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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 16/23-06-2020 
Αριθ.Αποφ. 145/2020    

ΘΕΜΑ: Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  23-06-2020  ημέρα Τρίτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 6192/19-06-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

       Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν πέντε (5) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος , 

δηλαδή:  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Παπαδάκης Πιερρής  

3) Σουρλάς Ιωάννης      

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας  

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος  (Αναπ. Μέλος) 

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

 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 10ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα    

εξής: 
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 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  στις οποίες αναφέρονται  τα εξής: 

 

Θέμα : Διαγραφές οφειλών 

Σύμφωνα με το αρθρο 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 1659/2019 χρηματικό κατάλογο βεβαιώθηκε το ποσό των 80,00 ευρώ στην 

εταιρεία ANSA INTERNATION για παράβαση ΚΟΚ. 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. Με υπευθ. Δήλωση μας 

γνωστοποιήθηκαν τα στοιχεία της μίσθωσης του οχήματος . Να διαγραφεί το ποσό 

των 80€ από ANSA INTERNATION και να χρεωθεί σε Θεοδώρου Κωνσταντίνο με 

ΑΔΤ 997459 

 Με τους 2514 & 2513 χρηματικούς καταλόγους βεβαιώθηκε το ποσό των 220,00  

ευρώ στην εταιρεία GOLDCAR ΕΛΛΑΣ για παραβάσεις ΚΟΚ. Σύμφωνα με τις 

διατάξεις της παρ. 2 του αρθ. 15 του Ν. 3534/2007 εάν το όχημα ανήκει σε 
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επιχείρηση ενοικίασης και είναι μισθωμένο , ως παραβάτης λογίζεται ο μισθωτής 

που προκύπτει από το μισθωτήριο συμβόλαιο. Με υπεύθυνη  Δήλωση καθώς και 

με αντίγραφα μισθωτηρίων συμβολαίων μας γνωστοποιήθηκαν  οι  ενοικιαστές των 

οχημάτων που είχαν πραγματοποιήσει την παράβαση. Πρόκειται  για κατοίκους 

εξωτερικού με άγνωστο Φορολ. Μητρώο.    

  Ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας εσόδων διαπιστώθηκε ότι  εκ παραδρομής 

χρεωνόταν η Παναρίτη Ματίνα του Ιωάννου τέλη κοιμητηρίου στο κοιμητήριο 

Ελαίας . Να γίνει διαγραφή του ποσού των 40,00€ από Παναρίτη Ματίνα και να 

χρεωθεί σε Παναρίτη Μαρία με ΑΦΜ 108431891. 

 

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  έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το είδος εσόδου και για το 

ίδιο πρόσωπο, η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

  Πρόταση : 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση για τις παρακάτω διαγραφές: 

          ΥΔΡΕΥΣΗ:  

1. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ: διαγραφή ποσού 52,00 € από τον 

λογαριασμό εξαμήνου 2019 της παροχής 150400  στον προφήτη Ηλία της τ.κ. 

Αγ. Νικολάου διότι έγινε λάθος καταχώριση στον Η/Υ . Αντί να καταχωρηθεί 

τελευταία ένδειξη 102 Μ3 καταχωρήθηκε 202Μ3 λόγω δυσανάγνωστου αριθμού 

από την καρτέλα του.  

2. ΔΕΡΜΑΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ: Διαγραφή ποσού 245,00 € από Β΄ εξάμηνο 

2019 ύδρευση Αγ. Αποστόλων λόγω λάθους μέτρησης επειδή ο μετρητής ήταν 

θολός και αντί να γραφεί τελευταία ένδειξη 163Μ3 εγράφη 363Μ3, σύμφωνα με 

το έγγραφο του υδρομετρητή κου Δρακάκη Αναστασίου. 
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3. ΧΑΛΑΡΗ ΔΙΚΑΙΑ- ΗΛΙΑΣ: Διαγραφή ποσού 87,60 € από ύδρευση Αγ. Γεωργίου 

λόγω λάθους μέτρησης, επειδή το ρολόι ήταν θολό και αντί να γραφεί τελευταία 

ένδειξη 2238Μ3 εγράφη 2384Μ3. 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: 

1)ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Διαγραφή ποσού 

261,02 € από Α΄ και  Β΄ φάση αποχέτευση Νεάπολης, λόγω διπλοχρέωσης. Με το υπ 

αριθμό 1854 και 1965 Χρημ. Καταλόγους είχαν χρεωθεί οι ανωτέρω με τα ποσά 105,00 

€ και 156,02 € για α΄ και β΄ φάση αποχέτευσης Νεάπολης, στην οδό Αρχιμήδους και 

Ακτή Βοιών. Ωστόσο για το ίδιο κτήριο είχε χρεωθεί από την οδό Αρχιμήδους και στο 

όνομα Δρίβα Κυριακή, για ά και β΄ φάση αποχέτευσης, το οποίο και πληρώθηκε. 

Σύμφωνα με το έγγραφο του μηχανικού του Δήμου κου Πανάγου για το ίδιο κτήριο έχουν 

χρεωθεί δύο παροχές, από διαφορετικούς δρόμους και έχει πληρωθεί εξ ολοκλήρου η 

μία από την κα Δρίβα Κυριακή (κληρονόμους της). Άρα πρέπει να διαγραφεί η χρέωση 

της Β΄ παροχής των κ.κ  Αλειφέρη Π. Δημήτριου & Αλειφέρη Π. Νικολάου ποσού 261,02 

€.- 

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. ANSA INTERNATION το  ποσό  80,00€  

2. GOLDCAR ΕΛΛΑΣ το ποσό 220,00€  . 

3. Παναρίτη Ματίνα το ποσό 40,00€   

4. Σταθάκης Λαμ. Ευστάθιος ποσό 52,00€ 

5. Δερμάτη Παναγιώτα του Ιωάννη ποσό 245,00€ 

6. Χάλαρης Ηλίας- Δικαία ποσό 87,60 € 

7. Αλειφέρης Παν. Δημήτριος & Αλειφέρης Παν. Νικόλαος ποσό 261,02 € 

 

.     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      4)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5) ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

                                               


		2020-06-25T11:58:13+0300




