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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 17/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 24 του μήνα Αυγούστου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00’ το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8248/19-08-16  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 Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 24 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Ζάχος Βασίλειος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Βλάγκας Ιωάννης 

6. Πανάγου Ελευθερία  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Τζέκας Θωμάς 

9. Τσιαπλές Θωμάς  22. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Μαϊμάρης Δημήτριος* 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. Ντόντος Γεώργιος 

12. Τσεργάς Κων/νος  25. -- 

13. Διψάνας Αχιλλεύς  26.-- 

* αποχώρησε μετά το 2ο θέμα 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 3 ) 

1. Ζησάκη Ξανθή   3. Τσούγιας Χρήστος 

2. Αργυρίου Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

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

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 

Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Μπανιώρας Γ., Γκανάτσιος Αντ., Καραπάνου-Μαγαλιού Α., 
Σεβδαλής Ελ., Νταής Β., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι.,  
Βλαχοστέργιος Γ., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π. & Σακκαβός Ι. 

Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του Ε.Η.Δ. 
θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (4ο) «Διαγραφές ποσών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 128) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς 



1. Ο κύριος Γατούδης Γεώργιος του Ανδρέα  παρακαλεί όπως διαγραφούν τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2016 από ακίνητό του στα Μεσάγγαλα ποσού 
εξήντα ευρώ (60,00€) διότι δεν του παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες από το 
Δήμο.  
Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να απαλλαχθεί από την καταβολή δημοτικών 
τελών καθαριότητας είναι βάσει του Ν. 3345/05 άρθρο 5, στον οποίο αναφέρεται ότι 
μόνο ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της 
Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο 
χρόνο παραμένουν κλειστά. Η ανωτέρω βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ουδέποτε προσκομίστηκε 
στο Δήμο. 
Ως εκ τούτου ουδεμία διαγραφή μπορεί να γίνει.  

 
2. Ο κύριος Παπαγιανόπουλος Αστέριος του Γεωργίου  παρακαλεί όπως διαγραφούν τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2015 και 2016 από ακίνητό του στα Μεσάγγαλα 
ποσού εκατόν είκοσι ευρώ (120,00€) διότι δεν του παρέχονται οι συγκεκριμένες 
υπηρεσίες από το Δήμο.  
Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να απαλλαχθεί από την καταβολή δημοτικών 
τελών καθαριότητας είναι βάσει του Ν. 3345/05 άρθρο 5, στον οποίο αναφέρεται ότι 
μόνο ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της 
Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο 
χρόνο παραμένουν κλειστά. Η ανωτέρω βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ουδέποτε προσκομίστηκε 
στο Δήμο. 
Ως εκ τούτου ουδεμία διαγραφή μπορεί να γίνει.  
 

3. Ο κύριος Κανδύλης Παναγιώτης του Νικολάου  παρακαλεί όπως του επιστραφεί ποσό 
αξίας εκατόν σαράντα πέντε ευρώ (145,00€) από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού Μεσαγγάλων 2013-2015 καθώς ηλεκτροδοτήθηκε τον Ιούνιο 2013 
χωρίς όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη 
καθαριότητας και στη Δ.Ε.Η. και στο Δήμο. 
Πιο αναλυτικά : 2015  5,00€ Χ 12 μήνες = 60,00€ 
   2014  5,00€ Χ 12 μήνες = 60,00€ 
   2013  5,00€ Χ 12 μήνες = 25,00€ (Ιανουάριος – Μάιος) 
   Σύνολο                   : 145,00€ 
Επισυνάπτονται δικαιολογητικά. Παρακαλούμε όπως διερευνήσετε για το δίκαιο του 
αιτήματός του. 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 145,00€ 
 

4. Η κυρία Ζησοπούλου Ιωάννα του Χρήστου παρακαλεί όπως διαγραφούν τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2016 από ακίνητό της στα Μεσάγγαλα ποσού 
εξήντα ευρώ (60,00€) διότι δεν της παρέχονται οι συγκεκριμένες υπηρεσίες από το 
Δήμο. Ισχυρίζεται ότι καθαρίζει μόνη της και ότι η περιοχή δεν ηλεκτροδοτείται. 
Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να απαλλαχθεί από την καταβολή δημοτικών 
τελών καθαριότητας είναι βάσει του Ν. 3345/05 άρθρο 5, στον οποίο αναφέρεται ότι 
μόνο ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 
ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της 
Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο 
χρόνο παραμένουν κλειστά. Η ανωτέρω βεβαίωση της Δ.Ε.Η. ουδέποτε προσκομίστηκε 
στο Δήμο. 
Ως εκ τούτου ουδεμία διαγραφή μπορεί να γίνει.  



5. Ο κύριος Τσιαπράνης Ιωάννης του Δημητρίου παρακαλεί όπως γίνει διαγραφή ποσού 
λόγω λάθους καταχώρησης κυβικών. Η αρχική του μέτρηση ήταν 9843m3 -10023m3 
(180m3) ενώ εμείς τον χρεώνουμε από 9643m3 – 10023m3 (380m3). Τον χρεώσαμε 
δηλαδή με διακόσια κυβικά επιπλέον (200m3). Συνεπώς ο λογαριασμός που θα έπρεπε 
να εκδοθεί είναι ο παρακάτω :  

Πιο αναλυτικά : 
 Πριν     Μετά 
 Πάγιο ύδρευσης         : 31,50€  Πάγιο ύδρευσης               : 31,50€ 
 Φ.Π.Α. 23%                  :  7,25€  Φ.Π.Α. 23%                        :  7,25€ 
 Κατανάλωση 380m3 : 232,60€  Κατανάλωση  180m3   :  100,40€ 
 Φ.Π.Α. 13%                  :  30,24€  Φ.Π.Α. 13%                       : 13,05 € 
 
 Σύνολο                         : 301,59€  Σύνολο                               : 152,20€ 
 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε όπως διαγραφεί το 
άνωθεν ποσό.  

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : 132,20+17,19=149,39€ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 80/2014 & 87/2014 

 
 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, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του θέματος και  μετά από διαλογική 
συζήτηση.  [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης (διαφωνώ με τις περιπτώσεις 1-2-4) Βλάγκας Ι., 
Κυρίτσης Γ., Νικολάου, Ντόντος Γ., Καραναστάσης Αθ., Γκατζόγιας Παν., Κακαγιάννης Χρ., Τζέκας 
Θ., Μπίκας Χρ.] 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Κ α τ ά  Π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 
 Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι  τα αιτήματα με α/α 1 – Γατούδης Γεώργιος , α/α 2 - 
Παπαγιανόπουλος Αστέριος  & α/α 4 - Ζησοπούλου Ιωάννα, για τους ανωτέρω στην εισήγηση 
αναφερόμενους λόγους.  
 
 Ε γ κ ρ ί ν ε ι   τις  μειώσεις – διαγραφές – επιστροφές,   για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους  λόγους και στο ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση του θέματος, των 
αιτημάτων με α/α 3 - Κανδύλης Παναγιώτης & α/α 5 - Τσιαπράνης Ιωάννης. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 128/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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. 


