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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 25/09-10-2020 
 

Αριθ.Αποφ. 246/2020    

ΘΕΜΑ: Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

        Στους Μολάους, σήμερα την  09-10-2020  ημέρα Παρασκευή  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: 11951/05-10-2020, 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)                     Παπαδάκης Πιερρής 

2) Χριστάκος Σταύρος                                              Καλογράνης Δημήτριος 

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Καλογερίνης Ηλίας 

5) Παναρίτης Ηλίας 

6) Μαστορόπουλος Νεκτάριος (Αναπλ. Μέλος) 

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

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της 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 Μονεμβασίας στις οποίες αναφέρονται  τα εξής: 

 

Θέμα : 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 τη κάτωθι περίπτωση οφειλέτη για διαγραφή χρεώσεων σύμφωνα 

με τα ανωτέρω που αφορούν την  Δημοτική Ενότητα Μονεμβασίας. 

 

   1.-  Κρυπωτός Κωνσταντίνος του Ιωάννη : Με αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 5057/27-

5-2020, αιτείται όπως γίνει επανεξέταση του υδρομετρητή με αριθμό 126470 γιατί η 

κατανάλωση είναι υπερβολική και δεν είναι αντίστοιχη με τα προηγούμενα εξάμηνα. Ο 

υδρομετρητής βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Κοιν. Νομίων και η κατανάλωση Β΄ 

εξαμήνου 2019 είναι 527 κυβικά.   Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. 

Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη, που διαπιστώνει ότι έπειτα από έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε με δύο νέους υδρομετρητές σε σειρά και συνδεμένοι με τον υπάρχον 

υδρομετρητή να έχει απόκλιση από τους άλλους δύο ώστε να δικαιολογείται η υπερβολική 

κατανάλωση . Ως εκ τούτου προτείνετε η αλλαγή υδρομετρητή και η χρέωση να γίνει 

σύμφωνα με τα προηγούμενα εξάμηνα. Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος 

όρος των τεσσάρων τελευταίων εξαμήνων ανέρχεται στα 267 κυβικά περίπου. 
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   Να χρεωθεί ο αιτών ο Κρυπωτός Κωνσταντίνος του Ιωάννη με κωδικό εγγραφής 7435 και 

ΑΦΜ 069622976, διακόσια εξήντα επτά ( 267) κυβικά συνολικής δαπάνης ποσού 320,33 € 

και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (1.054,50-320,33)=734,17 €. 

   2.-  Μαρουλάκος Νικόλαος του Θεοδώρου : Με αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 

5073/27-5-2020, αιτείται όπως γίνει επανεξέταση του υδρομετρητή με αριθμό 1720092597 

γιατί η κατανάλωση είναι υπερβολική και δεν είναι αντίστοιχη με τα προηγούμενα εξάμηνα. 

Ο υδρομετρητής βρίσκεται στην Κοιν. Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας και η κατανάλωση Β΄ 

εξαμήνου 2019 είναι 345 κυβικά.   Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. 

Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη, που κάνει γνωστό  ότι έχει ο ανωτέρω στην κατοχή του 

δύο υδρομετρητές οι οποίοι είναι σε κάποιο σημείο του εσωτερικού δικτύου σας, 

συνδεμένοι μεταξύ τους χωρίς να υπάρχει βαλβίδα αντεπιστροφής. Επίσης ο κεντρικός 

αγωγός ύδρευσης του Δήμου από το σημείο του 1 υδρομετρητή (περίπου 50 μέτρα) είναι 

βουλωμένος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όταν ανοίγουν κάποιες άλλες παροχές από το 

σημείο του 2ου υδρομετρητή και μετά ο πρώτος υδρομετρητής να γράφει πολλά κυβικά ενώ 

ο δεύτερος να σβήνει κυβικά, για αυτό και στην τελευταία μέτρηση βρέθηκε να γυρίζει  

πίσω. Ως εκ τούτου προτείνετε η αλλαγή και των δύο υδρομετρητών και η χρέωση της 

κατανάλωσης να γίνει σύμφωνα με τα προηγούμενα εξάμηνα.    Σύμφωνα με την 

ιστορικότητα της παροχής 33400027 και αριθ. υδρομετρητή 20220132616 σε 

αντικατάσταση του αριθ.  1710157770 (1ος υδρομετρητής ) να γίνει χρέωση επιπλέον 

κυβικών για το Α΄ εξάμηνο 2020, ήτοι  ο μέσος όρος των τριών  τελευταίων εξαμήνων που 

ανέρχεται στα 77 κυβικά- 30 κυβικά που χρεώθηκαν για το Β΄ εξάμηνο 2019 , δηλ. 47 

κυβικά. Επίσης σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής 33400031 και αριθ. 

υδρομετρητή 1720092597 (2ος υδρομετρητής ) ο μέσος όρος των τεσσάρων τελευταίων 

εξαμήνων ανέρχεται στα 181 κυβικά περίπου. 

   Να χρεωθεί ο αιτών ο Μαρουλάκος Νικόλαος του Θεοδώρου με κωδικό εγγραφής 8354 

και ΑΦΜ 042844120,  στα εκατό ογδόντα ένα (181) κυβικά συνολικής δαπάνης ποσού 

137,83 € και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (496,50-137,83)= 358,67 €. 

   3.-  ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ : Με το υπ αριθ. πρωτ. 2821.27-

2/245/20/15-5-2020 έγγραφό του που έλαβε αριθ. πρωτ. 50/82/27-5-2020, αιτείται όπως 

γίνει επανεξέταση του υδρομετρητή με αριθμό 1910063778 γιατί η κατανάλωση είναι 

υπερβολική και δεν είναι αντίστοιχη με τα προηγούμενα εξάμηνα. Ο υδρομετρητής 

βρίσκεται στην Κοινότητα Μονεμβασίας και η κατανάλωση Β΄ εξαμήνου 2019 είναι 242 

κυβικά.   Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη, 

που κάνει γνωστό  ότι μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι ο 

υδρομετρητής με αριθμό 1910063778 βρέθηκε εκτός λειτουργίας ως εκ τούτου προτείνετε η 

αλλαγή υδρομετρητή και η χρέωση της κατανάλωσης να γίνει σύμφωνα με τα προηγούμενα 

εξάμηνα.  Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος όρος των τεσσάρων 

τελευταίων εξαμήνων ανέρχεται στα 64 κυβικά περίπου. 

   Να χρεωθεί ο αιτών ο ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ με κωδικό εγγραφής 

37545 και ΑΦΜ  997881842,  εξήντα τέσσερα (64) κυβικά συνολικής δαπάνης ποσού 83,76 

€ και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (491,50-83,76)= 407,74 €. 

   4.-  Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Αγγελή : Με αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 5423/2-

6-2020, αιτείται όπως γίνει επανεξέταση του υδρομετρητή με αριθμό 1610087485 γιατί η 

κατανάλωση είναι υπερβολική και δεν είναι αντίστοιχη με τα προηγούμενα εξάμηνα. Ο 

υδρομετρητής βρίσκεται στον οικισμό Γέφυρα Κοινότητας  Μονεμβασίας και η κατανάλωση 

Β΄ εξαμήνου 2019 είναι 360 κυβικά.   Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. 

Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη, που διαπιστώνει ότι έπειτα από έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε με δύο νέους υδρομετρητές σε σειρά και συνδεμένοι με τον υπάρχον 
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υδρομετρητή να έχει απόκλιση από τους άλλους δύο ώστε να δικαιολογείται η υπερβολική 

κατανάλωση . Ως εκ τούτου προτείνετε η αλλαγή υδρομετρητή και η χρέωση να γίνει 

σύμφωνα με τα προηγούμενα εξάμηνα. Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος 

όρος των τεσσάρων τελευταίων εξαμήνων ανέρχεται στα 217 κυβικά περίπου. 

   Να χρεωθεί ο αιτών ο Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Αγγελή με κωδικό εγγραφής 26239 

και ΑΦΜ 072596615,  διακόσια δέκα επτά( 217) κυβικά συνολικής δαπάνης ποσού 392,98 

€ και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (1.125,50-382,98)=742,52 €. 

   5.-  Κουλουβάκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου : Με αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 

7563/15-7-2020, αιτείται όπως γίνει επανεξέταση του υδρομετρητή με αριθμό 806809 γιατί 

η κατανάλωση είναι υπερβολική γιατί η κατανάλωση είναι υπερβολική, γνωστοποιώντας ότι 

από το έτος 2017 στο διαμέρισμα που αντιστοιχεί ο υδρομετρητής διαμένουν 10-15 ημέρες 

ετησίως τα πεθερικά μου και το υπόλοιπο διάστημα το διαμέρισμα κλειστό. Ο υδρομετρητής 

βρίσκεται στον οικισμό Γέφυρα Κοινότητας Μονεμβασίας και η κατανάλωση από Α΄ 

εξάμηνο 2017 μέχρι Β΄ εξάμηνο 2019 κατά μέσο όρο ανέρχεται στα 78 κυβικά περίπου. 

Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. Μονεμβασίας  Γεωργίου Κατσώρη, που 

διαπιστώνει ότι έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με δύο νέους υδρομετρητές σε 

σειρά και συνδεμένοι με τον υπάρχον υδρομετρητή να έχει απόκλιση από τους άλλους δύο 

ώστε να δικαιολογείται η υπερβολική κατανάλωση. Το γεγονός ότι η αίτηση αναφέρεται στο 

χρονικό διάστημα από έτος 2017 και μετέπειτα και ο υδρομετρητής τοποθετήθηκε το 

Β΄εξάμηνο 2015, προτείνετε η αλλαγή υδρομετρητή και η χρέωση να γίνει με το μ.ο. των 

προηγούμενων εξαμήνων πριν το έτος 2017 δηλ. το Β΄ εξάμηνο 2015, Α΄εξάμηνο 2016 και 

Β΄εξάμηνο 2016. Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος όρος των τριών 

προαναφερόμενων εξαμήνων ανέρχεται στα 21 κυβικά περίπου. 

   Να χρεωθεί ο αιτών ο Κουλουβάκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου με κωδικό εγγραφής 

28289 και ΑΦΜ 043622220,  είκοσι ένα 21 κυβικά  ανά εξάμηνο από Α΄ εξάμηνο 2017 έως 

Β εξάμηνο 2019, συνολικής δαπάνης ποσού  258,84 €. Η δαπάνη που έχει προκύψει για το 

χρονικό διάστημα  από Α΄ εξάμηνο 2017 έως Β εξάμηνο 2019 ανέρχεται στο ποσό των 

718,50 € και από το ποσό αυτό έχει πληρωθεί με ηλεκτρονικές συναλλαγές ( αριθ. 

Ρ4187/20-10-2017, Ρ 6366/3-12-2018 και Ρ3229/2-7-2018 ) πίστωση ποσού 305,69 € 

υπερκαλύπτοντας το ποσό της χρέωσης των 258,84 € και εισηγούμεθα να διαγραφεί το 

υπόλοιπο ποσό ήτοι (718,50-305,69)= 412,81 €. 

   6.-  RASMUSEN DORTHEA- MARIE του LARIO : Με αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 

8686/5-8-2020, αιτείται όπως γίνει έλεγχος του υδρομετρητή με αριθμό 108092 γιατί η 

κατανάλωση είναι υπερβολική και δεν είναι αντίστοιχη με τα προηγούμενα εξάμηνα. Ο 

υδρομετρητής βρίσκεται στον οικισμό Πορί  Κοινότητας Αγίου Ιωάννη Μονεμβασίας και η 

κατανάλωση Β΄ εξαμήνου 2019 είναι 315 κυβικά. Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού 

της Δ.Ε. Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη, που διαπιστώνει ότι έπειτα από έλεγχο που 

πραγματοποιήθηκε με δύο νέους υδρομετρητές σε σειρά και συνδεμένοι με τον υπάρχον 

υδρομετρητή να έχει απόκλιση από τους άλλους δύο ώστε να δικαιολογείται η υπερβολική 

κατανάλωση . Ως εκ τούτου προτείνετε η αλλαγή υδρομετρητή και η χρέωση να γίνει 

σύμφωνα με τα δύο (2) προηγούμενα εξάμηνα . Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής 

ο μέσος όρος των δύο τελευταίων εξαμήνων ανέρχεται στα 60 κυβικά περίπου. 

   Να χρεωθεί η αιτούσα RASMUSEN DORTHEA- MARIE του LARIO με Α/Α εγγραφής 

37232 και ΑΦΜ 071661929 , εξήντα (60) κυβικά συνολικής δαπάνης ποσού 40,65 € και να 

διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (456,00-40,65)= 415,35 €. 

     7-  Χούτρη Παναγιώτα του Διονυσίου : Με αίτηση που έλαβε αριθ. πρωτ. 11687/30-9-

2020, αιτείται όπως γίνει επανεξέταση του υδρομετρητή με αριθμό 00015879, Κ.Π. 

33802230, γιατί η κατανάλωση είναι υπερβολική και δεν είναι αντίστοιχη με τα 
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προηγούμενα εξάμηνα. Ο υδρομετρητής βρίσκεται στον οικισμό Ξιφιάς Κοινότητας Νομίων 

και η κατανάλωση Β΄ εξαμήνου 2019 είναι 333 κυβικά.   Επισυνάπτεται έκθεση του 

υδρονομέα της Δ.Ε. Μονεμβασίας Θεόδωρου Γκουβούση, που διαπιστώνει ότι έπειτα από 

έλεγχο που πραγματοποιήθηκε με δύο νέους υδρομετρητές σε σειρά και συνδεμένοι με τον 

υπάρχον υδρομετρητή διαπιστώθηκε να έχει απόκλιση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) από 

τους άλλους δύο ώστε να δικαιολογείται η υπερβολική κατανάλωση . Ως εκ τούτου με 

έγγραφο ζητήθηκε η αντικατάσταση του υδρομετρητή και η χρέωση να γίνει κατά το ήμισυ 

των 333 κυβικών που χρεώθηκαν για το Β΄ εξάμηνο 2019, δηλ. να γίνει χρέωση  167 

κυβικών κατανάλωσης.    Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής 33802230 και αριθ. 

υδρομετρητή 00015879  ο μέσος όρος των τεσσάρων τελευταίων εξαμήνων ανέρχεται στα 

40 κυβικά περίπου. 

   Να χρεωθεί η αιτούσα Χούτρη Παναγιώτα του Διονυσίου με κωδικό εγγραφής 37209 και 

ΑΦΜ 040922492, εκατό εξήντα επτά ( 167) κυβικά συνολικής δαπάνης ποσού 122,01 € και 

να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (509,50-122,01)= 387,49 €. 

   Το μέλος της ΟΕ κ. Παναρίτης Ηλίας δήλωσε ότι θα καταψηφίσει τις ανωτέρω διαγραφές 

και επιφυλάσσεται στο μέλλον για περαιτέρω έλεγχο , κυρίως όσον αφορά τις βεβαιώσεις 

των υδραυλικών του δήμου που πιστοποιούν τις διαγραφές.    

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

ΔΚΚ και μετά από διαλογική συζήτηση: 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
(Μειοψηφούντος του κ. Παναρίτη) 

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

κάτωθι : 
 

1. Κρυπωτός Κωνσταντίνος του Ιωάννη το  ποσό  734,17€  

2. Μαρουλάκος Νικόλαος του Θεοδώρου το ποσό 358,67€  . 

3. ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ το ποσό 407,74€   

4. Ψυχογυιός Κωνσταντίνος του Αγγελή ποσό 742,52€ 

5. Κουλουβάκος Βασίλειος του Κωνσταντίνου ποσό 412,81€ 

6. RASMUSEN DORTHEA- MARIE του LARIO ποσό 415,35€ 

7. Χούτρη Παναγιώτα του Διονυσίου ποσό 387,49€ 

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                                                                                                                    

ΑΔΑ: ΨΓ0ΩΩΚ9-Ε8Λ
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