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Από το πρακτικό της 18ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 302/2016
«Περί διαγραφών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους».
Στους Μολάους σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, 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
18/15-12-2016 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 18, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1.
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
2. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
2.
Λεκάκης Δημήτριος
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
3.
Αλειφέρη Παναγιώτα
4. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
4.
Λυριωτάκης Ιωάννης
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
5.
Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
6.
Δουμάνη Σοφία
7. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7.
Βελιώτης Ευστάθιος
8. Χαραμή Αλεξάνδρα
8.
Σταθάκης Νεκτάριος
9. Βουνελάκης Γεώργιος
9.
Τσαφατίνου Κατερίνα
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη
11. Κολλιάκος Ιωάννης
12. Παπαδάκης Πιερρής
13. Παπούλη Δέσποινα
14. Πετράκης Χρήστος
15. Σπυριδάκου Θεοδούλη
16. Κουλουβάκος Βασίλειος
17. Κόκκορης Παναγιώτης
18. 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: Από τους Προέδρους των Δημοτικών
Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων,
παραβρέθηκαν οι:
Ευθύμιος
Κοντοσταθάκος
Δ.Κ. Μολάων, Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ.
Αγγελώνας, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, Σαρμπάνης Λάμπρος Τ.Κ. Δαιμονιάς.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος, αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Χριστάκος
Σταύρος και κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Σουρλάς
Ιωάννης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Μαυρομιχάλη (εν απουσία του κ. Χριστάκου), ο οποίος είπε
τα εξής:
Το Τμήμα Εσόδων με την από 15/12/2016 εισήγησή του, εισηγείται τη διαγραφή χρεών
λόγω λανθασμένων εγγραφών στους καταλόγους βεβαίωσης τελών του Δήμου και συγκεκριμένα:
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Δ.Ε ΒΟΙΩΝ
<<Σύμφωνα με την εισήγηση της υπαλλήλου της Δ.Ε Βοιών Μινώπετρου Αναστασίας:
Ιστορικό:
1. Σε ορισμένους καταλόγους ύδρευσης και κοιμητηρίων 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:
Καλείται το Δ.Σ να λάβει σχετική απόφαση για τις παρακάτω διαγραφές:
α) ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Τ.K ΚΑΜΠΟΥ
Ονοματεπώνυμο
Λόγος Διαγραφής
Διπλ.Βεβ
Ποσό


ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ηλία
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ΤΚ Παντάνασσας
α/α 8198- Α΄Έξάμηνο
2016 ύδρευση
ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΑΡΙΘ.
ΔΙΠΛ. : Α722/5-9-2016

Πληρωμή με 2429/276-16 Διπλ.Είσπραξης
από ενοικιαστή
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

β) Κατάλογοι Κοιμητηρίων
Τ.K ΛΑΧΙΟΥ
Ονοματεπώνυμο
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κων/νου

ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου
ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Δημητρίου

43,75€

13,56€

Λόγος Διαγραφής
Διπλή εγγραφή τάφου
ΟΙ0059 κατά την
μετάπτωση
προγραμμάτων
Έχει γίνει εκταφή από
το 2007
Έχει γίνει εκταφή από
το 2007
Έχει γίνει εκταφή από
το 2007
Έχει γίνει εκταφή από
το 2007
Έχει γίνει εκταφή από
το 2007
Έχει γίνει εκταφή από
το 2007
Έχει γίνει εκταφή από
το 2007

ΑΙΤΗΣΗ:
ΑΦΟΡΑ
ΠΛΗΡΩΜΗ 30
Μ3 επιπλέον
λόγω λάθους
μέτρησης
σύμφωνα με το
έγγραφο της
υπαλλήλου κας
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗ
ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ
Κ.ΠΑΡ.
0000026551 ΚΑΙ
ΜΕΤΡΗΤΗ
ΒΑ 115602-09
Διπλ.Βεβ

Ποσό
20€

15€
15€
20€
20€
20€
20€
20€
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Τ.K ΚΑΣTANEAΣ
Ονοματεπώνυμο
ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Γ)Κατάλογοι αποχέτευσης
Δ.Κ Νεάπολης
Ονοματεπώνυμο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΚΟΥ ΧΡΥΣΩ του
Δημητρίου

Λόγος Διαγραφής
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ

Διπλ.Βεβ

Λόγος Διαγραφής
ΛΟΓΩ
ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ
ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΝ
ΑΓΩΓΌ ΥΠΑΡΧΕΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ –
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΚΤΙΣΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΟ.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΙΟΥ
ΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.

Διπλ.Βεβ

Ποσό
5€
5€

Ποσό
105€

Μαραβέλιας Πέτρος Δημητρίου. Με την υπ αριθ. 13128/23-8-16 αίτηση της η Σοργκάνα
Καλομοίρα επιθυμεί τη διαγραφή του ποσού των 28,20€ που αφορούν τέλη ύδρευσης Β εξαμ. 2015
ακινήτου στην Ελίκα ΔΕ Βοιών στο όνομα Μαραβέλιας Πέτρος. Σύμφωνα με την εισήγηση της
Κοντραφούρη Περσεφόνης υδρονομέας ΔΕ Βοιών έγινε λάθος στην καταγραφή των κυβικών . Αντί
να καταγραφεί ως τελευταία ένδειξη 203 κυβικά καταγράφτηκε 263 κυβικά. Να γίνει διαγραφή του
ποσού των 28,20 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων.
Δούκας Γεώργιος Νικολάου. Με την υπ αριθ. 15119/26-9-2016 αίτησή του επιθυμεί τον
επανέλεγχο της χρέωσης των κυβικών ύδρευσης για το β εξάμηνο έτους 2015 γιατί έχει γίνει λάθος
καταμέτρηση. Σύμφωνα με την εισήγηση της Κοντραφούρη Περσεφόνης υδρονομέας ΔΕ Βοιών το
σπίτι είναι ακατοίκητο και από λάθος αντί να καταγραφεί ως τελευταία ένδειξη 987 κυβικά
καταγράφηκαν 1097 κυβικά. Να διαγραφεί το ποσό των 58,76€ συν των νόμιμων προσαυξήσεων
που αφορά τα 110 κυβικα που χρεώθηκε κατά λάθος.
Οικονόμου Παρασκευάς του Γεωργίου. Με την υπ αριθ. 6983/13-5-16 αίτησή του επιθυμεί τον
επανέλεγχο της χρέωσης των κυβικών για το Β εξαμ. 2014 γιατί θεωρεί ότι έχει γίνει λάθος.
Σύμφωνα με την εισήγηση της Κοντραφούρη Περσεφόνης υδρονομέας ΔΕ Βοιών από λάθος
κατέγραψαν ως τελευταία ένδειξη 5048 κυβικά ενώ ήταν 4964. Έτσι χρεώθηκε 284 κυβικά ενώ
έπρεπε να χρεωθεί 200. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 186,45€ συν των νόμιμων
προσαυξήσεων που αφορά τα επιπλέον 84 κυβικά που χρεώθηκε.
 Δ.Ε ΜΟΛΑΩΝ
Με τον αριθμ. 317 /12-7-2011 χρηματικό κατάλογο του δήμου μας που αφορά επιβολή
προστίμων για παραβάσεις του ΚΟΚ, έχει βεβαιωθεί ποσόν προς είσπραξη 20 ευρώ για
παράβαση που έγινε από τον ιδιοκτήτη του με αριθμό κυκλοφορίας ΑΚΖ 9938 ιδιωτικής χρήσης
επιβατηγού αυτοκινήτου BALAN MIHAI MIHAI. Ο ανωτέρω όμως την 3/6/2011 έχει εξοφλήσει
το ποσόν των 20 ευρώ στα ΕΛΤΑ Μολάων όπως προκύπτει από την απόδειξη των ΕΛΤΑ της
3/6/2011 που κατετέθη στο δήμο μας από τον κο BALAN MIHAI MIHAI . Να γίνει διαγραφή του
ποσού των 20 ευρώ σύν των νόμιμων προσαυξήσεων από το χρηματικό κατάλογο αριθμ.
317/12-7-2011 που έχει βεβαιωθεί στον κο BALAN MIHAI MIHAI.
 Δ.Ε ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Σύμφωνα με την εισήγηση του υπαλλήλου της Δ.Ε Μονεμβασίας Ρέγα Κωνσταντίνου
Σας αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις οφειλετών για διαγραφή χρεώσεων σύμφωνα με
τα ανωτέρω που αφορούν τη Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας.
1.- Καμπουράκης Άγγελος του Νικολάου : Με την υπ αριθ. 17806/10-11-2016 αίτησή του
αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 865,50 ευρώ που αφορά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης
γιατί ο υδρομετρητής με αριθ. 008974 στην οικία του, που βρίσκεται στον οικισμό ΚΑΣΤΡΟ Τ.Κ.
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Μονεμβασίας ήταν χαλασμένος και με έγγραφο των τεχνικών της υπηρεσίας ύδρευσης της Δ.Ε.
Μονεμβασίας στη συνέχεια αντικαταστάθηκε. Επισυνάπτεται έκθεση υδραυλικού και καρτέλα με
τις μετρήσεις της παροχής. Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος όρος των
προηγούμενων τεσσάρων εξαμήνων ανέρχεται στα 34 κυβικά. Να χρεωθεί 34 κυβικά συν
20κυβικά επιπλέον ήτοι 72,85€ και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό δηλαδή 792,65€ (865,5072,85).
2.- Γκουβούση Διαμάντω του Κωνσταντίνου: Με την υπ αριθ. 16646/19-11-2016 αίτησή
της αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 131,41 € που έχουν χρεωθεί στο όνομα του εκλιπόντος
συζύγου της Διονυσίου Γκουβούση του Παναγιώτη (Κ.Α. 36775) και αφορά πάγια τέλη ύδρευσης
από το Β΄ εξάμηνο 2010 μέχρι το Α΄ εξάμηνο 2016 στον υδρομετρητή με αριθ. 20579 που
βρισκόταν σε οικόπεδο στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Νομίων, με αίτησή του έχει διακοπεί
και δεν υφίσταται και προφανώς εκ παραδρομής χρεώνεται τα πάγια ύδρευσης. Επισυνάπτεται
έκθεση του υδρονομέα Δ.Ε. Μονεμβασίας Θεόδωρου Γκουβούση με την οποία διαπιστώνεται ότι
η ανωτέρω παροχή έχει διακοπεί από το έτος 2010.
Να γίνει διαγραφή του ποσού των 131,41
€ συν των νόμιμων προσαυξήσεων που αφορά πάγια τέλη ύδρευσης από το Β΄ εξάμηνο 2010
μέχρι το Α΄ εξάμηνο 2016 που έχουν χρεωθεί στο όνομα του εκλιπόντος Διονυσίου Γκουβούση
του Παναγιώτη (Κ.Α. 36775), γιατί η παροχή δεν υφίσταται, έχει διακοπεί από το έτος 2010 και
εκ παραδρομής χρεώθηκαν τα πάγια ύδρευσης.
3.- Γαλανάκη Άννα του Εμμανουήλ: Με την υπ αριθ. 18688/24-11-2016 αίτησή της
αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 15,37 € που αφορά τέλη ακαθαρίστων εσόδων Α΄ και Β΄
τριμήνου 2016, γιατί σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5441/31-10-2003 άδεια λειτουργίας
καταστήματος με τίτλο «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ» που
εκδόθηκε από το Δήμο Μονεμβασίας (πρώην καποδιστριακό Δήμο) δεν είμαι υπόχρεη σε τέλος
ακαθαρίστων εσόδων γιατί δεν διαθέτω πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός η και εκτός του
καταστήματος. Επισυνάπτεται στην αίτηση η αριθ. πρωτ. 5441/31-10-2003 άδεια λειτουργίας
καταστήματος του Δήμου Μονεμβασίας (Πρώην Καποδιστριακού Δήμου).
Να γίνει διαγραφή
του ποσού των 15,37 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων που αφορά τέλη ακαθαρίστων εσόδων
Α΄ και Β΄ τριμήνου 2016, γιατί σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 5441/31-10-2013 άδεια λειτουργίας
καταστήματος με τίτλο «ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ» που
εκδόθηκε από το Δήμο Μονεμβασίας (πρώην Καποδιστριακό Δήμο) δεν διαθέτει πάγκους ή
τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του
άρθρου 20 του Ν. 2539/1997 και την εγκύκλιο 21636/27-12-2014 ΥΠ.ΕΣ., δεν υπόκειται σε τέλος
ακαθαρίστων εσόδων.
4.- Ανδριτσάκη Σταματική του Παναγιώτη: Με την υπ αριθ. 11535/2-7-2015 αίτησή της
αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 123,00 € που έχει χρεωθεί για την αντικατάσταση
υδρομετρητή με την αιτιολογία ότι προέβη ο Δήμος σε μονομερή ενέργεια αντικατάστασης του
υδρομετρητή με χρέωση 100,00 € συν 23% Φ.Π.Α. με ζημιά για την ίδια αφού είχε τη
δυνατότητα να προβεί μόνη της είτε την επισκευή είτε την αντικατάσταση αυτού με 40,00 €
γιατί δεν έλαβα τη σχετική ειδοποίηση που στείλατε με ομαδική επιστολή και συστημένη όπως
επιβάλλεται και μάλιστα σε περίοδο διακοπών με αποτέλεσμα να μην λάβω τίποτα ούτε στην
Αθήνα ούτε στην Μονεμβασία που βρισκόμουν εκείνο το μήνα. Επίσης θα μπορούσε να με
ενημερώσει ο υδραυλικός του Δήμου αφού όπως προείπα ήμουν στην Μονεμβασία.
Να γίνει
μερική διαγραφή εκ του ποσού των 123,00 € που αφορά την αντικατάσταση υδρομετρητή, ήτοι
τη διαγραφή 80,00 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων, γιατί η σχετική ειδοποίηση στάλθηκε με
ομαδική επιστολή εκ παραδρομής όχι στη διεύθυνση της κύριας κατοικίας επί της οδού
Σισμάνογλου 4 Τ.Κ. 15452 Ψυχικό, αλλά στη διεύθυνση της δευτερεύουσας κατοικίας στην
Μονεμβασία και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 Ν. 3463/2006 παραγρ. 4 η
ειδοποίηση έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο από την υπηρεσία.
5.- Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου: Με την υπ αριθ. 13322/26-8-2016 αίτησή
του αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 152,60 € συν προσαυξήσεις που αφορά τέλη ύδρευσης
παρελθόντων ετών του πρώην Δήμου Μονεμβασίας (Καποδιστριακού Δήμου) για τον
υδρομετρητή με αριθ. 654014 στην οικία του, που βρίσκεται στον οικισμό ΚΑΣΤΡΟ Τ.Κ.
Μονεμβασίας, γιατί όπως τονίζει από το έτος 1992 που περιήλθε το ακίνητο στην ιδιοκτησία του
εξοφλούσε 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.. συνεχίζοντας
για τους λόγους αυτούς και επειδή άλλωστε η σχετική οφειλή έχει ήδη παραγραφεί λόγω μη
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ασκήσεως του οποιουδήποτε σχετικού ενδεχόμενα δικαιώματος του Δήμου μέχρι σήμερα και
αιτούμαι με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος να διαγραφεί η άνω οφειλή και άλλως και πάντως
των αδικαιολογήτων προσαυξήσεων για τους ίδιους παραπάνω λόγους.
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.
Οι προσαυξήσεις επί του ανωτέρω ποσού των 152,60 € μέχρι σήμερα ανέρχονται στο ποσό των
108,88 €.
Να γίνει διαγραφή των προσαυξήσεων (108,88 €) επί του ποσού των 152,60 € που
αφορά τέλη ύδρευσης παρελθόντων ετών, γιατί στα εκδοθέντα ειδοποιητήρια πληρωμής δεν
αναφέρονται οι οφειλές παρελθόντων ετών πριν από το Β΄ εξάμηνο 2010 του πρώην Δήμου
Μονεμβασίας (Καποδιστριακού Δήμου)>>.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 174 του
Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει ομόφωνα
Διαγράφει για τους ανωτέρω λόγους, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, ως
εξής:
Α) Δ.Ε. ΒΟΙΩΝ:
2. Δερμάτης Ιωάννης του Ηλία: ποσό 43,75 € από τέλη ύδρευσης ΤΚ Κάμπου.
3. Κουντούρης Παναγιώτης Αντώνιος: ποσό 13,56 € από τέλη ύδρευσης ΤΚ Παντανάσσης.
4. Κοτσώνης Γεώργιος του Κων/νου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
5. Καραστατήρας Ιωάννης του Δημητρίου: ποσό 15 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
6. Καραστατήρας Ιωάννης του Δημητρίου: ποσό 15 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
7. Καραστατήρας Ιωάννης του Δημητρίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
8. Καραστατήρας Ιωάννης του Δημητρίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
9. Καραστατήρας Ιωάννης του Δημητρίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
10. Καραστατήρας Ιωάννης του Δημητρίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
11. Καραστατήρας Ιωάννης του Δημητρίου: ποσό 20 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Λαχίου.
12. Τζερεφός Ιωάννης του ΧΡΗΣΤΟΥ: ποσό 5 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Καστανέας.
13. Τζερεφός Ιωάννης του ΧΡΗΣΤΟΥ: ποσό 5 € από τέλη κοιμητηρίων ΤΚ Καστανέας.
14. Παναγιωταράκου Χρυσώ του Δημητρίου: ποσό 105 € από τέλη αποχέτευσης ΔΚ Νεαπόλεως.
15. Μαραβέλιας Πέτρος Δημητρίου: ποσό 28,20 € συν προσαυξήσεις από τέλη ύδρευσης Β εξαμ.
2015 ΤΚ Ελίκας.
16. Δούκας Γεώργιος Νικολάου: ποσό των 58,76 € συν προσαυξήσεις από τέλη ύδρευσης Β εξαμ.
2015.
17. Οικονόμου Παρασκευάς του Γεωργίου: ποσού των 186,45€ συν προσαυξήσεις από τέλη
ύδρευσης Β εξαμ. 2015.
Β) Δ.Ε. ΜΟΛΑΩΝ:
1. BALAN MIHAI MIHAI: ποσό 20 € από πρόστιμα ΚΟΚ.
Γ) Δ.Ε. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ:
1. Καμπουράκης Άγγελος του Νικολάου: ποσό δηλαδή 792,65 € από τέλη ύδρευσης και
αποχέτευσης.
2. Γκουβούση Διαμάντω του Κωνσταντίνου: 131,41 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων από
πάγια τέλη ύδρευσης από το Β΄ εξάμηνο 2010 μέχρι το Α΄ εξάμηνο 2016.
3. Γαλανάκη Άννα του Εμμανουήλ: ποσό 15,37 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων από τέλη
ακαθαρίστων εσόδων Α΄ και Β΄ τριμήνου 2016.
4. Ανδριτσάκη Σταματική του Παναγιώτη: ποσό 80,00 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων από
τέλη ύδρευσης.
5. Κανελλόπουλος Παναγιώτης του Βασιλείου: ποσό 108,88 € από τέλη ύδρευσης.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 302/2016.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή Αλεξάνδρα Καλογερίνης Ηλίας
Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
Βουνελάκης Γεώργιος
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Παπούλη Δέσποινα
Πετράκης Χρήστος
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Κουλουβάκος Βασίλειος
Κόκκορης Παναγιώτης
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Παπαδάκη Ευγενία
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