
                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 31/30-12-2020 
Αριθ.Αποφ.359/2020    

ΘΕΜΑ: Περί διαγραφής χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  30-12-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην τακτική  συνεδρίαση με 

τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 15500/24-12-2020, 

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>. 

 Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί 

«ενημέρωσης για την οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το 

διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της 

πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν επτά (7) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                                Κανείς 

2) Χριστάκος Σταύρος 

3) Σουρλάς Ιωάννης 

4) Καλογερίνης Ηλίας 
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5) Παπαδάκης Πιερρής 

6)Καλογράνης Δημήτριος 

7) Παναρίτης Ηλίας 

 

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

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 15ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

 Το άρθρο 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) 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: 

ιε)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 την εισήγηση του τμήματος 

Εσόδων της ΔΕ Νεάπολης  στην οποία αναφέρονται  τα εξής: 

Θέμα : Διαγραφές οφειλών 

Σε  καταλόγους ύδρευσης και αποχέτευσης της Δημοτικής Ενότητας Βοιών του 

Δήμου μας έχουν γίνει εγγραφές λανθασμένες ή πολλαπλές.  

Προϋποθέσεις : 

Σύμφωνα με την παρ.1δ του άρθρου 174 N.3463/2006 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 - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: 

1. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΜ:003938544: Διαγραφή 

ποσού 12,50 € από πάγιο Β΄ εξαμήνου 2019 Αγ. Νικολάου Βοιών λόγω 

διπλοχρέωσης της 150420 παροχής και  αριθμό ρολογιού 13204167061 δύο 
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φορές από το οικονομικό πρόγραμμα της ύδρευσης. (ενημερώθηκαν για το 

πρόβλημα). 

2. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ: Διαγραφή ποσού 

21 € που αντιστοιχεί σε επιπλέον 32 κυβικά, λόγω λάθους μέτρησης της 

ΒΑ061946-08 παροχής στον Αγ. Νικόλαο Βοιών. Προηγούμενη μέτρηση 585 

μ3 μετρηθείσα 699 μ3 αντί του σωστού 667μ3, σύμφωνα με το έγγραφο του 

υδραυλικού κου Δρακάκη Αναστασίου.  

3. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΦΜ027121878: Διαγραφή ποσού 

80,00 € από Α΄ εξάμηνο 2020 της παροχής  04/458398 στην Παντάνασσα, 

λόγω λάθους μέτρησης και χρέωσης 136μ3 προηγούμενη μέτρηση 960μ3 νέα 

λάθος μέτρηση 1096 μ3 αντί του σωστού 960μ3, σύμφωνα με το έγγραφο του 

υδραυλικού κου Δρακάκη Αναστασίου.  

4. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ : Διαγραφή ποσού 23 € από Α΄ 

εξάμηνο 2020 στο Μεσοχώρι λόγω λάθους χρέωσης της παροχής 23279, 

προηγούμενη μέτρηση 2607 μετρηθείσα 2657 αντί 2607μ3, σύμφωνα με το 

έγγραφο του υδραυλικού κου Δρακάκη 

5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ: Διαγραφή ποσού 113 € από Α΄ 

εξάμηνο 2020 της παροχής ΒΑ190387-07 λόγω χρέωσης επιπλέον κυβικών 

διότι κατά τον έλεγχο του υδρομετρητή από τον υδραυλικό του Δήμου στην 

κατανάλωση 1 κυβικού έγραφε 150μ3. 

6. ΣΤΑΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Διαγραφή 576 € από κατανάλωση 

ύδρευσης Α’ εξαμήνου 2020 Νεάπολης (288€ από ύδρευση και 288 από 

αποχέτευση) στην παροχή ΒΑ059964-08  λόγω χρέωσης επιπλέον κυβικών 

διότι κατά τον έλεγχο του υδρομετρητή από τον υδραυλικό του Δήμου 

διαπιστώθηκε βλάβη του υδρομετρητή. 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Διαγραφή ποσού 621 € από 

κατανάλωση Α΄ εξαμήνου 2020 Αγ. Γεωργίου στην παροχή ΒΑ035365-04 

λόγω χρέωσης επιπλέον κυβικών διότι κατά τον έλεγχο του υδρομετρητή από 

τον υδραυλικό του Δήμου διαπιστώθηκε  βλάβη 

8. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ: Διαγραφή ποσού 78 € από κατανάλωση 

κατανάλωσης  ύδρευσης Α΄ εξαμήνου 2020 στον Αγ. Γεώργιο, λόγω 

λανθασμένης μέτρησης και χρέωσης επιπλέον 87μ3.   

9. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ: Διαγραφή 90 € από ύδρευση ά εξαμήνου 2020 στην 

Νεάπολη λόγω λάθους χρέωσης στην παροχή ΑΕ05968 προηγούμενη 

μέτρηση 400μ3 μετρηθείσα 499μ3 αντί της σωστής 412μ3 σύμφωνα με το 

έγγραφο του υδραυλικού κου Δρακάκη Αναστασίου 

10. ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: Διαγραφή ποσού 116 € από 

ύδρευση Α΄ εξαμήνου 2020 στην Νεάπολη στην παροχή 22844 λόγω λάθους 

χρέωσης σύμφωνα με το έγγραφο του υδραυλικού κου Δρακάκη 

Προηγούμενη μέτρηση 1438μ3 μετρηθείσα 1570μ3 αντί της σωστής 1478 μ3 

σύμφωνα με το έγγραφο του υδραυλικού κου Δρακάκη Αναστασίου. 

    Το μέλος της Ο.Ε κ. Καλογράνης Δημήτριος ανέφερε ότι καταψηφίζει την διαγραφή 

των ποσών από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των υπόχρεων με Α/Α 5-6&7. 

 

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

174 του ΔΚΚ και μετά από διαλογική συζήτηση: 
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

(Μειοψηφούντος του κ. Καλογράνη) 

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

 

1. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  το  ποσό  12,50€  

2. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ το ποσό 

21,00€  . 

3. ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ το ποσό 80,00€. 

4. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  το ποσό 23,00€. 

5. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ το ποσό 113,00€. 

6. ΣΤΑΘΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ το ποσό 576,00€. 

7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ το ποσό 621,00€. 

8. ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΞΑΝΘΗ  το ποσό 78,00€. 

9. ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΑΝΝΑ το ποσό 90,00€. 

10. ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ το  ποσό  116,00€ 

 

  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)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                                      6)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ   
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