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ΘΕΜΑ: Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

        Στους Μολάους, σήμερα την  29-01-2020  ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 848/24-01-2020 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

       Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογερίνης Ηλίας 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παναρίτης Ηλίας      

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογράνης Δημήτριος   

6) Μαρούσης Χαράλαμπος (Αναπλ. Μέλος) 

7) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπλ. Μέλος)  

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

    Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία και  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 11ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα εξής:  

 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 



1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

κ)Αποφασίζει για i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το 

άρθρο 174 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

      Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της ΟΕ τις εισηγήσεις του τμήματος 

Εσόδων της ΔΕ Μολάων ,ΔΕ Βοιών  & της ΔΕ Μονεμβασίας στις οποίες αναφέρονται  τα 

εξής: 

Θέμα : Διαγραφές οφειλών 

 

Σύμφωνα με το αρθ. 174 Ν3463/2006 κάθε είδους χρέη προς τους Δήμους 

διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει:: 

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 . 

 Με τον 2532/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 100 ευρω 

στον Κυρανάκη Ιωάννη για παράβαση ΚΟΚ . Ύστερα από έγγραφο του 

Αστυνομικού Τμήματος Μολάων μας βεβαιώνεται ότι το ανωτέρω ποσό είχε 

πληρωθεί και εκ παραδρομής εστάλει στην υπηρεσία μας ως ανείσπρακτο. 

Να γίνει διαγραφή των 100  ευρω από τον κ. Κυρανάκη Ιωάννη 

  Με τον 2513/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 40 ευρω 

στον Γιοβάνη Στέφανο για παράβαση ΚΟΚ. Ύστερα από διασταύρωση των 

στοιχείων της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι η μάρκα του αυτοκινήτου που 

αναγράφεται στην κλήση δεν ταυτίζεται με την μάρκα του αυτοκινήτου της 

εφαρμογής κατόχων οχημάτων. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 40 ευρώ 

από τον Γιοβάνη Στέφανο 



 Με τον 2513/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 80ευρω 

στην Ταμπάκη Διονύσιο για παράβαση ΚΟΚ. Ύστερα από έγγραφο του 

αστυνομικού τμήματος Μολάων μας ζητήθηκε να επιστρέψουμε την πράξη 

βεβαίωσης παράβασης προς ακύρωση γιατί την ίδια ημέρα και σε διάστημα 

μικρότερο των τριών ωρών έχει βεβαιωθεί στο ίδιο άτομο και άλλη 

παράβαση η οποία και εξοφλήθη . Να γίνει διαγραφή του ποσού των 80 

ευρώ από τον Ταμπάκη Διονύσιο.  

 Με τον 2513/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 200ευρω 

στον Πήλο Γεώργιο για παράβαση ΚΟΚ. Ο ανωτέρω οφειλέτης μας 

προσκόμισε απόδειξη ταχυδρομείου στην οποία φαίνεται η εξόφληση της 

συγκεκριμένης κλήσης . Να γίνει διαγραφή του ποσού των 200 ευρω από 

τον Πήλο Γεώργιο.  

 Με τον 2441/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 100ευρω 

σε SAVA COSTICA-SURAS για παράβαση ΚΟΚ. Με το από  8/11/2019 

έγγραφο του το Αστυνομικό Τμήμα Μολάων μας ενημερώνει ότι η ανωτέρω 

κλήση έχει εξοφληθεί στα Ελτα. Να γίνει διαγραφή του των 100ευρω από τη 

SAVA COSTICA-SURAS. 

  Στον  χρηματικό κατάλογο 2361/2020 που βεβαιώθηκε με το αριθμ.  1/1-1-

2020 διπλότυπο βεβαίωσης,  έχει χρεωθεί στον κύριο Καλκανδή Σεραφείμ 

του Αλέξανδρου το ποσόν των 200 ευρώ για παράβαση ΚΟΚ που έγινε στις 

12/1/2018. Το πρόστιμο αυτό έχει εξοφληθεί στα ΕΛΤΑ Μολάων με το 

αριθμ. 0821355320180116194901 παραστατικό πληρωμής των ΕΛΤΑ 

Μολάων στις 16/1/2018. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω δικαιολογητικά 

εξόφλησης προστίμων να γίνει διαγραφή του ποσού των 200  ευρώ 

Α)Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 15 του Ν. 3534/2007 εάν 

το όχημα ανήκει σε επιχείρηση ενοικίασης και είναι μισθωμένο , ως 

παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που προκύπτει από το μισθωτήριο 

συμβόλαιο. 

Κατόπιν των ανωτέρω και εφόσον μας προσκομίστηκαν τα σχετικά 

μισθωτήρια  

1. Nα γίνει διαγραφή του ποσού των 40ευρω από actine cars Μας 

προσκομίστηκε μισθωτήριο συμβόλαιο που δείχνει ότι την 

ημερομηνία της παράβασης οδηγός ήταν Ιταλός Υπήκοος με ελλιπή   

λοιπά στοιχεία και διεύθυνση κατοικίας εξωτερικού. 

2. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 80 ευρώ από  cosmocar γιατί 

σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκομίστηκε την ημερομηνία 



της παράβασης το όχημα άνηκε στην εταιρεία  sixt-lion rentak ae 

στην οποία θα βεβαιωθεί η συγκεκριμένη οφειλή. 

3. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 160ευρώ από Τσιούκη Φώτιο. 

Μας προσκόμισε συμβόλαιο στα οποία φαίνονται ενοικιαστές ο 

Ηλιάδης Δημήτριος και η Κυριάκη Ειρήνη και ως εκ τούτου η 

βεβαίωση της οφειλής θα γίνει στους ανωτέρω με 80ευρω έκαστος.  

 

                                                                            Επί των εσόδων  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Σχετικά με τη διαγραφή χρεών δημοτών από βεβαιωτικούς καταλόγους    

Ιστορικό : 

Σε  καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης 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 η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση για τις παρακάτω διαγραφές: 

          ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ:  

1. Σταματάκος Γεώργιος Χρήστος: Διαγραφή ποσού 436,80 € για Α΄ και Β΄ 

εξάμηνο 2017 από τον χρηματικό  κατάλογο 2381/2019 από Λαϊκή αγορά 

Νεάπολης από ΔΙΠΛΟΕΓΓΡΑΦΗ: Με τον υπ΄ αριθμό 2017/2018 χρηματικό 

κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των  436,80 € στο όνομα Σταματάκος Γεώργιος 

του Χρήστου για Α΄και Β΄εξάμηνο 2017 για Λαϊκή Νεάπολης, επίσης με τον 

χρηματικό κατάλογο 2381/2019 βεβαιώθηκε εκ παραδρομής πάλι για το 

ανωτέρω διάστημα, κατόπιν αυτού πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού 436,80 

€ από χρημ. κατάλογο 2381/2019. 

2. ΓΚΟΥΤΕΛΑΣ Θεόδωρος του Παναγιώτη : διαγραφή ποσού 436,80 € για 

Α΄και Β΄ εξάμηνο 2018 από χρημ. κατάλογο 2381/2019 Νεάπολης λόγω 

διπλοεγγραφής. Το ανωτέρω ποσό έχει πληρωθεί με τα Δ 2409/2019 και με το 

Η2544/2019 διπλότυπα είσπραξης του Δήμου Μονεμβασιάς 

 



ΘΕΜΑ: Διαγραφές οφειλών. 
            Κύριε Πρόεδρε , 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αριθ. 3 παραγρ. κ  του Ν. 4623/2019 με 

απόφαση της Ο.Ε.,  γίνεται η διαγραφή χρεών και η απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το 

άρθρο 174 Ν. 3463/2006 του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, 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 την κάτωθι περίπτωση οφειλέτη για διαγραφή χρεώσεων 

σύμφωνα με τα ανωτέρω που αφορούν την  Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας. 

   Στις αρχές Σεπτεμβρίου τέθηκε σε εφαρμογή ο ηλεκτρονικός κόμβος GOV HUB της 

ΚΕΔΕ από την οποία ο Δήμος έχει τη δυνατότητα να αντλεί στοιχεία ιδιοκτησίας οχημάτων 

για κλήσεις παραβάσεων ΚΟΚ που μέχρι τότε δεν είχαμε στη διάθεσή μας. Ως εκ τούτου η 

υπηρεσία κάνοντας χρήση της ανωτέρω εφαρμογής βεβαίωσε χρηματικούς καταλόγους με 

πρόστιμα ΚΟΚ παρελθόντων ετών προκειμένου να μην υπάρχουν εκκρεμότητες μη 

βεβαιωμένων εσόδων. Κατά την πρώτη λειτουργία της εφαρμογής αυτής σημειώθηκαν 

κάποιες αστοχίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν με διαγραφή συγκεκριμένων 

ποσών.  

  Σας αναφέρουμε τις κάτωθι περιπτώσεις οφειλετών για διαγραφή χρεώσεων.  

  1.- Με τον αριθ. 2570/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 40,00 € στον 

κ. Στυλιανό Πατρικάκη, σύμφωνα με την αριθ. 826200000458/05-9-2018 πράξη 

βεβαίωσης παράβασης του Α.Σ. Μονεμβασίας. Ο ανωτέρω με αίτηση που στάλθηκε 

ηλεκτρονικά μας αναφέρει ότι την παράβαση αυτή εξόφλησε στις 6-9-2018 

αυτοπροσώπως στο ταμείο του Δήμου, σχετικό το αριθ. 2.088/σειρά ζ/6-9-2018 

διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Μονεμβασίας. Από το αρχείο της υπηρεσίας προκύπτει 

ότι η παράβαση  αυτή εξοφλήθηκε, αλλά δεν ταυτοποιήθηκε με την εφαρμογή του Δήμου 

για κλήσεις, ως εξοφλημένη, γιατί όταν πληρώθηκε με οίκοθεν στις 6-9-2018 

καταχωρήθηκε  ότι εκδόθηκε η παράβαση από την Τροχαία (Κ.Α. Μονεμβασίας), στο δε 

αριθ. 2570/2019 χρηματικό κατάλογο καταχωρήθηκε όπως πράγματι ισχύει δηλ.  



εκδοθείσα από τον Αστυνομικό Σταθμό Μονεμβασίας.   Να γίνει διαγραφή του ποσού των 

40,00 € από τον κ. Στυλιανό Πατρικάκη.  

  2.- Με τον αριθ. 2570/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 40,00€ στην 

εταιρεία  Δ. ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΚΕ «ενοικιάσεις αυτοκινήτων», σύμφωνα με την αριθ. 

826200000400/25-8-2018 πράξη βεβαίωσης παράβασης του Α.Σ. Μονεμβασίας Σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 2 του αριθ. 15 του Ν. 3534/2007 «εάν το όχημα ανήκει σε 

επιχείρηση ενοικίασης και είναι μισθωμένο, ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής που 

προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο». Μας προσκομίστηκε μισθωτήριο συμβόλαιο 

που δείχνει ότι την ημερομηνία της παράβασης οδηγός ήταν Γερμανός Υπήκοος με ελλιπή 

λοιπά στοιχεία και διεύθυνση κατοικίας εξωτερικού.            Να γίνει διαγραφή του ποσού 

των 40,00 € από την εταιρεία Δ. ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΚΕ.  

  3.- Με τον αριθ. 2569/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 80,00 € στην 

κ. Μαρία Στασινοπούλου, σύμφωνα με την αριθ. 825800032777/19-4-2014 πράξη 

βεβαίωσης παράβασης του Α.Σ. Μονεμβασίας. Η ανωτέρω με τηλεφωνική επικοινωνία 

μας ενημέρωσε ότι έχει εξοφλήσει την παράβαση αυτή με ταχυδρομική επιταγή. Από το 

αρχείο της υπηρεσίας προκύπτει ότι η παράβαση  αυτή εξοφλήθηκε με το αριθ. 

1.067/σειρά ζ/15-5-2014 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Μονεμβασίας. Το γεγονός ότι η 

κλήση εξοφλήθηκε με ταχυδρομική επιταγή αλλά με ελλιπή στοιχεία (χωρίς ΑΦΜ του 

οφειλέτη) και χωρίς χρήση τη δεδομένη χρονική στιγμή της εφαρμογής του Δήμου για 

κλήσεις δεν ταυτοποιήθηκε ότι έχει εξοφληθεί. Να γίνει διαγραφή του ποσού των 80,00 € 

από την κ. Μαρία Στασινοπούλου.  

Η ΟΕ αφού έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω εισηγήσεις , τις διατάξεις του άρθρου 174 του 

ΔΚΚ και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει ομόφωνα 
 

Διαγράφει για τους ανωτέρω λόγους από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου ως 
κάτωθι : 

 
1. Σταματάκος Γεώργιος του Χρήστου ποσό  436,80€  

2. Γκουτέλας Θεόδωρος του Παναγιώτη  ποσό 436,80 €  . 

3.  Κυρανάκη Ιωάννη ποσό 100,00€   

4. Γιοβάνη Στέφανο ποσό 40,00€ 

5. Ταμπάκης Διονύσιος ποσό 80,00€ 

6. Πήλος Γεώργιος ποσό 200,00€ 

7. SAVA COSTICA-SURAS ποσό 100,00€ 

8. Καλκανδή Σεραφείμ του Αλέξανδρου ποσό 200,00€ 

9. «Αctine cars» ποσό 40,00€ 

10. «Cosmocar» ποσό 80,00€ 



11. Τσιούκης Φώτιος ποσό 160,00€. 

12. Στυλιανό Πατρικάκη ποσό 40,00€ 

13. «Δ. ΓΚΙΟΚΑΣ ΙΚΕ» ποσό 40,00€ 

14. Μαρία Στασινοπούλου  ποσό 80,00€ 

 

      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            

                                                5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

                                                         6) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
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