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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  18/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  306/2017 
 
«Περί διαγραφής χρεών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου». 
 
    Στους  Μολάους σήμερα στις  23  Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 17:00, 
συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με 
αριθμό 18/17-11-2017 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 είκοσι επτά (27) μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα δέκα οκτώ (18) δηλαδή:  
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Βελιώτης Ευστάθιος             
 2. Χαραμή Αλεξάνδρα                 Γραμ/τέας Δ.Σ.  2. Κολλιάκος Ιωάννης 
 3. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος  3. Μαρούσης Χαράλαμπος 
 4. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος  4. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 5. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος  5. Παπούλη Δέσποινα 
 6. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος  6. Λεκάκης Δημήτριος 
 7. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος  7. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 8. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος  8. Σταθάκης Νεκτάριος 
 9. Αλειφέρη Παναγιώτα  9. Γεωργακάκου Αικατερίνη 
10. Βουνελάκης Γεώργιος   
11. Παπαδάκης Πιερρής   
12. Πετράκης Χρήστος   
13. Τσαφατίνου Κατερίνα               
14. Δουμάνη  Σοφία   
15. Κόκκορης Παναγιώτης   
16. Κουλουβάκος Βασίλειος   
17. Αναγνωστοπούλου Ελένη   
18. Σπυριδάκου Θεοδούλη    

  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: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. 
Μολάων, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου 
Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων,  Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, 
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών. 
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο,  ο οποίος είπε τα εξής: 
 Από τις Δ.Ε. Μονεμβασίας και Ασωπού υπάρχουν εισηγήσεις για διαγραφή χρεών από τους 
χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, λόγω λανθασμένων εγγραφών, τις οποίες θέτω υπόψη σας: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Μονεμβασία 14 Νοεμβρίου 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 :  Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου  
                                                               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.-  Γκουβούσης Ιωάννης του Δημητρίου : Με την υπ. αριθ. 22967/21-9-2017 
αίτησή του αιτείται την εν μέρει διαγραφή του ποσού των 280,50 € που αφορά τέλη 
ύδρευσης Α΄ εξαμήνου 2017, γιατί ο υδρομετρητής της οικίας του με αριθ. 
1020336251 που βρίσκεται στον οικισμό Αγίας Παρασκευής Τ.Κ. Νομίων ήταν 
χαλασμένος και με έγγραφο των τεχνικών της υπηρεσίας ύδρευσης της Δ.Ε. 
Μονεμβασίας αντικαταστάθηκε. Επισυνάπτεται έκθεση του υδρονομέα της Δ.Ε. 
Μονεμβασίας Θεόδωρου Γκουβούση με την οποία διαπιστώνεται 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 96 κυβικά περίπου.  
   Να χρεωθεί ο αιτών Ιωάννης Γκουβούσης του Δημητρίου με Α/Α εγγραφής 48160 
και ΑΦΜ 023376964 96 κυβικά συν 30 κυβικά επιπλέον συνολικής δαπάνης ποσού 
83,80 € και να διαγραφεί το υπόλοιπο ποσό ήτοι (280,50-83,80)= 196,70 €. 
   2.-  Μπέλεσης Ιωάννης του Χρήστου: Με την υπ αριθ. 25955/7-11-2017 αίτησή 
του αιτείται την εν μέρει διαγραφή του ποσού των 132,00 €,  που αφορά τέλη 
ύδρευσης και αποχέτευσης Α΄ εξαμήνου 2017 στον υδρομετρητή με αριθμό 236595 
ήτοι τη διαγραφή του ποσού των 79,40 €,  με την αιτιολογία ότι πρόκειται για διπλή 
χρέωση γιατί το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί στην κατανάλωση 60 κυβικών νερού 
ύδρευσης και αποχέτευσης το οποίο πληρώθηκε οίκοθεν με τα αριθ. 37 και 
38/σειρά Ζ/10-1-2017 διπλότυπα είσπραξης ποσού 40,65 € και 38,75 €, αντίστοιχα. 
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   Από το πρόγραμμα της οικονομικής διαχείρισης διαπιστώνεται ότι με τα αριθ. 37 
και 38/σειρά Ζ/10-1-2017 διπλότυπα είσπραξης πληρώθηκαν 60 καταναλωθέντα 
κυβικά νερό για την ύδρευση και αποχέτευση που αντιστοιχούν στον υδρομετρητή 
με αριθ. 236595 (τελ. μέτρηση 1152- προηγ. ένδειξη 1092), που εκ παραδρομής 
χρεώθηκαν εκ νέου στην περίοδο μέτρησης Α΄ εξαμήνου 2017 ( τελ. μέτρηση 1198- 
προηγ. ένδειξη 1092) και επομένως προκύπτει διπλή χρέωση οφειλόμενου ποσού.         
   Να γίνει διαγραφή του ποσού των 79,40 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων που 
αφορά τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης Α΄ εξαμήνου 2017 στον υδρομετρητή με 
αριθμό 236595, γιατί πρόκειται για διπλή χρέωση.    
  3.-  Μπίλια Γεωργία του Παναγιώτη: Με το από 7-11-2017 έγγραφο του 
Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου Μονεμβασίας και έχοντας 
υπόψη τις διατάξεις του  αριθ. 174 Ν. 3463/2006 «η διαγραφή των χρεών γίνεται με 
απόφαση του Δ.Σ., όταν οι οφειλέτες πέθαναν χωρίς να αφήσουν καμία περιουσία 
και οι κληρονόμοι τους αποποιήθηκαν την κληρονομιά….»,  ζητά  τη διαγραφή 
οφειλών  ποσού 34,00 € συν προσαυξήσεις που αφορούν τη θανούσα Μπίλια 
Γεωργία του Παναγιώτη με Α/Α εγγραφής 26081 και προέρχονται από πάγια τέλη 
ύδρευσης παρελθόντων ετών παλιάς ερειπωμένης κατοικίας, γιατί η θανούσα δεν 
είχε κληρονόμους και δεν άφησε καμία περιουσία. 
   Να γίνει η διαγραφή του ποσού των 34,00 € συν προσαυξήσεις που αφορά πάγια 
ύδρευσης παρελθόντων ετών του πρώην Δήμου Μονεμβασίας (Καποδιστριακού 
Δήμου) παλιάς ερειπωμένης κατοικίας της θανούσας Μπίλια Γεωργία του 
Παναγιώτη με Α/Α εγγραφής 26081, γιατί η θανούσα δεν είχε κληρονόμους και δεν 
άφησε καμία περιουσία. 
   4.-  Γεωργιλή Καλομοίρα του Παναγιώτη: Με την υπ αριθ. 26321/14-11-2017 
αίτησή της ζητά  τη μεταφορά εφάπαξ καταβολή σύνδεσης αποχέτευσης ποσού 
165,00 € συν προσαυξήσεις που βεβαιώθηκαν το έτος 2010 στο όνομά της ως 
μισθώτρια οικήματος  που βρίσκεται στον οικισμό Γέφυρα Τ.Κ. Μονεμβασίας.  
Ειδικότερα ζητά  όπως η εφάπαξ καταβολή σύνδεσης αποχέτευσης ποσού 165,00 € 
συν προσαυξήσεις μεταφερθεί στον ιδιοκτήτη του ακινήτου Παναγιώτη Ευαγγελάκο 
του Αναστασίου με ΑΦΜ 075004841, γιατί προφανώς εκ παραδρομής το έτος 2010 
που βεβαιώθηκε η εφάπαξ καταβολή σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 
χρεώθηκε στην μισθώτρια χρησιμοποιώντας το ακίνητο ως κάβα ποτών, αντί του 
ιδιοκτήτη του ακινήτου όπως προέβλεπε η απόφαση του Δ.Σ. περί τελών και ο τότε 
ισχύοντα κανονισμός αποχέτευσης.    
   Να γίνει η μεταφορά του ποσού των 165,00 € συν των νόμιμων προσαυξήσεων 
που αφορά την εφάπαξ καταβολή σύνδεσης αποχέτευσης που βεβαιώθηκε εκ 
παραδρομής το έτος 2010 στην μισθώτρια κ. Καλομοίρα Γεωργιλή του Παναγιώτη 
με ΑΦΜ 047609119, στον ιδιοκτήτη του ακινήτου κ. Παναγιώτη Ευαγγελάκο του 
Αναστασίου με ΑΦΜ 075004841, όπως προέβλεπε η σχετική απόφαση του Δ.Σ., 
περί τελών αποχέτευσης του πρώην Δήμου Μονεμβασίας (Καποδιστριακού Δήμου).      
                                                                    Μονεμβασία 14 Νοεμβρίου 2017. 

                                                                  Επί των Εσόδων  
                                                                 Κωνσταντίνος Ρέγας 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Παπαδιάνικα 07/11/2017           

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                     Αρ.Πρωτ.       25954                                                     

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ                                           
                                                                                 ΠΡΟΣ 

                                                                               Δ.Σ Δήμου Μονεμβασίας 
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ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ  
Εισηγούμαι 

Για τη διαγραφή ΔΤ-ΔΦ-ΤΑΠ που έχει χρεωθεί σε κατάλογο μη 

ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στη ΔΕ ΒΟΙΩΝ στο όνομα <<ΔΡΙΒΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

του Νικολάου>> διότι στο ακίνητο του ανωτέρω οφειλέτη που είναι διώροφη 

παλαιά οικία έχει γίνει διακοπή της μιας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος διότι 

χρησιμοποιείται σαν αποθήκη επίσης ο ανωτέρω είναι άπορος και  στο 

ηλεκτροδοτούμενο  ακίνητο έχει κοινωνικό τιμολόγιο. Το ποσόν προς διαγραφή 

μαζί με τις προσαυξήσεις έως σήμερα είναι 321,59 € κεφάλαιο και 66,87 

προσαυξήσεις. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι τη διαγραφή του ανωτέρω ποσού  καθώς και 

τις προσαυξήσεις που έχουν προκύψει έως σήμερα. 

                                                                                      Ο Αντιδήμαρχος 

                                                                                      ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Παπαδιάνικα 1/11/2017           

ΝΟΜΟΣ  ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                 Αρ. Πρωτ:25643              

ΔΗΜΟΣ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ                       

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΩΠΟΥ                                           
                                                                                  ΠΡΟΣ 

                                                                            Δ.Σ. Δήμου Μονεμβασίας   
                                                                                         

ΘΕΜΑ: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΥΝΗΤΙΚΟΥ  ΤΕΛΟΥΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΤΚ ΠΑΠΑΔΙΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΠΛΥΤΡΑΣ-ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙΟΥ  
      Με την υπ αριθ .25643/1-11-2017 αίτησή των πιο κάτω καταναλωτών αιτείται 

η διαγραφή χρέωσης δυνητικού τέλους  διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε και στον 

κατάλογο της ύδρευσης Α εξάμηνο του 2017 ενώ είχε χρεωθεί και στον κατάλογο 

της ύδρευσης  Β εξάμηνο του 2016 .  

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ  
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΟΣΟΝ 
ΜΕ 
ΦΠΑ 

 

ΟΜΠΕΡΤΙΚ ΓΙΟΧΑΝ 9910726 105,11  

    

ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

9910337 104,82  

    

    

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαι τη διαγραφή των ανωτέρω ποσών καθώς και 

τις προσαυξήσεις που έχουν προκύψει έως σήμερα. 

                                                                                       Ο Αντιδήμαρχος 

                                                                                      ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 174 του 

Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση: 
Αποφασίζει ομόφωνα  

   Διαγράφει για τους ανωτέρω λόγους, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου: 
1. Γκουβούσης Ιωάννης του Δημητρίου: 196,70 € από τέλη ύδρευσης. 
2. Μπέλεσης Ιωάννης του Χρήστου: 79,40 € συν προσαυξήσεις από τέλη ύδρευσης. 
3. Μπίλια Γεωργία του Παναγιώτη: 34,00 € συν προσαυξήσεις από τέλη ύδρευσης. 
4. Δρίβας Σωτήριος του Νικολάου: 321,59 € συν προσαυξήσεις. 
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5. ΟΜΠΕΡΤΙΚ ΓΙΟΧΑΝ: 105,11 €. 
6. Φασούλης Διονύσιος του Νικολάου: 104,82 €. 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  306/2017. 
   

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 
 

Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Παπαδάκης Πιερρής 
Πετράκης Χρήστος 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Κόκκορης Παναγιώτης 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
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