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Από το πρακτικό της  13ης/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  220/2017 
 
«Περί διαγραφής οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους».  

 
    Στους  Μολάους  σήμερα  στις  23  Αυγούστου  2017, ημέρα  Τετάρτη και 
ώρα 18,00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 
ύστερα από την με αριθμό 13/17-08-2017 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 27 μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα  21, δηλαδή:  
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              ΑΠΟΝΤΕΣ 
Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντ/ρχος 
Βελιώτης Ευστάθιος            Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κολλιάκος Ιωάννης 
Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ. Λεκάκης Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος Παπούλη Δέσποινα 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος Κόκκορης Παναγιώτης 
Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος Λυριωτάκης Ιωάννης 
Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος 
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα             
Δουμάνη  Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη  
Σταθάκης Νεκτάριος 

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: Γεώργας 
Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μανίκης 
Ιωάννης Τ.Κ. Λαμποκάμπου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρμούτσος 
Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου 
για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος  το 14ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος έθεσε 
υπόψη του Σώματος την παρακάτω εισήγηση: 

 την : 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Μονεμβασία 11 Αυγούστου 2017. 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                      Αριθ. πρωτ. Δ.Υ. 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Ταχ. Δ/νση:23070 Μον/σία                                             
Πληροφορίες: Κ. Ρέγας 
email: regas@monemvasia.gr   
Τηλέφωνο: 2732 360012 
FAX:            2732 360030 

                                                 
ΠΡΟΣ:ΠρόεδροΔημοτικούΣυμβουλίου  

                                                               23052  ΜΟΛΑΟΙ 
                                                                
 ΘΕΜΑ: Διαγραφές οφειλών. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 

Σύμφωνα με το αριθ. 174 Ν. 3463/2006 η διαγραφή των χρεών 
γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. 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 τις κάτωθι περιπτώσεις οφειλετών για διαγραφή 
χρεώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω που αφορούν τη  Δημοτική Ενότητα 
Μονεμβασίας. 
 
   1.-  Αγγελάκης Θεόδωρος του Αλεξάνδρου : Με την υπ αριθ. 4249/21-
3-2017 αίτησή του αιτείται την εν μέρει διαγραφή του ποσού των 1.162,00 € 
που αφορά τέλη ύδρευσης γιατί ο υδρομετρητής με αριθ. 582282 στην οικία 
του, που βρίσκεται στον οικισμό ΞΙΦΙΑΣ Τ.Κ. Νομίων ήταν χαλασμένος και με 
έγγραφο των τεχνικών της υπηρεσίας ύδρευσης της Δ.Ε. Μονεμβασίας στη 
συνέχεια αντικαταστάθηκε. Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. 
Μονεμβασίας Γεωργίου Κατσώρη που διαπιστώνει ότι ο υδρομετρητής ήταν 
χαλασμένος και αντικαταστάθηκε καθώς και η καρτέλα με τις μετρήσεις της 
παροχής. Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος όρος των 
προηγούμενων τεσσάρων εξαμήνων ανέρχεται στα 52 κυβικά περίπου.  
   Να χρεωθεί ο αιτών Αγγελάκης Θεόδωρος του Αλεξάνδρου με Α/Α 
εγγραφής 46245 και ΑΦΜ 014789668  52 κυβικά συν 30 κυβικά επιπλέον 
συνολικής δαπάνης ποσού 53,20 € και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι 
(1.162,00-53,20)= 1.108,80 €. 
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   2.-  Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Ηλία : Με την υπ αριθ. 11958/23-
6-2017 αίτησή του αιτείται την εν μέρει διαγραφή του ποσού των 1.079,50 € 
που αφορά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης γιατί ο υδρομετρητής με αριθ. 
108771 στην οικία του, που βρίσκεται στον οικισμό ΓΕΦΥΡΑ Τ.Κ. 
Μονεμβασίας ήταν χαλασμένος και με έγγραφο των τεχνικών της υπηρεσίας 
ύδρευσης της Δ.Ε. Μονεμβασίας στη συνέχεια αντικαταστάθηκε. 
Επισυνάπτεται έκθεση του υδραυλικού της Δ.Ε. Μονεμβασίας Γεωργίου 
Κατσώρη που διαπιστώνει ότι ο υδρομετρητής ήταν χαλασμένος και 
αντικαταστάθηκε καθώς και η καρτέλα με τις μετρήσεις της παροχής. 
Σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος όρος των δύο 
τελευταίων εξαμήνων ανέρχεται στα 117 κυβικά περίπου.  
   Να χρεωθεί ο αιτών Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Ηλία με Α/Α εγγραφής 
23620 και ΑΦΜ 023800663  117 κυβικά συν 50 κυβικά επιπλέον συνολικής 
δαπάνης ποσού 236,70 € και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (1.079,50-
236,70)= 842,80 €. 
  3.-  HOTEL BRAIN CAPITAL A.E. : Με την υπ αριθ. 12885/10-7-2017 
αίτησή της η εν λόγω εταιρεία αιτείται την εν μέρει διαγραφή του ποσού των 
9.519,00 € που αφορά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης ζητώντας  όπως γίνει 
επανέλεγχος των υδρομετρητών του ξενοδοχείου ΑΚΡΑ ΜΩΡΕΑ ιδιοκτησίας κ. 
Κωνσταντίνου Δούκα (Α/Α/ εγγραφής 28763) το οποίο έχει μισθώσει η 
εταιρεία και βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Κυριακής Τ.Κ. Μονεμβασίας, με την 
αιτιολογία ότι για το Β΄ εξάμηνο έτους 2016 θεωρώντας ότι τα υδρόμετρα με 
αριθμό 1020204922, 1020204924 και 1020204920 δεν λειτουργούν σωστά.   
Σύμφωνα με την από 24-7-2017 έκθεση του υδραυλικού Δ.Ε. Μονεμβασίας 
Γεωργίου Κατσώρη διαπιστώνεται ότι οι υδρομετρητές 1020204922 και 
1020204920 και ο υδρομετρητής με αριθ. 1020204924 έγραψε για το Β΄ 
εξάμηνο έτους 2016 καταναλωθέντα 1702 κυβικά είναι χαλασμένος για αυτό 
και αντικαταστάθηκε και εισηγείται όπως η χρέωση γίνει με το μ.ο. των 
τελευταίων δύο ετών συν 100 κυβικά. Η κατανάλωση των 1702 κυβικών του 
αριθ. 1020204924 χαλασμένου υδρομετρητή αντιστοιχεί στο ποσό των 
5.547,00 € και σύμφωνα με την ιστορικότητα της παροχής ο μέσος όρος των 
δύο τελευταίων ετών  ανέρχεται στα 421 κυβικά περίπου.  
   Να χρεωθεί  ο οφειλέτης Δούκας Κωνσταντίνος του Ιωάννη με Α/Α 
εγγραφής 28763 και ΑΦΜ 036262292 του οποίου τα ενοικιαζόμενα δωμάτια 
έχει νοικιάσει η μισθώτρια εταιρεία  HOTEL BRAIN CAPITAL A.E. με Α/Α 
49716 και ΑΦΜ 800647031  τετρακόσια είκοσι (421) κυβικά που είναι ο μέσος 
όρος των δύο τελευταίων ετών  συν 100 κυβικά επιπλέον δηλ. 521 κυβικά 
συνολικής δαπάνης ποσού 1.430,50  € και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό 
ήτοι (5.547,00-1.430,50)= 4.116,50 €. 
  4.-  ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο.Ε. : Με το από 11-8-2017 
έγγραφο του Τμήματος Εσόδων της Δ.Ε. Μονεμβασίας γίνεται εισήγηση για  
τη διαγραφή ποσού 82,20 €, που αφορά πάγια τέλη ύδρευσης από το έτος 
2013 μέχρι το έτος 2016 της εταιρείας ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
Ο.Ε. με ΑΦΜ 998716858, με την αιτιολογία ότι ο υδρομετρητής με αριθ. 
097004 και κωδικός παροχής 33802331 από το έτος 2013 δεν υφίσταται. 
Σύμφωνα με την έκθεση του υδραυλικού κ. Θεόδωρου Γκουβούση ο 
ανωτέρω υδρομετρητής ήταν τοποθετημένος στην παραλία ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ Τ.Κ. 
Νομίων για χρήση της καντίνας στο χώρο που μίσθωνε η εταιρεία. Από το 
έτος 2013 δεν χρησιμοποιείται ο χώρος αυτός από την εν λόγω εταιρεία και 
δεν υπάρχει η παροχή αυτή.  
   Να γίνει η διαγραφή του ποσού των 82,20 € συν προσαυξήσεις που αφορά 
πάγια ύδρευσης από το έτος 2013 μέχρι έτος 2016 και έχουν χρεωθεί στην 
εταιρεία ΚΡΥΠΩΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ & ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ο.Ε. Α/Α/ εγγραφής 27193 και 
ΑΦΜ 998716858, γιατί τα πάγια αντιστοιχούν στην παροχή με αριθ. 
υδρομετρητή 097004 και κωδικός παροχής 33802331, γιατί από το έτος 2013 
δεν υφίσταται η παροχή αυτή.  
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και 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: 
1. Αγγελάκης Θεόδωρος του Αλεξάνδρου: ποσό 1.108,80 € από τέλη 

ύδρευσης. 
2. Παναγιωτόπουλος Χρήστος του Ηλία: ποσό 842,80 € από τέλη ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
3. HOTEL BRAIN CAPITAL A.E.: ποσό 4.116,50 € από τέλη ύδρευσης και 

αποχέτευσης. 
4. Κρυπωτός Κυριάκος και Αριστείδης Ο.Ε.: ποσό 82,20 € συν τις 

προσαυξήσεις από πάγια τέλη ύδρευσης. 
 

 
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  220/2017. 
  
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 

       Ο Πρόεδρος                        Η Γραμματέας                Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Η Ειδική Γραμματέας 
 

 
Παπαδάκη Ευγενία 

Χαραμή Αλεξάνδρα 
 

Βελιώτης Ευστάθιος   
Καλογερίνης Ηλίας  
Κουτσονικολής Χαράλαμπος  
Μαυρομιχάλης Κων/νος  
Σουρλάς Ιωάννης   
Χριστάκος Σταύρος   
Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Σταθάκης Νεκτάριος 
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