Τα στοιχεία που 

χρησιμοποιήθηκαν από το Δήμο Μον/σίας για την χρέωση των ακαθαρίστων της 

ανωτέρω περιόδου, έχουν παραληφθεί από την ΔΟΥ Σπάρτης με το αριθμ. 4215/25-2-

2016 έγγραφο. Τα έσοδα βασει  των οποίων προέκυψε το 0,50% για την 

προαναφερόμενη περίοδο είναι 34.242,35 ευρώ. Επομένως  

34.242,35χ100/100,50χ0,50%=170,36 ευρώ το ποσόν που βεβαιώθηκε προς 

είσπραξη στην εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

Όμως στο ποσόν των 34.242,35 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και απολλασόμενα του 

0,50% έσοδα.  Σύμφωνα με το κεντρικό ισοζύγιο λογαριασμών της ανωτέρω 

εταιρείας  που μας  προσκόμισε ο κυριος Ανδρεσάκης Δ. Γεώργιος από τον λογιστή 

του   Σπύρο Λυκούργου Καρούνη και βάσει του οποίου πρέπει να υπολογισθεί το 

0,50% είναι 26.242,35. Επομένως 26.242,35χ100/100,50χ0,50%=130,56 ευρώ , το 

ποσόν που πρέπει να πληρωθεί από την πιο  εταιρεία.  Επειδή ο κος Γεώργιος 

Ανδρεσάκης με το αριθμ. Α/3793/9-6-2016 διπλότυπο εξόφλησε το ποσόν των 130,56 

ευρώ, το οποίο είναι μέρος από το βεβαιωθέν (170,36)   

   Να γίνει διαγραφή του ποσού των 39,80 ευρώ καθώς και των προσαυξήσειων που έχουν 

προκύψει έως σήμερα,  από τους χρηματικούς καταλόγους ακαθαρίστων εσόδων Δήμου 

Μονεμβασίας  που βεβαιώθηκε στις  12-5-2016 στην εταιρεία ΚΟΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ 

ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 
 

Σταμαδιάνου Αικατερίνη : Με την υπ αριθ. 5222/18-4-2016 αίτησή της αιτείται τη 

διαγραφή του ποσού των 252 ευρώ που αφορά τέλος αποχέτευσης για το ακίνητό 

της με κωδ.παρ 0131. Σύμφωνα με τα στοιχεία των τεχνικών το συγκεκριμένο 

ακίνητο δεν μπορεί να συνδεθεί με το αποχετευτικό δίκτυο στην παρούσα φάση 

λόγω τεχνικών προβλημάτων. 

Να γίνει διαγραφή του ποσού των 252 ευρώ συν των νόμιμων προσαυξήσεων. 

Γιανναράκης Ιωάννης του Θεοδώρου. Να γίνει η διαγραφή των 20ευρώ που 

αφορούν τέλη κοιμητηρίου 2016 γιατί εκ παραδρομής βεβαιώθηκε στον υπ 

αριθ.93/2016 βεβαιωτικό κατάλογο ενώ είχε εισπραχθεί από είκοθεν βεβαιωτικό 

σημείωμα με το υπ αριθ. Α 342/19-2-2016 διπλότυπο είσπραξης.  

Δρίβας-Κρεμαστιωτης Δημήτριος.(κωδ.οφειλετη 988) Να γίνει διαγραφή του 

ποσού των 252€ συν των νόμιμων προσαυξήσεων που αφορά τέλος αποχέτευσης 

της παροχής 0206 γιατί η ανωτέρω οφειλή χρεώθηκε στον Δρίβα Παναγιώτη 

Δημητρίου η οποία και έχει εξοφληθεί.  
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Κουλούρης Ιωάννης Αντωνίου: Να γίνει διαγραφή του ποσού των 252€ συν των 

νόμιμων προσαυξήσεων που αφορά τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 

Μολάων γιατί για το συγκεκριμένο ακίνητο με κωδικό παροχής ύδρευσης 0396 έχει 

γίνει διακοπή νερού και ηλεκτροδότησης. 

Σούντα Σταματική του Δημητρίου: Σύμφωνα με την αίτησή της ο λογαριασμός 

ύδρευσης για το Α εξάμ. 2016 ήταν υπερδιογκωμένος σε σχέση με τα προηγούμενα 

εξάμηνα. Από τον έλεγχο που έγινε στα στοιχεία που τηρεί ο Δήμος διαπιστώθηκε ότι 

η μέτρηση του Β εξαμ 2015 έγινε κατά προσέγγιση γιατί το σπίτι ήταν κλειστό και 

δεν υπήρχε πρόσβαση στο υδρόμετρο μια και είναι τοποθετημένο εντός του ακινήτου 

και όχι σε εμφανές σημείο. Έτσι χρεώθηκαν για το Β εξαμ. 2015  μόνο 50 κυβικά με 

αποτέλεσμα όταν πραγματοποιήθηκε η μέτρηση για το Β εξαμ. 2016  το σύνολο των 

κυβικών που καταγράφηκαν ήταν 248 κυβικά. Με βάσει την κλιμακωτή τιμολόγηση 

του νερού τα κυβικά χρεώθηκαν ως εξής: 

κυβικά αξια 

50 0,40 

100 0,50 

150 0,70 

200 1,00 

250 2,00 

Αξια 

σύνολο 

226,00 

 Προτείνω επειδή σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής τα καταναλώμενα 

κυβικά τα προηγούμενα εξάμηνα δεν ξεπερνούσαν την κλίμακα των 150 κυβικών 

συν το γεγονός ότι μέρος της κατανάλωσης του Α εξαμ.του 2016 αφορά το Β εξαμ. 

2015,  η χρέωση των 248 κυβικών να γίνει ως εξής:  

κυβικα τιμη 

50 0,40 

100 0,50 

148 0,70 

Αξια 

συνολο 

148,60 

 

Έτσι ο λογαριασμός συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του ΦΠΑ από 268 ευρώ 

διαμορφώνεται στα 180,3ευρω. 

Επίσης θα πρέπει να τοποθετηθεί το υδρόμετρο σε εμφανές από την υπηρεσία σημείο 

σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης ,προς αποφυγή παρόμοιων θεμάτων. 

   Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση: 
 Αποφασίζει Ομόφωνα  

   Διαγράφει  για  τους  ανωτέρω  λόγους, από τους βεβαιωτικούς  καταλόγους του Δήμου 
και ειδικότερα: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ: 

 Δημοτικό Σχολείο Παπαδιανίκων: Ποσό 141,50 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων 
από τέλη ύδρευσης.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΝ: 
 Θερμολιά  Ιωάννα του Παντελή:  Ποσό 115,31 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων 

από τέλη ύδρευσης.  

 Μουτσάτσου  Σταυρούλα του Κων/νου (1753/2016 διπλ. Βεβ. ΤΚ Αγίου Νικολάου): 

Ποσό 12,50 € από τέλη ύδρευσης. 
 Πλουμίδη Κυριακούλα του Ιωάννη: Ποσό 20,00 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Αγ. 

Αποστόλων. 

 Καλογερίνη Φιλιώ του Δημητρίου: Ποσό 20,00 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Αγ. 
Αποστόλων. 

 Δερμάτη Φιλιώ του Θεοδώρου: Ποσό 15,00 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Αγ. 
Αποστόλων. 

 Στούμπος Σταύρος του Χαραλ.: Ποσό 20,00 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Ελίκας. 

 Καλυβίτη Ματίνα του Παρασκευά: Ποσό 20,00 € από τέλη κοιμητηρίων ΔΚ 
Νεαπόλεως. 
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 Κουντούρης Χαράλαμπος του Αντωνίου: Ποσό 20,00 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ 
Παντανάσσης. 

 Κοντός Γεώργιος του Κων/νου: Ποσό 20,00 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Καστανέας. 
 
ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟ 1741 Α’ ΦΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 

α/α α/α  ΧΡΗΜ. 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΟΣΟ  €  

1 343 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

2 106 ΔΡΙΒΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

3 184 ΚΟΥΤΣΟΥΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

4 353 ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

5. 243 ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΦΛΩΡΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

6 384 ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

7 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

8 206 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00  Διαγραφή 

9 320 ΠΑΠΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

10 358 ΣΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 70,00  Διαγραφή 

11 221 ΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

105,00  Διαγραφή 

12 359 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ ΒΕΝΕΤΙΑ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

13 414 ΦΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 

105,00 Διαγραφή 

14 298 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

15 260,261 ΜΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

210,00 Διαγραφή 

16 113 ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
ΗΛΙΑΣ 

105,00 Διαγραφή 

17 186 ΚΟΤΣΟΥΚΑΛΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

18 141 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

105,00 Διαγραφή 

19 140 ΚΟΝΤΟΜΗΝΑΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

105,00 Διαγραφή 

20 430 ΧΑΡΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του 
ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

105,00 Διαγραφή 

21 253 ΜΕΪΜΕΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

105,00 Διαγραφή 

 Φαρδής Παρασκευάς του Γεωργίου: Να χρεωθούν 60 κυβ. για το Β εξάμηνο 2015 
αντί 212 κυβικά που είχαν χρεωθεί αρχικά  και 60 κυβικά για το Α εξάμ. 2016 αντί 
13 που χρεώθηκαν. 

 Κουντουρόγιαννης Κων/νος του Αντωνίου:  Να χρεωθούν με οίκοθεν βεβαιωτικό 
σημείωμα 15 κυβικά για το Β εξάμ. 2014 και για το Α εξάμ. 2015 από τα 118 κυβικά 
που χρεώθηκε, να χρεωθούν 15 κυβικά. Διαγράφει το ποσό που αφορά 103 κυβικά. 
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 Αρσένιος Αρσενάκος του Ιωάννη, τέλη ύδρευσης Β’ εξαμήνου 2015: Διαγράφει 
ποσό 67,20 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων. 

  Δημήτριος Αγγελάκος του Ευαγγέλου, τέλη ύδρευσης Β’ εξαμήνου 2015:  
Διαγράφει ποσό 86,5 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων.  

 Μιχαλέττος Ευάγγελος του Ιωάννη, τέλη ύδρευσης Β’ εξαμήνου 2015: Διαγράφει 
134 κυβικά αξίας 164,50 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων.  

 Μέμιτσας Ιωάννης του Νικολάου, τέλη ύδρευσης Β’ εξαμήνου 2015: Διαγράφει 
ποσό 122,20 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων. 

 Μακρή Καλλιόπη: Για το α΄ εξάμ. 2015 να χρεωθούν 40 κυβικά και όχι 308 και για 
το α’ εξάμ. 2016 με οίκοθεν βεβαιωτικό σημείωμα να χρεωθούν 40 κυβικά. 

 Δερμάτη Ειρήνη:  Διαγράφει ποσό 547,36 € στο όνομα της αποθανούσης μητέρας 
της Μπεχράκη Ρουμπίνη του Γεωργίου.   
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ: 

 Κωστάκης Ιωάννης κληρονόμος του Δημητρίου Μαρουλάκου του Ιωάννη και της Ζωής, 
τέλη ύδρευσης Α΄ εξαμήνου έτους 2016: Διαγράφει το ποσό των 263,00 € και να γίνει 
χρέωση ο μέσος όρος προηγούμενων εξαμήνων που ανέρχεται στα 35 κυβικά συν 20 
κυβικά επιπλέον. 

 Μπίλια Χρυσάφω σύζυγος Παναγιώτη Ι. Μπίλια, τέλη ύδρευσης Α΄ εξαμήνου έτους 2015: 
Διαγράφει το ποσό των 322,52 € και να γίνει χρέωση ο μέσος όρος επόμενων εξαμήνων 
που ανέρχεται στα 65 κυβικά συν 20 κυβικά επιπλέον. 

 Κακκάβας Φώτιος εκπροσώπου των ιδιοκτητών του ακινήτου "παλαιό ΚΕΠ": Διαγράφει το 
ποσό των 276,58 €.  
Λιαράκος  Κων/νος  για λογαριασμό κληρονόμων Νίκου Λιαράκου: Διαγράφει το ποσό των 
72,60 €. 

 Παυλομανωλάκος Ευάγγελος (Νόμια), πάγια τέλη ύδρευσης ετών 2005 έως 2007: 
Διαγράφει το ποσό των 41,40 €. 

 Καπελέρη Αγγελική (Άγιος Ιωάννης): Διαγράφει πρόστιμο ύψους 500,00 €. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΑΚΑ: 

 Βασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου, τέλη ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου β’ εξαμ. 2015:  
Διαγράφει το ποσό των 177,82 € με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 

 Σταυρούλα Γ. Ξυπολιά: Διαγράφει το ποσό των 197,55 € από τους χρηματικούς 
καταλόγους ύδρευσης Β΄ εξαμήνου 2015 συν των νόμιμων προσαυξήσεων. 
Καραγιάννης Δημήτριος του Παναγιώτη: Διαγράφει το ποσό των 300,00 € από το 
χρηματικό κατάλογο δυνητικών τελών της ΤΚ Ρειχέας. 
 

      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΑΩΝ: 

 Ανδρεσάκης  Γεώργιος του Δημητρίου:  Διαγράφει το ποσό των 39,80 ευρώ, καθώς και 
των προσαυξήσεων, από τους  χρηματικούς καταλόγους ακαθαρίστων εσόδων που 
βεβαιώθηκε στις 12-5-2016 στην εταιρεία ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΝΔΡΕΣΑΚΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

 Σταμαδιάνου Αικατερίνη, τέλος αποχέτευσης για το ακίνητό της με κωδ. παρ 0131: 
Διαγράφει  ποσό 252 ευρώ συν των νόμιμων προσαυξήσεων. 

 Γιανναράκης Ιωάννης του Θεοδώρου:  Διαγράφει ποσό 20 ευρώ που αφορούν τέλη 
κοιμητηρίου  από τον υπ’ αριθ. 93/2016 βεβαιωτικό κατάλογο.  

 Δρίβας-Κρεμαστιώτης Δημήτριος (κωδ. οφειλέτη 988): Διαγράφει  ποσό 252 € συν των 
νόμιμων προσαυξήσεων που αφορά τέλος αποχέτευσης της παροχής 0206.  

 Κουλούρης Ιωάννης Αντωνίου: Διαγράφει το ποσό των 252 € συν των νόμιμων 
προσαυξήσεων που αφορά τέλος σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Μολάων. 

 Σούντα Σταματική του Δημητρίου, τέλη ύδρευσης α’ εξαμ. 2016:  Η χρέωση των 248 
κυβικών να γίνει ως εξής και ο λογαριασμός συμπεριλαμβανομένου του παγίου και του 
ΦΠΑ από 268 ευρώ διαμορφώνεται στα 180,3 ευρώ: 

 κυβικά  τιμή 

 50  0,40 

ΑΔΑ: ΩΤ74ΩΚ9-4ΛΖ



 14 

 100  0,50 

 148  0,70 

 Αξία   148,60 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  226/2016. 

   
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                      Η Γραμματέας         Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή – Νατιώτη 
Αλεξάνδρα 

 

Βελιώτης Ευστάθιος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Κολλιάκος Ιωάννης 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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