
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Μακρυχώρι  04-10-2016 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ               Αριθ. πρωτ.           10239 

Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 

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 (16ο) «Έγκριση της αριθ. 76/2016 απόφ. ΔΕΥΑΤ ‘Επαναπροσδιορισμός τέλους 
άρδευσης  οικισμού Ελιάς, ενότητας Γόννων» 
Αριθμός   Απόφασης ( 151) 
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 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών κ. Κολλάτος 
Κων/νος, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 
 
Με την αριθ. 76/2016 [ΑΔΑ: 6ΒΚΞΟΡΝ6-ΣΚΨ] απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Τεμπών μας 
αποστάλθηκε απόφαση που αναφέρεται στον επαναπροσδιορισμό του τέλους άρδευσης 
στον οικισμό Ελιάς της Ενότητας Γόννων . 
 
Σας θυμίζω πως μεταξύ άλλων οι αποφάσεις  περί επιβολής τελών της ΔΕΥΑ επικυρώνονται 
με σχετική επί του θέματος απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου . 
 
Με την αριθ. 14/2015 απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Τεμπών , η οποία επικυρώθηκε με άλλη 
απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου δήμου Τεμπών αποφασίστηκε:  
Το τέλος άρδευσης  για το έτος 2015 και επόμενα έτη και έως ανακλήσεως ή 
τροποποιήσεως της παρούσας , προτείνεται αύξηση 15% επί των εν ισχύ τιμολογίων   
άρδευσης , που θα διατίθεται στους αρδευτές σε όλες τις κοινότητες του δήμου Τεμπών , 
πλην των κοινοτήτων της ενότητας Κάτω Ολύμπου όπου την διαχείριση της άρδευσης την 
έχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  της περιοχής  
 
 Σήμερα μετά την  καταστροφική φωτιά στις 16-17-18 Ιουλίου 2016 στην περιοχή 
των Γόννων  και συγκεκριμένα στον οικισμό Ελιάς και προκειμένου  να γίνει επαναφορά της 
βλάστησης και επανασύσταση των ελαιώνων  και κατόπιν έντονων παραπόνων και 
αιτημάτων ελαιοπαραγωγών  καλούμαστε να προβούμε στη μείωση του τιμολογίου 
άρδευσης στον οικισμό Ελιάς σε ποσοστό 50_% επί του ισχύοντος τιμολογίου, σε όσους 
αρδευτές αποδεδειγμένα  ζημιώθηκαν, οι οποίοι οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση  
υπαγωγής τους στο μειωμένο τιμολόγιο άρδευσης, επισυνάπτοντας παράλληλα και όσα 
δικαιολογητικά τους ζητηθούνε προς απόδειξη των ισχυρισμών τους από τα οποία να 
προκύπτουν οι εκτάσεις ελαιών στη θέση όπου σημειώθηκε πυρκαγιά καθώς και οι 
εκτάσεις που καταστράφηκαν. 
 
 Κατόπιν των ανωτέρω  ΠΡΟΤΕΙΝΩ  ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ το τέλος άρδευση της 
ενότητας Γόννων και συγκεκριμένα του οικισμού Ελιάς  στο ύψος του 50% του εν ισχύ 
τιμολογίου άρδευσης για διάστημα δύο ετών (2016-2017) για  όσους αρδευτές 
αποδεδειγμένα  ζημιώθηκαν,  οι οποίοι οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση  
υπαγωγής τους στο μειωμένο τιμολόγιο άρδευσης, επισυνάπτοντας παράλληλα και όσα 
δικαιολογητικά τους ζητηθούνε προς απόδειξη των ισχυρισμών τους από τα οποία να 
προκύπτουν οι εκτάσεις ελαιών  στη θέση όπου σημειώθηκε πυρκαγιά καθώς και οι 
εκτάσεις που καταστράφηκαν. 
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
Οι σύμβουλοι που πήραν το λόγο είπαν: 

Μανώλης: Εμείς στη συνεδρίαση στις 18/7 είχαμε πει για τρία χρόνια. Γιατί, στην καλύτερη 
περίπτωση, τα δέντρα αυτά αν είναι γερά, τότε θα δώσουν παραγωγή. Είχατε δεσμευτεί 
τότε, σας είχαμε ζητήσει και είχατε υποσχεθεί ότι θα κάναμε ενέργειες για να ενταχθεί η 
περιοχή αυτή πυρόπληκτη. Δεν κάνατε τίποτα. Γιατί το λέω αυτό; Δείτε λίγο και τα πρακτικά, 
είχαμε πει τότε να κηρυχθεί για να μπορούνε οι άνθρωποι αυτοί να.., να ζητήσουμε δηλαδή 
να σταματήσουν οι πληρωμές στην Εφορία, δάνεια σε τράπεζες όσοι έχουν. Εμείς ζητάμε να 
είναι τρία χρόνια, μηδενική (να μην χρεωθούν καθόλου), να γίνει αναστολή των οφειλών 
προς τη ΔΕΥΑΤ και το Δήμο, τουλάχιστον για ένα χρόνο και από το δεύτερο χρόνο και πέρα 
να μην πληρώνουν τις προσαυξήσεις καθόλου. Δηλαδή, να πληρώνουν μόνο το κεφάλαιο με 
κάποιες δόσεις. Να γίνουν ενέργειες για να κηρυχθεί η περιοχή πυρόπληκτη. Αν 
μπορέσουμε να το κάνουμε και αυτό και να ζητήσουμε από το Υπουργείο Οικονομικών να 
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παγώσουν τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, (πάντα ένα εξάμηνο δίνεται) να δοθεί παράταση 
μη πληρωμών προς την Εφορία και στις τράπεζες (όσοι έχουν δάνεια). Αυτή είναι η πρότασή 
μας Αν κηρυχθεί η περιοχή πυρόπληκτη, θα μπορούμε να πάρουμε και πιστώσεις πιο 
εύκολα για έργα αντιπλημμυρικά και άρδευσης σε εκείνη την περιοχή. 
Μπίκας: Αν θυμάστε, και εγώ είχα πει ότι μέχρι να αποκατασταθούν τα δέντρα σε 
καρποφορία, να έχουν μειωμένα τέλη. Αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Λοιπόν, δεν θα πω όχι 
στη μείωση, να μην θεωρηθεί ότι είμαι κόντρα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει 
παραπέρα. 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, τις ανωτέρω διατάξεις, την εισήγηση του δημάρχου, την αριθ. 76/2016 [ΑΔΑ: 
6ΒΚΞΟΡΝ6-ΣΚΨ] απόφ. ΔΕΥΑΤ και  μετά από διαλογική συζήτηση  όπου ο κ. Καραναστάσης 
απείχε της ψηφοφορίας, επειδή έχει πάθει και ο ίδιος ζημιά από τη φωτιά και έχει ίδιον 
όφελος. [Μειοψήφησαν οι κ.κ. Μανώλης Βλάγκας, Κυρίτσης, Νικολάου, Τζέκας, 
Κακαγιάννης, Μαϊμάρης] 

 
Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

 
 Την έγκριση της αριθ. 76/2016 [ΑΔΑ: 6ΒΚΞΟΡΝ6-ΣΚΨ] απόφαση Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ], 
σύμφωνα με την οποία: 

 Επαναπροσδιορίζεται  το τέλος άρδευση της ενότητας Γόννων και συγκεκριμένα 
του οικισμού Ελιάς  στο ύψος του 50% του εν ισχύ τιμολογίου άρδευσης, για 
διάστημα δύο ετών (2016-2017) για  όσους αρδευτές αποδεδειγμένα  ζημιώθηκαν,  
οι οποίοι οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση  υπαγωγής τους στο μειωμένο 
τιμολόγιο άρδευσης, επισυνάπτοντας παράλληλα και όσα δικαιολογητικά τους 
ζητηθούνε προς απόδειξη των ισχυρισμών τους από τα οποία να προκύπτουν οι 
εκτάσεις ελαιών  στη θέση όπου σημειώθηκε πυρκαγιά καθώς και οι εκτάσεις που 
καταστράφηκαν. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 151/2016 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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. 

 
. 
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