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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 3/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1719/20-02-15  πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Διψάνας Αχιλλεύς 
2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Βλάγκας Ιωάννης 
3. Ζάχος Βασίλειος  16. Μανώλης Γεώργιος 
4. Αργυρίου Ιωάννης  17. Κυρίτσης Γεώργιος 
5. Νταφούλης Κων/νος  18. Ντόντος Γεώργιος 
6. Πανάγου Ελευθερία  19. Νικολάου Γεώργιος 
7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 
8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Σίμος Γεώργιος 
9. Ζησάκη Ξανθή  22. Κακαγιάννης Χρήστος 
10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 
11. Τσιαπλές Θωμάς  24. Μπίκας Χρήστος 
12. Τσεργάς Κων/νος  25. Μαϊμάρης Δημήτριος 
13. Τσούγιας Χρήστος  26.-- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Σαϊτης Αστέριος   Αν και νόμιμα κληθέντες 
2. Έξαρχος Γεώργιος    

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Μπίκας Ι., Νταής Β., καθώς και οι  
εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., 
Σεβδαλής Ελ., Σουκοβέλου Π., & Σακκαβός Ι. 

 υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (15ο

Αριθμός   Απόφασης  (35) 
). «Επί αιτημάτων για Διαγραφές – Επιστροφές ποσών» 

  
Εισηγητής: Σαρμαντά Μαρία 
 



1. 

 

ΤΖΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ,  αιτείται την διαγραφή της υπ’ αριθμόν 
440000060605 παράβασης του Κ.Ο.Κ του ποσού 40,00 ευρώ από  τους χρηματικούς 
καταλόγους 89/2014  διότι πλήρωσε  στα ΕΛΤΑ στις 21/03/2014 με αρ.διπλ. Γ 32427 
μέσα στην προθεσμία των 10 ημερών. Κατόπιν έρευνας  της υπηρεσίας μας 
διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.                 Εισηγούμαστε  την ανωτέρω Διαγραφή. 

2. 

 

ΛΑΒΔΟΥΗΣ ΖΗΚΚΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ,  αιτείται την διαγραφή της υπ’ αριθμόν 
615400028147 παράβασης του Κ.Ο.Κ του ποσού 150,00 ευρώ από  τους χρηματικούς 
καταλόγους 89/2014  διότι πλήρωσε  στο ταμείο μας στις 22/04/2014 με 
αρ.διπλ.770Μ/Α μέσα στην προθεσμία των 10 ημερών. Κατόπιν έρευνας  της υπηρεσίας 
μας διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.         Εισηγούμαστε  την ανωτέρω Διαγραφή. 

3. ΡΑΧΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ,  αιτείται την επιστροφή ποσού παραβόλου 185,00€  ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντα,  γιατί  του ζητήθηκε  λανθασμένα από την υπηρεσία μας  
για την έκδοση άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στη 
συνέχεια διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με τα πληθυσμιακά κριτήρια της αριθ. οικ.61167 
(ΦΕΚ Β’ 243828-12-2007) έπρεπε να του ζητηθεί παράβολο 75,00 €, πράγμα που έγινε 
και κατέθεσε νέο παράβολο ποσού 75,00 €, για την έκδοση της άδειας λειτουργίας.  

Εισηγητής: Σερέτης  Σάββας 
                Εισηγούμαστε  την ανωτέρω επιστροφή. 

1. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, αιτείται την διαγραφή  ποσού 168,20 ευρώ από 
τους χρηματικούς καταλόγους 35/2014 άρδευσης του 2013 διότι καταχωρηθήκαν δυο 
φορές στους καταλόγους μας και συγκεκριμένα – καταχωρήθηκε με λάθος πατρώνυμο το 
ορθό ήταν Πουρνάρας Ιωάννης του Κων/νου. Κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας  
διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 

 
2. ΜΠΕΛΟΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΠΕΤΡΟΥ, αιτείται την διαγραφή  ποσού 40,50 ευρώ από τους 

χρηματικούς καταλόγους 82/2014 διότι βεβαιώθηκε για χρήση βοσκότοπου έτους 2013 ενώ 
δε δηλώνει ζώα. Κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας  διαπιστώθηκε ότι έγινε λάθος 
καταχώρηση στοιχείων . 

 
3. ΑΒΕΛΛΑΣ ΑΔΑΜΟΣ του ΑΣΤΕΡΙΟΥ, αιτείται την διαγραφή  ποσού 45,23 ευρώ από τους 

χρηματικούς καταλόγους 4/2014 διότι βεβαιώθηκε για χρήση ποιμνιοστασίου έτους 2013 
ενώ δε δηλώνει ζώα και άλλαξε επάγγελμα από το έτος 2009. Κατόπιν έρευνας της 
υπηρεσίας μας  διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής χρεώθηκε το ανωτέρω ποσό.  

 
4. ΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ, αιτείται την διαγραφή  ποσού 38,48 ευρώ από τους 

χρηματικούς καταλόγους 4/2014 διότι βεβαιώθηκε για χρήση ποιμνιοστασίου έτους 2013 
ενώ έχει κάνει μετεγκατάσταση σε ιδιόκτητο χώρο. Κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας  
διαπιστώθηκε ότι εκ παραδρομής χρεώθηκε το ανωτέρω ποσό. 

 
5. ΠΑΡΛΑΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, αιτείται την διαγραφή  ποσού 9,00 ευρώ από τους 

χρηματικούς καταλόγους 143/2013 διότι βεβαιώθηκε για δικαίωμα βοσκής έτους 2013 ενώ 
δε δηλώνει ζώα – όπως προκύπτει από το Μητρώο Αιγ/των τα πούλησε το έτος 2012. 
Κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας  διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 

 
Εισηγητής: Παπακώστα Δέσποινα 
 

1. ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, αιτείται τη διαγραφή  Της οφειλής του, καθώς 
όπως προκύπτει από τα αρχεία του δήμου  στις 24-12-2014 κατέθεσε στη Eurobank το 



ποσό των 62,00 € χωρίς ν’ αναγράφει τα στοιχεία του. Το ποσό αυτό περιλαμβάνεται 
στο γραμμάτιο είσπραξης άγνωστων πελατών έτους 2014. 

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του αντιδημάρχου  και  μετά από διαλογική συζήτηση.   
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α   
 

Εγκρίνει  τις  μειώσεις – διαγραφές – επιστροφές,   για τους ανωτέρω αναφερόμενους 
λόγους  και στο ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση του θέματος. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 35/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Τσέτσιλας Δημ. 

 
 
 


