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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 16ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 291/2018
«Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους».
Στους Μολάους σήμερα στις 30 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30, 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
16/25.10.2018 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 23, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Λεκάκης Δημήτριος
2. Κουλουβάκος Βασίλειος
Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
2. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή
3. Χαραμή Αλεξάνδρα
Γραμ/τέας Δ.Σ.
3. Παπούλη Δέσποινα
4. Βουνελάκης Γεώργιος
Αντιδήμαρχος
4. Λυριωτάκης Ιωάννης
5. Καλογερίνης Ηλίας
Αντιδήμαρχος
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
7. Μαυρομιχάλης Κων/νος
Αντιδήμαρχος
8. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
9. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
10. Αλειφέρη Παναγιώτα
11. Γεωργακάκου Αικατερίνη
12. Κολλιάκος Ιωάννης
13. Μαρούσης Χαράλαμπος
14. Παπαδάκης Πιερρής
15. Πετράκης Χρήστος
16. Τσαφατίνου Κατερίνα
17. Χριστάκος Σταύρος
18. Δουμάνη Σοφία
19 Κόκκορης Παναγιώτης
20. Αναγνωστοπούλου Ελένη
21. Μεϊμέτης Γεώργιος
22. Σπυριδάκου Θεοδούλη
23. 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: Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου
Γεωργίου, Μανούσος Στυλιανός Τ.Κ. Κουπίων.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μετά τη συζήτηση του 1ου θέματος αποχώρησε ο κ. Παπαδάκης Πιερρής,
μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος αποχώρησαν οι κ.κ. Κολλιάκος Ιωάννης και Σταθάκης
Νεκτάριος και μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος αποχώρησε ο κ. Μαρούσης Χαράλαμπος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο κ.Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής:
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Με την παρ.1δ του άρθρου 174 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι κάθε είδους χρέη προς τους
Δήμους διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς
καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά
τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογουμένου ή όταν έγινε λανθασμένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για
το ίδιο πρόσωπο.
Κατά τη σύνταξη των χρηματικών καταλόγων του Δήμου, βεβαιώθηκαν οφειλές με
λανθασμένο τρόπο, οι οποίες μετά από εισηγήσεις των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
πρέπει να διαγραφούν.
Ειδικότερα:
1. Κατά το έτος 2011 με τον αριθ. Α 805/30-12-2011 χρηματικό κατάλογο τελών
ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου περιόδου Ιανουάριος – Μάιος 2011 εκ παραδρομής χρεώθηκε το αριθ.
υδρόμετρο 152832 με ιδιοκτήτη τον Γιαννιό Αντώνιο του Εμμανουήλ (ο οποίος είχε
προαποβιώσει από το έτος 2003) με το ποσό των 25,00 € που αφορά το πάγιο που ίσχυε τότε
για την Τ.Κ. Κυπαρισσίου χωρίς καταναλώσεις. Το ανωτέρω οφειλόμενο ποσό μειώθηκε κατά
50% σύμφωνα με την αριθ.15/2012 ΑΔΣ Δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας και ανήλθε στο ποσό
των 12,50 €. Το ίδιο υδρόμετρο αριθ.152832 με ιδιοκτήτη τον Γιαννιό Χαράλαμπο του Αντωνίου
για την ίδια περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2011 χρεώθηκε με το ποσό των 50,00 € από
κατανάλωση νερού και 25,00 € πάγιο που εξοφλήθηκε με το αριθ. Α411/09-02-2012 διπλότυπο
είσπραξης.
2. Κατά του χρηματικού καταλόγου τελών ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου για το A΄ Εξάμηνο
2017 έχει κατατεθεί η από 20-09-2017 αίτηση-ένσταση του Παναγιώτη Τραϊφόρου του
Δημητρίου, κατοίκου ΤΚ Κυπαρισσίου – Δ.Ε. Ζάρακα, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο μας και
έλαβε αριθ. πρωτ. 23051/21-9-2017. Ο ανωτέρω ενίσταται κατά του λογαριασμού ύδρευσης
που αφορά την κατανάλωση νερού Α΄ εξαμήνου 2017 για το αριθ. 152790 υδρόμετρο με κωδικό
παροχής ΠΑΡ-111 που βρίσκεται στην ΤΚ Κυπαρισσίου οικισμός Παραλίας και ζητά να γίνει νέα
καταμέτρηση του υδρομέτρου λόγω λάθους σύμφωνα με την τελευταία ένδειξη 1304 κυβικά.
Σύμφωνα με τη νέα καταμέτρηση που έγινε από τον Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου
Κυπαρισσίου κ. Κωνσταντίνο Γαβρίλη, βρέθηκαν καταγεγραμμένα 1059 κυβικά και διαπιστώθηκε
ότι έγινε λάθος καταγραφή των καταναλωμένων κυβικών του υδρομέτρου. Από την ιστορικότητα
της καρτέλας της παροχής ο μέσος όρος κατανάλωσης ανά εξάμηνο είναι 60 κυβικά.
3. Στον χρηματικό κατάλογο 2240 που βεβαιώθηκε με το αριθμ. 1187/17-9-2018
διπλότυπο βεβαίωσης και αφορά τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Μετ/σης για το εξάμηνο έτους 2018, έχει
χρεωθεί στο όνομα Δημότση Παρασκευή του Γεωργίου ποσό 335,50 ευρώ για κατανάλωση
νερού στη κατοικία της. Μετά από έλεγχο που ενεργήσαμε στο χειρόγραφο αρχείο (βιβλίο
καταχώρησης ) του Δήμου μας διαπιστώσαμε τα εξής: Η τελευταία ένδειξη που αναγράφει ο
υπάλληλος ύδρευσης, στο βιβλίο ύδρευσης Μεταμόρφωσης στις 8-7-2018 είναι 1792. Όμως κατά
την μεταφορά των στοιχείων από το βιβλίο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή αυτό έχει καταχωρηθεί
αναριθμησμένα δηλαδή 1972. Επομένως η σωστή κατανάλωση σε κυβικά για το ά εξάμηνο
2018 είναι 102 κυβικά και όχι 282 που έχουν χρεωθεί στην Δημότση Παρασκευή του Γεωργίου.
Το ποσό που πρέπει να πληρώσει η ανωτέρω είναι 49,10 και όχι 335,50 όπως αναγράφεται στον
λογαριασμό ύδρευσης της. Πρέπει λοιπόν να προβούμε σε διαγραφή ποσού 286,40 ευρώ από
τον χρηματικό κατάλογο 2240 (τέλη ύδρευσης α΄ εξαμήνου 2018 Τ.Κ. Μεταμόρφωσης) που έχει
βεβαιωθεί στο όνομα της Δημότση Παρασκευής του Γεωργίου.
4) Στον χρηματικό κατάλογο 2200 που βεβαιώθηκε με το αριθμ. 1187/17-9-2018
διπλότυπο βεβαίωσης και αφορά τέλη ύδρευσης Α΄εξαμήνου 2018 Τ.Κ. Ελαίας, έχει χρεωθεί στο
όνομα Λεμπέσης Βενέτης του Νικολάου ποσό 1362,50 ευρώ για κατανάλωση νερού σε κατοικία
του. Μετά από έλεγχο που ενεργήσαμε στο χειρόγραφο αρχείο (βιβλίο καταχώρησης) του
Δήμου μας διαπιστώσαμε ότι: Η τελευταία ένδειξη που αναγράφεται στο βιβλίο ύδρευσης Ελαίας
από τον υπάλληλο ύδρευσης που έγινε στις 4-1-2018 είναι 355. Η προηγούμενη ένδειξη είναι
351. Δηλαδή τα κυβικά νερού που έχουν καταναλωθεί είναι 4. Κατά την καταχώρηση των
στοιχείων από τα χειρόγραφα βιβλία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ως τελευταία ένδειξη έχει
καταχωρηθεί το νούμερο 987. Το συνολικό ποσόν που πρέπει να πληρώσει ο Λεμπέσης Βενέτης
του Νικολάου για τέλη ύδρευσης α΄ εξαμήνου έτους 2018 είναι 14,21 και όχι 1362,50. Πρέπει
λοιπόν να διαγράψουμε το ποσό των 1348,29 ευρώ από τον χρηματικό κατάλογο 2200 που έχει
βεβαιωθεί στο όνομα Λεμπέσης Βενέτης του Νικολάου.
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5) Στο χρηματικό κατάλογο 2202 που βεβαιώθηκε με το αριθμ. 1187/17-9-2018 διπλότυπο
βεβαίωσης και που αφορά τέλη ύδρευσης α εξαμήνου έτους 2018 Τ.Κ. Συκέας, έχει χρεωθεί στο
όνομα Ρούγας Νικόλαος του Παναγιώτου ποσό 473 ευρώ για κατανάλωση νερού στην κατοικία
του. Μετά από έλεγχο που ενεργήσαμε στο χειρόγραφο βιβλίο ύδρευσης του Δήμου μας
διαπιστώσαμε ότι: Η τελευταία ένδειξη που αναγράφεται στο βιβλίο υδρευσης Συκέας είναι 5487.
Στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει καταχωρηθεί 5787. Το συνολικό ποσό που πρέπει να
πληρώσει ο Ρούγας Νικόλαος του Παναγιώτου για το α΄εξάμηνο 2018 είναι 21,89 και όχι 473
ευρώ όπως έχει βεβαιωθεί στον ανωτέρω κατάλογο. Πρέπει να προβούμε στην διαγραφή ποσού
451,11 από τον αριθμ. 2202 χρηματικό κατάλογο που έχει βεβαιωθεί στο όνομα Ρούγας Νικόλαος
του Παναγιώτου.
6) Στο χρηματικό κατάλογο τελών Νεκροταφείων Τ.Κ. Καστανέας βεβαιώθηκε στο όνομα
Κοντός Γεώργιος του Κων/νου δύο φορές 20 €. Έγινε οστεοφυλάκιο το 2016 και πρέπει να
διαγραφούν τα ποσά.
7) Στο χρηματικό κατάλογο τελών ύδρευσης Δ.Κ. Νεάπολης βεβαιώθηκαν:
 Κουντουρόγιαννης Δημήτριος του Θεοδώρου καταχωρήθηκαν λανθασμένα 400 κυβικά
αντί του σωστού 200.
 Αλεξανδράκης Δημήτριος και Αλεξάνδρα, δεν είχε γίνει καταμέτρηση στο α’ εξάμηνο 2017
και χρεώθηκε στο β’ εξάμηνο συνολικά με κλίμακα.
8) Στο χρηματικό κατάλογο ύδρευσης Τ.Κ. Λαχίου, στο όνομα Μιχαλέτος Παρασκευάς του
Ανάργυρου, καταχωρήθηκαν λανθασμένα στο β’ εξάμηνο 958 κυβικά, αντί 778.
9) Στο χρηματικό κατάλογο τελών αποχέτευσης Δ.Κ. Νεάπολης, έχει βεβαιωθεί στο όνομα
Μεϊμέτη Σταυρούλα του Γεωργίου για ερειπωμένη και ακατοίκητη οικία.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 174 του
Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση:
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη διαγραφή για τους ανωτέρω λόγους, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου,
ως εξής:
1. Χαράλαμπος Γιαννιός ποσό 12,50 € από τέλη ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου.
2. Παναγιώτης Τραϊφόρος του Δημητρίου ποσό 641,53 € (συν τις προσαυξήσεις) από τέλη
ύδρευσης ΤΚ Κυπαρισσίου.
3. Δημότση Παρασκευή ποσό 286,40 € τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.
4. Λεμπέσης Βενέτης του Νικολάου ποσό 1.348,29 € από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Ελαίας.
5. Ρούγας Νικόλαος του Παναγιώτη ποσό 451,11 € από τέλη ύδρευσης Τ.Κ. Συκέας.
6. Κοντός Γεώργιος του Κων/νου ποσό 20 € από τέλη νεκροταφείων ΤΚ Καστανέας.
7. Κοντός Γεώργιος του Κων/νου ποσό 20 € από τέλη νεκροταφείων ΤΚ Καστανέας.
8. Κουντουρόγιαννης Δημήτριος του Θεοδώρου ποσό 147,10 € από τέλη ύδρευσης ΔΚ
Νεάπολης.
9. Αλεξανδράκης Δημήτριος και Αλεξάνδρα ποσό 54,69 € από τέλη ύδρευσης ΔΚ Νεάπολης.
10. Μιχαλέτος Παρασκευάς του Ανάργυρου ποσό 126,82 € από τέλη ύδρευσης ΤΚ Λαχίου.
11. Μεϊμέτη Σταυρούλα του Γεωργίου ποσό 261,02 € από τέλη αποχέτευσης ΔΚ Νεάπολης.
Μειοψηφούντος του κ. Προέδρου του Δ.Σ., ο οποίος δεν ψηφίζει τις διαγραφές της Δ.Ε.
Βοιών.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 291/2018.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Χαραμή Αλεξάνδρα Κουλουβάκος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Βουνελάκης Γεώργιος Αντιδήμαρχος
Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος
Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος
Σουρλάς Ιωάννης Αντιδήμαρχος
Τραϊφόρος Παναγιώτης Αντιδήμαρχος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Γεωργακάκου Αικατερίνη
Πετράκης Χρήστος
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Τσαφατίνου Κατερίνα
Χριστάκος Σταύρος
Δουμάνη Σοφία
Κόκκορης Παναγιώτης
Μεϊμέτης Γεώργιος
Αναγνωστοπούλου Ελένη
Σπυριδάκου Θεοδούλη
Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας
Παπαδάκη Ευγενία
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