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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 10/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις  24 του μήνα Ιουνίου του έτους 2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των 
θυρών) στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 4664/19-
06-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 
(άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012) και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου 
και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων,  
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 74 του Ν.4555/18. 
 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  ( 21 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  12.  Σίμος Βασίλειος 

2. Τόπη-Σαϊτη Ζωή  13. Κοντογιάννης Ιωάννης 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης    14.  Κολάτος Κων/νος 

4. Μητσογιάννης Νικόλαος  15.  Διψάνας Αχιλλεύς  

5. Κακαγιάννης Χρήστος  16.  Καρατέγος Μιχάλης 

6. Καραναστάσης Αθανάσιος   17.  Σαϊτης Αστέριος 

7. Νικολάου Γεώργιος  18. Αργυρίου Ιωάννης 

8. Μαϊμάρης Δημήτριος  19.  Ανδρέου Νικόλος 

9. Γκανάτσιος Ζήσης  20.  Κωστή Μαρία 

10. Ζαρδούκας Κων/νος  21. Χαδουλός Κων/νος 

11. Βλάχος Αθανάσιος  22. -- 

    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6) 

1.  Τσεργάς Κων/νος    4.  Ζησάκη Ξανθή 

2.  Ντόντος Γεώργιος  5.  Κρικώνης Χρήστος  

3.  Νταναβάρα Αργυρή  6.  Τσούγιας Χρήστος           
                                Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκε και παρέστησε η Πρόεδρος της Τ.Κ. Μακρυχωρίου, για το 9ο Θέμα. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης Γεώργιος,  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 1ο θέμα  
εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (4ο) «Επί αποφ. 3/2020  ΔΕΥΑΤ για Ρύθμιση οφειλών ΔΕΗ προς το Δήμο Τεμπών»  
Αριθμός   Απόφασης ( 66) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Γεώργιος. 
 
 Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2 του άρθρου 14 του Ν. 4483/17 ορίζεται ότι  με 
απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ρυθμίζεται η αποπληρωμή σε 
πολλαπλές ισόποσες δόσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών, από οποιαδήποτε αιτία, Δημοτικής 
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Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) προς τον οικείο Δήμο. Με την ίδια απόφαση 
ορίζεται ο αριθμός των δόσεων και η περιοδικότητά τους. Ο συνολικός χρόνος αποπληρωμής 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. 
 
 Βάσει των παραπάνω η  ΔΕΥΑΤ μας έστειλε την αριθ. 33//22002200 απόφασή της, σχετικά με 
την ρύθμιση των οφειλών ΔΕΗ προς το Δήμο Τεμπών. 
 
 Στη συνέχεια η Οικονομική Υπηρεσία μας έστειλε την κάτωθι εισήγηση επί του θέματος: 

………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Μακρυχώρι, 17/06/2020 
Αρ. Πρωτ: 4477 

  

ΕΕιισσήήγγηησσηη  ππρροοςς  ΔΔ..ΣΣ  μμεε  ΘΘέέμμαα  ::  

ΑΑππόόφφαασσηη  33//22002200  ΔΔΕΕΥΥΑΑΤΤ  ((ΑΑΔΔΑΑ::66PPTTZZOOPPNN66--ΠΠΛΛΖΖ))  ππεερρίί  ρρύύθθμμιισσηηςς  οοφφεειιλλώώνν  ΔΔΕΕΗΗ  ππρροοςς  ΔΔήήμμοο  ΤΤεεμμππώώνν  
____________________________________________________________________ 

Η ΔΕΥΑ Τεμπών οφείλει το κόστος των αντλιοστασίων άρδευσης που βεβαιώνεται  στο Δήμο από τη ΔΕΗ 
και το ποσό αυτό ανέρχεται σήμερα σε 1.146.048,23 € το οποίο αναλύεται ως εξής: 
 
Ποσό 210.532,32 € αποπληρώνεται με ισόποσες μηνιαίες δόσεις των 7.017,74 €  βάσει ρύθμισης οφειλών 
( Άρθρο 14 του Ν. 4483/2017, Απόφαση Δ.Σ. 58/2018, Ρύθμιση ποσού 245.621,02 € αρχικού σε 66 
ισόποσες δόσεις με τελευταία δόση στις 31/10/2023) 
 
Ποσό 935.515,91 € (κεφάλαιο: 855.331.97 € - προσαυξήσεις: 80.183.94 € ) δεν είναι σε ρύθμιση και 
αποπληρώνεται με καταθέσεις  ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 
 
Επειδή οι δαπάνες αυτές που έπρεπε να βαρύνουν τον ίδιο προϋπολογισμό της ΔΕΥΑ, βάρυναν τελικά τον 
προϋπολογισμό του Δήμου και είναι ήδη βεβαιωμένες με τη στενή έννοια στο ταμείο μας μέρος των 
οποίων έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο επιβαρυνόμενο με προσαυξήσεις (τόκους) εκπρόθεσμης καταβολής, 
προκειμένου να αποπληρώνεται σταδιακά και να τακτοποιηθεί επομένως η οφειλή αυτή, υπάρχει η 
δυνατότητα σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4483/2017 να ρυθμιστεί η οφειλή σε πολλαπλές 
ισόποσες δόσεις με συνολικό χρόνο αποπληρωμής τα δέκα (10) έτη. 
 
Η ΔΕΥΑΤ  αποφάσισε τη ρύθμιση των οφειλών που θα έχουν διαμορφωθεί προς το Δήμο μας  μέχρι και τη 
σχετική  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την απόφασή της αρ. 3/2020.  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
1. To άρθρο 14 του Ν. 4483/2017 
2. Το υπ.’ αριθμ. 26566/3-8-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ  
3. Τη συγκεντρωτική λίστα δόσεων  του διακανονισμού που εγκρίθηκε στις 29/05/2018  
4. Την ατομική ειδοποίηση οφειλών (μη ρυθμισμένων ) με ημερομηνία 16/06/2020 

 

ΕΕΙΙΣΣΗΗΓΓΟΟΥΥΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  
 
α) τη διατήρηση του υπάρχοντος διακανονισμού όπως αποφασίστηκε με την υπ. αριθμ. 5588//22001188 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
 
β) τη ρύθμιση των οφειλών που προέρχονται από το κόστος των αντλιοστασίων της ΔΕΗ μέχρι και τον 
Δεκέμβριο του 2019 (κεφάλαιο: 826.629,97 €  και προσαυξήσεις μέχρι 31/12/2019: 48.020,03 € ) 
συνολικού ποσού 874.650,00 € σε 120 μηνιαίες ισόποσες δόσεις (διάρκεια 10 έτη), σύμφωνα με το άρθρο 
14 του Ν. 4483/2017. 

ΗΗ  ααννααππλληηρρώώττρριιαα  ΠΠρροοϊϊσσττααμμέέννηη  
της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Μαρία Σαρμαντά 
………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
1. Το άρθρο 14 του Ν. 4483/17 
2. Το υπ’ αριθ. 26566/3-8-2017 έγγραφο του ΥΠΕΣ 
3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 4477/17-06-2020 εισήγηση για το θέμα της Αναπληρώτριας  

Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών  
4. Την αριθ. 58/2018 προηγούμενη απόφαση  Δ.Σ. 
5. Την αριθ.  3/2020 σχετική απόφαση ΔΕΥΑΤ 

και μετά από διαλογική συζήτηση των μελών αυτού και κατόπιν φανερής ψηφοφορίας [Κωστή 
& Χαδουλός ψήφισαν ΛΕΥΚΟ] 
 

Αποφασίζει Ομόφωνα 
 

1. τη δδιιααττήήρρηησσηη  ττοουυ  υυππάάρρχχοοννττοοςς  δδιιαακκααννοοννιισσμμοούύ όπως αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμ. 
5588//22001188 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  
 

2. τη ρρύύθθμμιισσηη  ττωωνν  οοφφεειιλλώώνν που προέρχονται από το κόστος των αντλιοστασίων της ΔΕΗ μέχρι 
και τον ΔΔεεκκέέμμββρριιοο  ττοουυ  22001199 (κεφάλαιο: 826.629,97 €  και προσαυξήσεις: 61.973,88 €) 
συνολικού ποσού 888888..660033,,8855  €€  σε 120 μηνιαίες ισόποσες δόσεις (διάρκεια 10 έτη), 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4483/2017. 

 
 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 66/2020 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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. 

 
 

Κυρίτσης Γεώργιος 
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