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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 19/2016 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 27 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 το 

Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9706/21-09-16  
πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Τεμπών και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους 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  ( 23 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Διψάνας Αχιλλεύς 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Βλάγκας Ιωάννης 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Αργυρίου ιωάννης  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Ζάχος Βασίλειος  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Μαϊμάρης Δημήτριος 

9. Πανάγου Ελευθερία  22. Κακαγιάννης Χρήστος 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Μπίκας Χρήστος 

11. Σαϊτης Αστέριος  24.  

12. Τσεργάς Κων/νος  25. -- 

13. Τσούγιας Χρήστος  26.-- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1. Ζησάκη Ξανθή    4. Ντόντος Γεώργιος 

2. Τσιαπλές θωμάς   Αν και νόμιμα κληθέντες 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης   

 

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., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι.  
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι.,  Μήτσιου Ι., Σακκαβός Ι. 

 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας  και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των εκτός  
ημερήσιας διάταξης θεμάτων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (13ο) «Επί αιτημάτων για Διαγραφές ποσών κ.λ.π.»  
Αριθμός   Απόφασης ( 148) 
 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς 



 Στο Δήμο μας κατατέθηκαν οι παρακάτω αιτήσεις, για τις οποίες εισηγείται αναλόγως η 
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας: 
 

1. Ο κύριος  Χατζηνίκος Ιωάννης του Αναστασίου παρακαλεί όπως διαγραφούν τα τέλη 
καθαριότητας ετών 2012, 2013, 2015 στο οικόπεδό του στα Μεσάγγαλα. Διαγραφή 
τελών μπορεί να γίνει μόνο για την χρονιά 2015, ποσό αξίας είκοσι πέντε ευρώ (25,00€) 
οπότε και σφραγίστηκε η παροχή του με αίτησή του αρ. πρωτ. 794/28-08-2015. Για τις 
προηγούμενες χρονιές η παροχή ύδρευσης ήταν ενεργή συνεπώς δικαιολογημένη είναι 
και η βεβαίωση των τελών καθαριότητας. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε εν μέρει το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε 
όπως διαγραφεί το κάτωθεν  ποσό.  

 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : 25,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 39/2015 
 

2. Ο κύριος Τζιβένης Αλέξανδρος του Βασιλείου παρακαλεί όπως μεταφερθεί από το 
λογαριασμό του Δήμου στο λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. ποσό αξίας πενήντα οχτώ ευρώ 
και πενήντα λεπτών (58,50€) λόγω λάθους κατάθεσης του. Το γραμμάτιο είσπραξης το 
οποίο εκδόθηκε ήταν το 47/29-01-2016. 
Συνεπώς θα εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής στα στοιχεία του ιδίου και θα του 
επιστραφεί το ποσό. 

ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 58,50€ 
 

3. Ο κύριος Πολατίδης Βασίλειος του Δημητρίου  παρακαλεί όπως επιστραφεί ποσό αξίας 
ογδόντα ευρώ (80,00€), εξήντα ευρώ από τέλη καθαριότητας 2016 και είκοσι ευρώ από 
τέλη καθαριότητας 2015 διότι ηλεκτροδοτήθηκε από 14-08-2015 διότι τα πλήρωνε και 
μέσω Δ.Ε.Η. και μέσω Δήμου. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε όπως 
επιστραφεί το κάτωθεν  ποσό.  

ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 80,00€ 
 

4. Η κυρία Ζήση Αικατερίνη του Δημητρίου παρακαλεί όπως διαγραφεί ποσό αξίας εξήντα 
ευρώ (60,00€) από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λόγω ηλεκτροδότησης της 
23-07-2014 στα Μεσάγγαλα. Επισυνάπτει και τον λογαριασμό της Δ.Ε.Η.. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε όπως 
επιστραφεί το κάτωθεν  ποσό.  

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : 60,00€ 
 

5. Ο κύριος Χρήστου Δημήτριος του Χρήστου παρακαλεί όπως διαγραφούν τέλη 
ύδρευσης Δ.Δ. Κρανέας ετών 2012 – 2013 55,00€ και 51,00€ αντίστοιχα λόγω 
κατάθεσής των χρημάτων στη Eurobank. Η κατάθεση για το 2012 έγινε στις 21-12-2012 
χωρίς όμως την αναγραφή στοιχείων και για το 2013 στις 20-12-2013 με άλλα όμως 
στοιχεία (Χρήστου Μιχαήλ του Δημητρίου).  
Όπως διαπιστώθηκε κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας  το αίτημά του είναι δίκαιο. 
Επισυνάπτονται δικαιολογητικά. 

 
ΠΟΣΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 44,46€ + 7,25 + 1,68€ = 53,39€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 203/2012, 204/2012, 205/2012 
ΠΟΣΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 42,30€ + 7,25€ + 1,40€ = 50,95€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 137/2013, 138/2013, 139/2013 
 



6. Ο κύριος Μπλογκούρας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου παρακαλεί όπως μειωθούν τα 
τέλη ύδρευσης Σ.Σ. Ραψάνης έτους 2012 λόγω διαρροής στο δίκτυο. Ο υδραυλικός του 
Δήμου μας διαπίστωσε την διαρροή ο κύριος Μπλογκούρας πλήρωσε στις 04-08-2016 
με αρ. διπλοτύπου 1447 το ποσό των 138,44 κεφάλαιο + 27,60 προσαυξήσεις = 166,04€ 
που αντιστοιχούσε για τα κυβικά του 2012.  
Όπως διαπιστώθηκε κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας  το αίτημά του είναι δίκαιο. 
Επισυνάπτονται δικαιολογητικά. 

 
ΠΟΣΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 191,50€ + 46,26 + 13,46€ = 251,22€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 214/2012, 215/2012, 216/2012 
 

7. Ο κύριος Νάρης Κωνσταντίνος του Βασιλείου παρακαλεί όπως διαγραφεί ποσό αξίας 
εξήντα ευρώ (60,00€) από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λόγω 
ηλεκτροδότησης του, με υπεύθυνη δήλωση του το Μάιο 2013 και προσκόμιση και 
λογαριασμό της Δ.Ε.Η. από 26-07-2015 στα Μεσάγγαλα. Επισυνάπτει και λογαριασμό 
της Δ.Ε.Η.. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε όπως 
επιστραφεί το κάτωθεν  ποσό.  

 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : 60,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 32/2015 
 

8. Ο κύριος Τσιούρβας Ιωάννης του Χρήστου παρακαλεί όπως διαγραφεί ποσό αξίας 
17,60€ + 40,00€ = 57,60€ από τέλη πεζοδρομίων 2012 και 2014 αντίστοιχα λόγω 
διακοπής εργασιών της επιχείρησής του στις 22-08-2011. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε όπως 
διαγραφεί το κάτωθι ποσό. 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 17,60€ + 40,00€ = 57,60€ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 74/2013 & 03/2015 

 
9. Ο κύριος  Τζιόλας Ιωάννης του Δημητρίου παρακαλεί όπως διαγραφούν τα τέλη 

ύδρευσης ετών 2013-2014 από το Μεργιά Πυργετού και το Δ.Δ. Πυργετού λόγω 
σφράγισης των παροχών του από τα τέλη 2012. Η σφράγιση δεν έγινε εγκαίρως με 
αποτέλεσμα να βεβαιωθούν και τις επόμενες δύο χρονιές ποσά. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε όπως 
διαγραφεί το κάτωθεν  ποσό.  
 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : 177,00€ + 18,92€ + 7,25€ + 141,18€+ 14,26€ + 7,25€ + 
 131,32 € +12,98 € +7,25€ + 31,50€ + 7,25€ = 556,16€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 118/2013, 119/2013, 120/2013, 128/2013, 129/2013,  
130/2013,   77/2014, 78/2014, 79/2014, 84/2014 & 86/2014 

 
10. Η κυρία Δημητρίου Αλεξάνδρα του Στυλιανού παρακαλεί όπως διαγραφεί ποσό αξίας 

εκατόν είκοσι έξι ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (126,56€) λόγω εξόφλησης του ποσού 
στη Eurobank 108,48€ & 18,08€/14-08-2013 και εκ παραδρομής δεν πιστώθηκαν από 
τον αρμόδιο υπάλληλο . 
Όπως διαπιστώθηκε κατόπιν έρευνας της υπηρεσίας μας  το αίτημά της είναι δίκαιο. 
Επισυνάπτονται δικαιολογητικά. 

 
ΠΟΣΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 42,80€ + 36,00 + 4,68€ + 14,15€ + 25,60€ + 3,33€= 126,56€ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 100/2012, 101/2012, 92/2014 & 93/2014 



 
11. Ο κύριος Σολωμός Δημήτριος του Επαμεινώνδα παρακαλεί  όπως γίνει μείωση στο 

λογαριασμό ύδρευσης Ελάτειας 2013, λόγω λάθους καταμέτρησης κυβικών. Η τελική 
ένδειξη του υδρομετρητή ήταν αρχική μέτρηση 6.650m3 - τελική μέτρηση 7.075m3 
(διαφορά 425m3) και όχι αρχική μέτρηση 0m3 - τελική μέτρηση 1.000m3 (διαφορά 
1.000m3). Ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας μας που έγινε διαπιστώθηκε η 
λανθασμένη καταμέτρηση με την προσκόμιση βεβαίωσης του υδραυλικού, προτείνουμε 
να διαγραφεί το επιπλέον ποσό που του χρεώθηκε αξίας εκατόν σαράντα εννέα ευρώ 
και σαράντα πέντε λεπτά το οποίο αντιστοιχεί σε ογδόντα τέσσερα κυβικά νερού 
(575m3). Πιο αναλυτικά : 

 Πριν     Μετά 
 Κατανάλωση 1000m3 : 230,00€  Κατανάλ  425m3       :  97,75€ 
 Φ.Π.Α. 13%             :   29,90€  Φ.Π.Α. 13%                :  12,70€ 
 Σύνολο                            : 259,90€  Σύνολο                      : 110,45€ 
 Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε όπως 
διαγραφεί το άνωθεν ποσό. 

ΠΟΣΟ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ : 132,25€ + 17,20€ = 149,45€ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ 62/2014 & 63/2014 

 
12. Η κυρία Καρανάσιου Κωνσταντίνα συζ. Χρήστου ενίσταται για τα τέλη καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα, διότι στο διάστημα 2013-2016 πλήρωσε 
60,00€Χ4 = 240,00€ χωρίς να πηγαίνουνε, το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός της 
μηδενικής κατανάλωσης κυβικών ύδρευσης. 
Η μόνη περίπτωση στην οποία μπορεί να απαλλαχθεί κάποιος 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 τίποτε δεν μπορεί να γίνει.  
 

13. Ο Γκιόκας Ιωάννης του Κων/νου αιτείται την διαγραφή της οφειλής  του ποσού 350€ 
από το χρηματικό κατάλογο 164 - 11/11/2009 διότι η διεύθυνση η οποία αναγραφόταν 
στην κλήση και έχει αποσταλεί η ειδοποίηση οφειλής ήταν λανθασμένη. Οπότε 
ουδέποτε ενημερώθηκε για την ανωτέρω οφειλή.  

               Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματός του και παρακαλούμε για τη  
               διαγραφή της οφειλής του και την επαναβεβαίωση της στη σωστή διεύθυνση.         

 
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την έγκριση των ανωτέρω εισηγήσεων 

 
 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 1-6-9-12) Βλάγκας Ι., 
Κυρίτσης Γ., Νικολάου Γ., Μαϊμάρης Δ., Καραναστάσης Αθ., Κακαγιάννης Χρ., Τζέκας Θ., Μπίκας 
Χρ.(δεν είναι εισηγήσεις που στέκονται, γι αυτό δηλώνω παρών)] 

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

 



 Ε γ κ ρ ί ν ε ι   τις  μειώσεις – διαγραφές – επιστροφές κ.λ.π.,   για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους  λόγους και στο ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση του θέματος, των 
αιτημάτων. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 148/2016 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

 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. 


