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 ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 
                             
                                                             ΠΡΟΣ  
                               τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Θέµα: «∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ 
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ» 
Έχοντας υπόψη : 
Α) τις διατάξεις του αρ 26 παρ 13 του Β∆ 17/5-15/6/1959  για την επιστροφή 
χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα . 
Β)τις διατάξεις του άρθρου 174 παρ2 του νόµου 3463/2006 περί διαγραφής 
προσαυξήσεων και υπολοίπου οφειλών ύδρευσης  εισηγούµαστε τα παρακάτω: 
 
1.Με την από 1/7/2013  αίτηση της ,η Παναγιώτα Λυκάκη ,ζητεί την διαγραφή ποσού 
28,76 που αντιστοιχεί σε οφειλή ύδρευσης Α τετραµήνου 2011,διότι το ποσό αυτό 
προέκυψε από λανθασµένη διαδικασία είσπραξης από την εισπράκτορα της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου.Συγκεκριµένα η Παναγιώτα Λυκάκη 
ενηµερώθηκε από το ∆ήµο ∆ιονύσου ότι η ένσταση που είχε υποβάλει για την οφειλή 
του Ατετραµήνου 2011 απορρίφθηκε βάσει της 198/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου.Σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση, µπορούσε να εξοφλήσει την οφειλή 
της έως 30/11/2012 χωρίς προσαυξήσεις.Όµως λόγω οικονοµικής αδυναµίας η κα 
Παναγιώτα Λυκάκη έκανε διακανονισµό µε την υποχρέωση να εξοφλήσει την οφειλή 
της σε 6 ισόποσες µηνιαίες δόσεις µε 1Η δόση στις 25/2/2013 και µε προσαύξηση η 
οποία θα άρχισε να προσµετράει από 1/12/2012.Όµως παρότι αυτά αναφέρονται στην 
καρτέλα του οφειλέτη δεν ελήφθησαν υπόψη από τον εισπράκτορα της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Κρυονερίου η οποία χρέωνε προσαυξήσεις οι οποίες υφίσταντο και πριν 
την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε αποτέλεσµα  να αφαιρείται µικρότερο 
ποσό από την βασική οφειλή και µεγαλύτερο από τις προσαυξήσεις .Αποτέλεσµα 
αυτού ήταν να µείνει  υπόλοιπο στην βασική οφειλή ενώ πλήρωσε όλες τις δόσεις του 
διακανονισµού.Προτείνεται λοιπόν η διαγραφή του υπολοίπου ποσού 28,76€  
 
2.Με την υπ.αρίθµ 26441/5-8-2013 αίτηση της η κα Μαρία Γώγου, σύζυγος του 
Σταµατίου Γεώργιου , ενοικιαστή του ακινήτου που ανήκει στην εταιρεία “GNR 
A.E”η οποία εκπροσωπείται από τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο αυτής  
Ρόκα Γεώργιο , ζητεί ως εξουσιοδοτηµένο άτοµο από τον κ.Ρόκα Γεώργιο την 
επιστροφή των προσαυξήσεων που πλήρωσε εκ παραδροµής, κατά την εξόφληση 
οφειλών ύδρευσης του β.τετραµήνου 2011. 
Μετά από έλεγχο που διενήργησε η ταµειακή υπηρεσία διαπίστωσε ότι,µε την υπ 
αρίθµ 16/4-2-2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου απορρίφθηκε η ένσταση της 
κας Γώγου για υπερβολική κατανάλωση νερού για το Β.τετράµηνο 2011 ,και 
ενηµερώθηκε ότι όφειλε να τακτοποιήσει την οφειλή της έως τις 31-3-2013 χωρίς να 
πληρώσει προσαυξήσεις.Η κα Γώγου όµως  πλήρωσε την οφειλή της σε τρεις δόσεις 
µε το σύνολο των προσαυξήσεων ύψους 133,96€ και όχι µε τις προσαυξήσεις ποσού 



21,75€ που αναλογούσαν από τις 29/3/2013 και µετά ,καταλυτική ηµεροµηνία µέχρι 
την οποία δεν θα πλήρωνε προσαυξήσεις αν εξοφλούσε την από ένσταση οφειλή της.  
Προτείνεται λοιπόν η επιστροφή ποσού ύψους 112,21€ . 
 
3.Με την 22715/5-7-2013 αίτηση της η κα Παπαδηµητρίου Βικτωρία ως ιδιοκτήτρια 
του ακινήτου µε αρ υδροµετρητή 49262, ζητεί την επιστροφή ποσού 70,06€ ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα .Η ταµειακή υπηρεσία µετά από έλεγχο που διενήργησε 
διαπίστωσε ότι, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο απαντώντας στην µε αρ.πρωτ 7749/14-3-
2013 ένσταση της ,έκανε δεκτό το αίτηµα της και διεγράφησαν οφειλές ύδρευσης 
ποσού 70,06€ περιόδου Α τετραµήνου 2012.Όµως η κα Παπαδηµητρίου µε το 
υπ.αρίθµ 17959/21-5-2013 διπλότυπο πλήρωσε όλες τις οφειλές της µε τις 
αναλογούσες προσαυξήσεις συµπεριλαµβανοµένου του Ατετραµήνου 2012 ποσού 
89,74€ και προσαυξήσεις 4,49€, προτού λάβει απάντηση από το τµήµα εσόδων 
σχετικά  µε το αποτέλεσµα της εκδίκαση της ένστασης της.  
Προτείνεται λοιπόν η επιστροφή του ποσού των 70,06ε βάσει της 104/2013 απόφασης 
του ∆.Σ και των προσαυξήσεων ποσού 4,49 που έχει πληρώσει για τη συγκεκριµένη 
οφειλή,δηλαδή συνολικό ποσό προς επιστροφή 74,55€. 
 
4.Με την υπ.αρίθµ 7461/12-3-2013 αίτηση του ο Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος 
ζητεί την διαγραφή των οφειλών ύδρευσης για το Β.εξάµηνο 2000 των υπ αρίθµ 6074 
και 14785 υδροµετρητών στα ονόµατα Αλεξανδροπούλου Μαρία και 
Αλεξανδροπούλου Μαγδαληνή,διότι υποστηρίζει ότι τα έχει πληρώσει στο ταµείο 
του πρώην ∆ήµου Αγ.Στεφάνου µε διπλότυπο είσπραξης που µας προσκόµισε. 
Η ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου µετά από έλεγχο που διενήργησε 
διαπίστωσε ότι, πράγµατι στις 4/8/2013 µε το υπ.αρίθµ 1544 διπλότυπο είσπραξης 
που έκδωσε ο εισπράκτορας του πρώην ∆ήµου ∆ιονύσου Σπανάκης Αριστοτέλης , 
έχει εισπραχθεί το ποσό των 75,12 € που αφορά ύδρευση για το Β.εξάµηνο 2000 για 
τους υδροµετρητές 6074 και 14785 που ανήκουν σε ακίνητα της Αλεξανδροπούλου 
Μαγδαληνής και Αλεξανδροπούλου Μαρίας .Προτείνεται λοιπόν η διαγραφή των εν 
λόγω οφειλών. 
 
5.Με την υπ αρίθµ 23832/18-7-2013 αίτηση της η κα Κατσιαούνη Σοφία ζητεί την 
επιστροφή του ποσού 63,62€ το οποίο έχει  πληρώσει διότι βάσει της 125/2013 
απόφασης του ∆.Σ  η εν λόγω οφειλή έχει διαγραφεί. 
Η ταµειακή υπηρεσία  µετά από έλεγχο που διενήργησε διαπίστωσε ότι η κα 
Κατσιαούνη Σοφία πράγµατι έχει πληρώσει την εν λόγω οφειλή. Βάσει των υπ.αρίθ, 
10420/15-3-2013 και 24768/3-6-2013 διπλοτύπων είσπραξης φαίνεται ότι έχει 
πληρώσει το ποσό των 245,63€ που αφορά οφειλή ύδρευσης β.τετραµήνου 2012 µε 
τις αναλογούσες προσαυξήσεις, πριν εκδοθεί απόφαση από το ∆.Σ του ∆ήµου 
∆ιονύσου και ενηµερωθεί για αυτήν η κα Κατσιαούνη. Με την 125/2013 απόφασή 
του το ∆.Σ  αποφάσισε τη διαγραφή χρέωσης που αφορά ύδρευση ποσού 63,62€ 
περιόδου Βτετραµήνου 2012. 
Συνεπώς προτείνεται η επιστροφή του ποσού των 67,86€ που αφορά το ποσό που 
αποφάσισε να διαγραφεί το ∆.Σ καθώς και τις προσαυξήσεις που πλήρωσε για την εν 
λόγω διαγραφείσα οφειλή µε τα ανωτέρω διπλότυπα.    
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