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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 (6ο). «Διαγραφές βεβαιωμένων ποσών κ.λ.π.»
Αριθμός   Απόφασης ( 68)

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιδήμαρχος κ. Μητσογιάννης Νικ.

  Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



1. Ο Κος  Νάνης Χρήστος του Βασιλείου (ΑΦΜ:140983206) με την υπ΄αριθμ. 228/9-01-2020 αίτησή
του αιτείται την διαγραφή της οφειλής ποσού 40,00 € από το Χ.Κ. 167/2008/2008 (Πρόστιμα ΚΟΚ)
διότι η εν λόγω οφειλή εξοφλήθηκε στα ΕΛΤΑ στις 09/04/2008 με την απόδειξη 16118692-116, της
οποίας αντίγραφο μας έχει προσκομίσει. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.
Ποσό διαγραφής 40,00 € Χ.Κ. 167/2008/2008.

2. Η  κα  Νάκου Μαρία του Αθανασίου (ΑΦΜ: 122390097)  με την υπ΄αριθμ. 229/9-01-2020 αίτησή
της, αιτείται την διαγραφή ποσού 300,00 € από τους Χ.Κ. 32/2015, 17/2016, 07/2017, 36/2018 και
43/2019 (60,00 € αντίστοιχα από τον καθένα, συνολικά 300,00 €)  που αφορά «Τέλη καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού στο Καστρί Λουτρό» διότι έχει ηλεκτροδοτηθεί από 25-11-2014 - σύμφωνα με
τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε - χωρίς ωστόσο να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να
χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη ΔΕΗ και στο Δήμο.
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.
Ποσό  διαγραφής  300,00  €  (Χ.Κ.  32/2015:  60€,  17/2016:  60€,  07/2017:  60€,  36/2018:60  €,
43/2019:60 €)

3. H κα  Παπαγιάννη Θεοδώρα του Στεφάνου (ΑΦΜ: 104607443)  με την υπ΄αριθμ. 381/15-01-2020
αίτησή της αιτείται την διαγραφή τoυ ποσού των 60 € από το Χ.Κ. 43/2019 για «Τέλη καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού στο καστρί Λουτρό» έτους 2019, καθώς ηλεκτροδοτήθηκε στις 26/11/2018 -
σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε - χωρίς ωστόσο να ενημερώσει τον Δήμο, με
αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη ΔΕΗ και στο Δήμο.
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος .
Ποσό διαγραφής 60 € Χ.Κ. 43/2019.

4. Ο κος  Χαλκίδης  Νικόλαος του Λάμπρου (ΑΦΜ: 024732230) με  την  υπ΄αριθμ.  5340/01-08-2019
αίτησή του, αιτείται τη διαγραφή ποσού 255,00€ που προέρχεται από οφειλή τελών ύδρευσης στο
Καστρί Λουτρό 2012-2014, διότι πριν από 3 χρόνια - σύμφωνα με την αίτησή του - είχε ρίξει μπάζα
στο δρόμο,  έξω από το  σπίτι  του επειδή πλημμύριζε  από τις  βροχές  και  εφόσον όμως πρώτα,
σύμφωνα με τα λεγόμενά του, είχε ενημερώσει τον Δήμαρχο. Μας ζητάει λοιπόν να συμψηφιστεί το
ποσό που κατέβαλλε στην εταιρεία Αφοί Μπακαρόζου Ο.Ε. με την οφειλή του προς το Δήμο. 
Έχει  προσκομίσει  μόνο βεβαίωση με ημερομηνία 12/08/2019 της προαναφερόμενης εταιρίας,  η
οποία βεβαιώνει ότι   το 2008 έριξε 3 φορτηγά μπάζα αξίας 255,00€ (3 Χ 85,00 € / το φορτηγό,
σύνολο  255,00€)  χωρίς  κάποιο  άλλο  σχετικό  παραστατικό  (συμφωνητικό,  τιμολόγιο,  δελτία
αποστολής)  που  να  αναφέρεται  στο  παραπάνω  επίδικο  χρονικό  διάστημα  και  να  μπορεί  να
αποδεικνύει την εν λόγω συναλλαγή και κατά συνέπεια τη δαπάνη που βάρυνε την οφειλέτη. 
Μετά  από  τηλεφωνική  επικοινωνία  που  είχαμε  με  τον  τότε  Δήμαρχο  Κάτω  Ολύμπου  κ.
Βαλσαμόπουλο  Ν.,  μας  διαβεβαίωσε  ότι  αν  υπήρχε  κάποια  τέτοια  συμφωνία,  να  συμψηφιστεί
δηλαδή ιδιωτική πρωτοβουλία δημότη με οφειλές του στο Δήμο, δεν θα ήταν προφορική και δεν θα
έπρεπε  οι  δημότες  να  παίρνουν  την  οποιαδήποτε  πρωτοβουλία  και  εκ  των  υστέρων  να
ενημερώνουν  προφορικά  τη  Δημοτική  Αρχή.  Ζητήσαμε  επιπλέον πληροφορίες  και  από τον τότε
πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, κ. Νίκο Χριστοδούλου, ο οποίος μας διαβεβαίωσε τηλεφωνικά ότι
δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο περιστατικό.
Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω  διαπιστώνεται  ότι  το  συγκεκριμένο  αίτημα  για
συμψηφισμό οφειλής ποσού 255,00 € δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί.

5. Ο κος  Τουρσουνίδης Κωνσταντίνος του Ανέστη (ΑΦΜ:067942190) με την υπ΄αριθμ. 5911/26-08-
2019  αίτησή  του,  αιτείται  την  επιστροφή  ποσού  900,00€  από  Τέλη  Καθαριότητας  και
Ηλεκτροφωτισμού  τα  οποία  έχει  καταβάλει  και  στο  Δήμο  και  στη  ΔΕΗ,  ενώ  το  ακίνητο  ήταν
ηλεκτροδοτούμενο διότι δεν το γνώριζε μέχρι τώρα. Δηλαδή, από 21/05/2004 που ηλεκτροδοτήθηκε
το ακίνητο (σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΕΗ που μας προσκόμισε) έχει καταβάλει για τα έτη από
2004 έως 2009 στο Δήμο Κάτω Ολύμπου και για τα έτη 2010 έως 2018 στο Δήμο Τεμπών συνολικά
για 15 χρόνια 900 € (15 χ 60€/ετος).
Όπως προκύπτει από την κίνηση του οφειλέτη δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη για το 2014,  που
πιθανόν  δεν  βεβαιώθηκαν  εκ  παραδρομής.  Επιπλέον,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  90,  παρ.  2  του
Ν.2362/1995  η  κατά  του  Δημοσίου  απαίτηση  προς  επιστροφή  αχρεωστήτως  ή  παρά  το  νόμο
καταβληθέντος σ’ αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία (3) έτη από της καταβολής.



Συνεπώς το ποσό που μπορεί να επιστραφεί στον αιτούντα υπολογίζεται σε 180,00€ (3έτη
Χ60,00€ = 180,00€) το οποίο εισπράχθηκε αναλυτικά με τα παρακάτω παραστατικά:

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μ/Α 835/04-10-2016 60,00€

Μ/Α 464/07-06-2017 60,00€
Α/Ο 1309/31-10-2018 60,00€

ΣΥΝΟΛΟ 180,00€

Ποσό επιστροφής 180,00 €

6. Η κα  Μάκου Σοφία του Φιλίππου (ΑΦΜ:049507252) με την υπ΄αριθμ. 7359/11-010-2019 αίτησή
της αιτείται για το σύζυγό της οφειλέτη Κιόρντια Γκάζμεντ του Ηλία, (ΑΦΜ:078996290)Κιόρντια Γκάζμεντ του Ηλία, (ΑΦΜ:078996290) :
α) την επιστροφή από Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για τα έτη 2012 και 2013, τα οποία
έχει καταβάλει και στο Δήμο και στη ΔΕΗ,
β) τη διαγραφή ποσού 60,00 € για Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2015 
διότι το ακίνητο ηλεκτροδοτήθηκε στις 06/08/2012 (σύμφωνα με το έγγραφο της ΔΕΗ που μας έχει
προσκομίσει).
Από  την  κίνηση  του  οφειλέτη  προκύπτει  ότι  έχει  καταβάλει  για  το  2012  και  2013  τα
ακόλουθα ποσά

ΔΙΠΛΟΤΥΠΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ &

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
2049ΜΑ/09-09-2015 42,45€ 2012
851ΜΑ/06-10-2016 17,55€ 2012
851ΜΑ/06-10-2016 58,65€ 2013

Σύμφωνα με το άρθρο 90, παρ. 2 του Ν.2362/1995 η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή
αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ’ αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία
(3) έτη από της καταβολής. 
Κατά συνέπεια τα ποσά που καταβλήθηκαν στις  06/10/2016 με το  υπ’  αριθ.  851ΜΑ Διπλότυπο
Είσπραξης  (17,55 + 58,65 = 76,20 €) μπορούν να επιστραφούν στον οφειλέτη. 
Επομένως το αίτημά του μπορεί να ικανοποιηθεί ως ακολούθως:

 Ποσό διαγραφής 60,00 € Χ.Κ. 31/2015
 Ποσό επιστροφής 76,20 € 

7. Η κα  Γκουντάρα Αναστασία  του Ιωάννη (ΑΦΜ:068852784) με  την  υπ’  αριθ.  10552/30-12-2019
αίτησή της αιτείται τη διαγραφή ποσού 50,00 € που αφορά τέλος για ανανέωση χρόνου ταφής έτους
2018 του συζύγου της Γκουντάρα Νικολάου, στο κοιμητήριο της Τ.Κ. Σπηλιάς, καθώς  η εκταφή του
συζύγου της πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, ενώ βεβαιώθηκε το ίδιο τέλος και για το
έτος 2019 (ΧΚ 46/2019) το οποίο και κατέβαλε στις 22/10/2019 με το υπ’ αριθ. 966ΑΟ Διπλότυπο
Είσπραξης.
Σύμφωνα με  τη  βεβαίωση του Προέδρου της Τ.Κ.  Σπηλιάς  κ.  Σελήνη Νικολάου (17/02/2020),  η
εκταφή πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, αλλά ο τάφος δεν έχει ελευθερωθεί, καθώς εκεί
έχουν εναποτεθεί τα οστά του θανόντα και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για νέα ταφή. 
Επομένως, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι το αίτημα για διαγραφή του εν λόγω
τέλους χρήσης του τάφου δεν είναι δυνατό να ικανοποιηθεί.

8. Ο κος Μπαντέλης Ιωάννης του Μιχαήλ (ΑΦΜ:032219815) επανέρχεται με την υπ’ αριθ. 10502/24-
12-2019  αίτησή  του  αναφερόμενος  στην  με  αριθ.  145/4-10-2019  Απόφαση  Δ.Σ.  με  την  οποία
απορρίφθηκε  αίτημά  του  (αρ.  πρωτ:  6305/10-9-2019)  για  διαγραφή  τέλους  ανανέωσης  χρόνου
ταφής (ΧΚ 31/2016) στο κοιμητήριο Αμπελακίων της μητέρας του Μπαντέλη Ζωής. 
Σύμφωνα με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, η μητέρα του Μπαντέλη Ζωή πέθανε στις 24/10/2007
και η εκταφή της έγινε στις 20/5/2017 (Βεβαίωση από 11/9/2019 του Προέδρου Αμπελακίων κ. Ταζέ
Ιωάννη). 
Βάσει της ενημέρωσης που είχαμε από τον ίδιο, τόσο προφορικά όσο και γραπτά (αίτηση 145/4-10-
19), ανέβαλε την εκταφή της μητέρας του, καθώς εξαιτίας της ιδιαίτερης φαρμακευτικής αγωγής
που έπαιρνε λόγω της αρρώστιας της δεν μπορούσε να έχει γρήγορη και ολοκληρωτική αποσύνθεση



μέσα  στο  προβλεπόμενο  από  τον  κανονισμό  των  κοιμητηρίων  χρονικό  διάστημα  (7  χρόνια).
Επιπλέον, ήθελε να τηρήσει και τα θρησκευτικά ήθη και έθιμα βάσει των οποίων η εκταφή γίνεται
σε συγκεκριμένα έτη, όπως ισχυρίζεται, γι΄αυτό κι έκανε την εκταφή το 2017 και όχι το 2016. Για το
θέμα αυτό, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του είχε ενημερώσει προφορικά τον τότε τοπικό πρόεδρο
της κοινότητας Αμπελακίων, κ. Μιχαλάκη Σ. καθώς και τον τότε Αντιδήμαρχο Αμπελακίων κ. Τσεργά
Κ. χωρίς να έχει καταθέσει κάποια σχετική έγγραφη αίτηση ή ενημέρωση που να έχει γίνει αποδεκτή
για την καθυστέρηση της εκταφής.
Επομένως  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  δεν  αποδεικνύεται  ότι  είναι  εφικτό  να  διαγραφεί
ολοσχερώς το τέλος χρήσης του τάφου για το έτος 2016 ποσού 100 ευρώ (Απόφαση Δ.Σ. 80/17-5-
2016).  Η Απόφαση Δ.Σ. 181 για αναπροσαρμογή του εν λόγω τέλους σε 50 ευρώ πάρθηκε ένα χρόνο
μετά στις 23-10-2017, αφού είχε πραγματοποιηθεί και η εν λόγω εκταφή. 

9. Η Απόφαση 145/4-10-2019 του Δημοτικού Συμβουλίου για το με α/α 7 αίτημα (αρ. πρωτ.  6647/20-
9-2019) που αφορά διαγραφή τελών γεωργικού μηχανήματος έτους 2009 & 2010, ποσού 35,20 €
του  αιτούντα  κ.  Γκουντή  Αλέξανδρου  του  Ευθυμίου  (ΑΦΜ:021609904)  δεν  επακολούθησε  τη
διεκπεραίωση από την Ταμειακή Υπηρεσία καθότι το εν λόγω τέλος 17,60 € που βεβαιώθηκε με τον
Χ.Κ. 08/2009 και 06/2010 αντίστοιχα, από τον Δήμο Νέσσωνα, βεβαιώθηκε εκ παραδρομής στον
αιτούντα κ. Γκουντή Αλέξανδρο - σύμφωνα και με την αίτησή του - ενώ το ορθό ήταν να βεβαιωθεί
στον γιο του Γκουντή Μιχαήλ, ο οποίος, και με βάση τις μαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας, διατηρεί
και κατέχει τα γεωργικά μηχανήματα από το έτος 2009. 
Επαναπροσδιορίζουμε,  λοιπόν,  την  παραπάνω οφειλή  από  την  πιο  πάνω αιτία  στον  κ.  Γκουντή
Μιχαήλ, άρα:
 Διαγραφή  35,20€  από  τον  Γκουντή  Αλέξανδρο  του  Ευθυμίου  (ΑΦΜ:021609904)  -   ΧΚ

08/2009:17,60 € & ΧΚ 06/2010 :17,60€ και
 Βεβαίωση τελών γεωργικού μηχανήματος για τα έτη 2009 (17,60€) - 2010(17,60€): 35,60 € στον

Γκουντή Μιχαήλ του Αλεξάνδρου (ΑΦΜ: 074168721)

10. Ο  κος  Παππάς  Βασίλειος  του  Νικολάου  (ΑΦΜ:075297215)  με  την  υπ΄αριθμ.  1438/18-02-2020
αίτησή του αιτείται την διαγραφή της οφειλής ποσού 80,00 € από το Χ.Κ. 2/2015 (Πρόστιμα ΚΟΚ), η
οποία  αφορά  κλήση  που  πληρώθηκε  στις  07/01/2013  στα  ΕΛΤΑ  σύμφωνα  με  την  απόδειξη
03086010100069358 που μας προσκόμισε.  Μετά από έλεγχο,  διαπιστώθηκε  ότι  η  συγκεκριμένη
κλήση  παραμένει  ακόμη  ανεξόφλητη  στο  σχετικό  χρηματικό  κατάλογο  και  επιπλέον  είναι
καταχωρημένη  εις  διπλούν  πιθανότατα  από  διαχειριστικό  λάθος  ή  από  δυσλειτουργία  του
συστήματος μηχανογράφησης.   Σύμφωνα με  τα  παραπάνω και  βάσει  των δικαιολογητικών  που
επισυνάπτονται στην αίτηση διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος για διαγραφή της οφειλής.
Ποσό διαγραφής 80,00 € Χ.Κ.  02/2015.

11. Ο  κος  Λίταινας  Γρηγόριος  του  Λαζάρου  (ΑΦΜ:  104742917) με  την  υπ’  αριθ.  1439/18-02-2020
αίτησή του αιτείται την μείωση της οφειλής ποσού 184,41 € από τους  Χ.Κ. 37 - 38 - 39- 40 - 41 -
42/2019  που  αφορά μίσθωμα έκτασης  580,25  τμ  πίσω  από  το  γήπεδο  της  τοπικής  κοινότητας
Καλοχωρίου για τα έτη 2017, 2018 και 2019 για το λόγο ότι δεν έκανε χρήση του μισθώματος. Με
βάση: α) το άρθρο 12 της διακήρυξης " η συμμετοχή στη δημοπρασία προϋποθέτει πλήρη γνώση και
ανεπιφύλακτη  αποδοχή  των  όρων  της  διακήρυξης,  καθώς  και  την  πλήρη  γνώση  του  χώρου  &
εγκαταστάσεων, που θα ασκείται το εκμισθωμένο δικαίωμα" και β) το άρθρο 16 της διακήρυξης "ο
Δήμος  δεν  ευθύνεται  έναντι  του  μισθωτού  ούτε  υποχρεούται  σε  επιστροφή  ή  μείωση  του
μισθώματος ή και λύση των συμβάσεων άνευ αποχρώντος λόγου", κάτι το οποίο αναφέρεται ρητά
και  στο  συμφωνητικό  που  έχει  υπογραφεί  προκύπτει  ότι  το  εν  λόγω  αίτημα  για  μείωση  του
οφειλόμενου ποσού δεν είναι εφικτό να ικανοποιηθεί.

12. Ο  κος  Δουβαλόπουλος  Αθανάσιος  του  Αλεξάνδρου  (ΑΦΜ:061105087) με  την  με  αριθ.  πρωτ.
319/14-01-2020 Αίτηση - Εξώδικη Γνωστοποίηση - Διαμαρτυρία - Προσφυγή αναφέρει τα εξής: 

"Με  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  9322/15-9-2016  πράξη  σας  που  μου  απεστάλη  ταχυδρομικά  μου
γνωστοποιήσατε ότι χρεώθηκε στο ταμείο σας εις βάρος μου ποσό 200 € για οικογενειακό τάφο χωρίς να
μου  έχει  γνωστοποιηθεί  προηγουμένως  οποιαδήποτε  όχληση  σας  προς  τούτο,  ούτε  οποιαδήποτε
ενημέρωση από το αρμόδιο  τμήμα μας ότι  προτίθεστε να προβείτε σε  αντίστοιχη  χρέωση,  πολλώ δε
μάλλον πόθεν προέκυψε η εν λόγω οφειλή.



Εν συνεχεία με την υπ’ αριθ. πρωτοκ. 1529/28-2-2017 αίτηση μου, στην οποία επισυνάπτονταν Αίτηση-
Εξώδικη Γνωστοποίηση-Διαμαρτυρία-Προσφυγή μου, κατά της ως άνω πράξης σας, διαμαρτυρόμουν για
τις ως άνω χρεώσεις και αιτούμουν να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως πόθεν αυτές προέκυπταν.

Ουδεμία  απάντηση έλαβα έως και  σήμερα σχετικά  με  το  ανωτέρω έγγραφο  μου,  ως  οφείλατε  και
μπορούσατε.
Εν συνεχεία μου απεστάλη η υπ’  αριθμ.  πρωτοκ.  4515/2019 ατομική  ειδοποίηση οφειλών,  η οποία
αφορούσε  το  αυτό  θέμα  και  στην  οποία  το  αρχικώς  εμφαινόμενο  ποσό  των  200  ευρώ,  τώρα
εμφανιζόταν προσαυξημένο να ανέρχεται στο ποσό των 268,00 ευρώ  πλέον.

Σας γνωστοποιώ λοιπόν τα κάτωθι:
Περί  τα  έτη   1997-1998  ο  Γεώργιος  Αθ.  Δουβαλόπουλος,  θείος  μου  –αδερφός  του  πατρός  μου
Αλεξάνδρου  Αθ.  Δουβαλόπουλου,   συνέστησε  δικαίωμα  οικογενειακού  τάφου  στο  κοιμητήριο  της
κοινότητας  τότε  Τεμπών-Αμπελακίων,  εξαγοράζοντας  το  τότε  καθ  όλες  τις  νόμιμες  διαδικασίες,
προτιθέμενος άμα επερχομένου του θανάτου του, όπως η ταφή του λάβει χώρα στην ιδιαιτέρα πατρίδα
του, ήτοι τα Τέμπη. Θέληση του δε ήταν και οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογενείας μεταστάντος του
ματαίου τούτου κόσμου, όπως εύρει σε αυτόν την τελευταία του κατοικία. 
Τω όντι,  τον Ιανουάριο του 2002 (4-1-2002),  ο θείος μου Γεώργιος Αθ. Δουβαλόπουλος,  μετέστη εις
κύριον και η ταφή του εγένετο σύμφωνα με την θέληση του στον οικογενειακό τάφο, τον οποίο ο ίδιος
είχε συστήσει στα Τέμπη. Μετά το θάνατο του μοναδικοί του κληρονόμοι ευρέθηκαν τα ανίψια του,
τέκνα των αδερφών του Αλέξανδρου και Βάϊου Δουβαλόπουλου, ήτοι εγώ ο Αθανάσιος Δουβαλόπουλος
και  η  Ελένη  Δουβαλοπούλου,  τέκνα  του  Αλεξάνδρου  Δουβαλόπουλου  και  ο  Κωνσταντίνος
Δουβαλόπουλος και ο Αθανάσιος Δουβαλόπουλος τέκνα του Βάϊου Δουβαλόπουλου ( προσάγω δε και
επικαλούμαι το υπ’ αριθμ. 285/2003 κληρονομητήριο του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λάρισας ). Μετά
του ευλόγου χρόνου της πενταετίας έλαβε χώρα ανακομιδή των λειψάνων του και τοποθέτηση τους σε
οστεοθήκη κατά το τυπικό των ιερών μας κανόνων της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. 
Εν συνεχεία τον Μάρτιο του 2016 και συγκεκριμένα την 20η Μαρτίου, μετέστη εις κύριον και ο πατέρας
μου Αλέξανδρος Αθ. Δουβαλόπουλος, ο οποίος ωσαύτως, κατά την τελευταία του επιθυμία, ετάφη στον
οικογενειακό τάφο που συνέστησε ο θείος μου Γεώργιος Αθ. Δουβαλόπουλος. Ήδη μέχρι σήμερα το
λείψανο του ευρίσκεται στον ανωτέρω τάφο.
Ως εκ τούτου επειδή αναφέρομαι και στην υπ’ αριθμ πρωτοκ. 1529/28-2-2017 αίτηση μου, σας καλώ εκ
νέου όπως με ενημερώσετε εγγράφως εντός των νομίμων προθεσμιών, πόθεν προέκυψε το εν λόγω
ποσό, βάσει ποιών διατάξεων νόμου ή άλλων προκύπτει,  και ποιες επακριβώς παρεχόμενες από σας
υπηρεσίες  καλύπτει.
Σε κάθε περίπτωση σας καλώ όπως προβείτε και σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προκειμένου αυτό το
ποσό  να  περιοριστεί  εντός  των  νομίμων  κυμαινομένων  ορίων  καθώς  κρίνεται  υπέρμετρα  υψηλό,
λαμβανομένων υπόψη εν συγκρίσει, τόσο των επικρατούντων συνθηκών στο συγκεκριμένο κοιμητήριο
της  πρώην  κοινότητος  Τεμπών-Αμπελακίων  αλλά  και  των  ισχυόντων  σε  έτερους  τόπους  ταφής
κεκοιμημένων ανά την χώρα. 

Το παρόν συντάχθηκε σε δυο αντίτυπα.-
Επιφυλάσσομαι δια κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια.-

Μετά τιμής" 
Στην  παραπάνω  αίτηση  επισυνάπτεται  και  η  Απόφαση  285/2003  του  Μονομελούς  Πρωτοδικείου
Λάρισας,  η  οποία  ορίζει  ως  κληρονόμους  του  Γεώργιου  Δουβαλόπουλου  τα  τέκνα  των  Βάϊου  και
Αλέξανδρου Δουβαλόπουλου, αδερφών του Γεωργίου. 
Στον  οικογενειακό  τάφο  του  κ.  Δουβαλόπουλου  στο  κοιμητήριο  των  Τεμπών,  ο  οποίος  είναι  δύο
θέσεων,  είναι  θαμμένος  από  20/03/2016  ο  Αλέξανδρος  Δουβαλόπουλος,  πατέρας  του  αιτούντα
Αθανασίου  Δουβαλόπουλου.  Επομένως,  ορθά  το  Τμήμα  Εσόδων  του  Δήμου  μας  στις  15/09/2016
βεβαίωσε στο Χ.Κ. 32/2016 στον εν λόγω οφειλέτη ποσό 200 € για τέλος διατήρησης οικογενειακού
τάφου, βάσει  του άρθρου 14 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Τεμπών
-  όπως αυτός ψηφίστηκε  με  την Απόφαση 80 του Δημοτικού Συμβουλίου στις  17-05-2016 -  όπου
ορίζεται τέλος διατήρησης οικογενειακών τάφων 100 € ετησίως. 
Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  θα  έπρεπε  να  βεβαιώνεται  στον  εν  λόγω  οφειλέτη  τέλος  διατήρησης
οικογενειακού τάφου κάθε έτος (από 23/10/2017  50 € ετησίως για κάθε οικογενειακό τάφο βάσει
Απόφασης 81 Δ.Σ.), κάτι το οποίο δεν έγινε, εκ παραδρομής του Τμήματος Εσόδων του Δήμου μας.
Για το θέμα αυτό ζητήσαμε πληροφορίες από τον πρόεδρο της Τ.Κ. Τεμπών κ. Στρούλια Δημήτριο, ο
οποίος μας προσκόμισε και σχετικές φωτογραφίες από το κοιμητήριο Τεμπών, στις οποίες διαφαίνεται
ότι ο μεν περιβάλλον χώρος του κοιμητηρίου είναι σε καλή και καθαρή κατάσταση,  για τον  δε τάφο,
για τον οποίο γίνεται λόγος, διαπιστώνονται συνθήκες εγκατάλειψης από τους ενδιαφερόμενους.



Σύμφωνα με τα παραπάνω και έχοντας υπόψη :
 το άρθρο 14 του κανονισμού κοιμητηρίων: "η δημιουργία οικογενειακού τάφου επιτρέπεται,

μόνο κατόπιν σχετικής αίτησης των συγγενών και με την καταβολή του τέλους διατήρησης.
Για τους  ήδη υπάρχοντες  οικογενειακούς  τάφους  επιβάλλεται  τέλος διατήρησης 100,00 €
ετησίως. Όσοι από τους διατηρούντες οικογενειακούς τάφους επιθυμούν τη μη περαιτέρω
διατήρησή τους πρέπει με δήλωσή τους να ενημερώσουν το Δήμο".

 το άρθρο 17 του κανονισμού κοιμητηρίων:  "Οι οικείοι,  συγγενείς  και  εν γένει  επισκέπτες
υποχρεούνται να διατηρούν καθαρό τον χώρο του τάφου και γύρω απ’ αυτόν. Άλλως ο Δήμος
έχει  το  δικαίωμα  να  επιβάλλει  στους  οικείους  του  αναλογούσα  σ’  αυτούς  δαπάνη
καθαριότητας των προαναφερθέντων χώρων". 

 την απόφαση 181/2017 του Δ.Σ.: "Την αναπροσαρμογή των τελών, όπως αναφέρονται στην
αριθ.  80/2016  [ΑΔΑ:  7ΧΡΙΩΗ7-ΩΛΒ]  απόφαση  Δ.Σ.,  και  συγκεκριμένα:    Τέλος  Χρήσης
Τάφου, μετά την παρέλευση του χρόνου ταφής, στο ποσό των 50,00 ευρώ ετησίως και  
Τέλος Διατήρησης των υπαρχόντων οικογενειακών Τάφων, στο ποσό των 50,00 ευρώ ετησίως
"

 το γεγονός ότι για τα έτη 2017, 2018, 2019 δεν πραγματοποιήθηκε η σχετική βεβαίωσή του
τέλους διατήρησης του τάφου,  ήτοι 300 € ( 50 € /έτος για οικογενειακό τάφο 2 θέσεων)
βάσει της απόφασης 181/23-10-2017 του Δημοτικού Συμβουλίου.

 το σχετικό αίτημα του οφειλέτη για περιορισμό του ποσού λόγω του ότι κρίνεται υπέρμετρα
υψηλό

η οικονομική υπηρεσία θεωρεί εύλογο και πλήρως εναρμονισμένο στις κείμενες διατάξεις που
αφορούν  τις  χρεώσεις  διατήρησης  και  δημιουργίας  οικογενειακών  τάφων  (κανονισμός
κοιμητηρίων) το εν λόγω τέλος. Σύμφωνα και με την απόφαση 80/2016 του Δ.Σ. και κατόπιν της
απόφασης 181/2017  του  Δ.Σ   θεωρούμε  την  εν  λόγω  οφειλή  ορθή  και  προτείνουμε  τη
βεβαίωση του σχετικού τέλους και για τα υπόλοιπα έτη 2017, 2018, 2019 και μέχρι διατήρησης
του  εν  λόγω  οικογενειακού  τάφου  και  στα  δύο  τέκνα  του  Αλέξανδρου  Δουβαλόπουλου,
Αθανάσιο Δουβαλόπουλο και Ελένη Δουβαλοπούλου. 

13. Ο Κος  Καραβίδας Δημήτριος του Ευαγγέλου (ΑΦΜ:023322046) με την υπ’ αριθ. 3458/27-5-
2020 αίτησή του αιτείται την διαγραφή του ποσού των    35 € από τον Χ.Κ. 7/2020 για «Τέλη
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» έτους 2019, καθώς ηλεκτροδοτήθηκε στις
28-6-2019 – σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που μας προσκόμισε – χωρίς ωστόσο να ενημερώσει
τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη ΔΕΗ και στο Δήμο. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.
Ποσό διαγραφής 35 € Χ.Κ. 7/2020.

14. Ο Κος  Λέκκας Νικόλαος του Σπυρίδων (ΑΦΜ: 136052581) με την υπ’ αριθ. 4515/17-6-2020
αίτησή του αιτείται την διαγραφή της οφειλής ποσού 20,00 € από το Χ.Κ. 8/2020 (πρόστιμα ΚΟΚ)
διότι  η  εν  λόγω  οφειλή  εξοφλήθηκε  στα  ΕΛΤΑ  στις  12-11-2019  με  την  απόδειξη
04050050100095272, της οποίας αντίγραφο μας  έχει προσκομίσει.
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.
Ποσό διαγραφής 20,00 € Χ.Κ. 8/2020.

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη της        Για το Τμήμα Εσόδων 
                       Οικονομικής Υπηρεσίας
                           Σαρμαντά  Μαρία                                  Βλάχου Αικατερίνη
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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,
την εισήγηση του θέματος και  μετά από διαλογική συζήτηση.  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α



 Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι   τα  αιτήματα  με  α/α   4  Χαλκίδης  Νικόλαος,  α/α  7  Γκουντάρα
Αναστασία,   α/α   8   Μπαντέλης  Ιωάννης,   α/α   11  Λίταινας  Γρηγόριος,  α/α  12
Δουβαλόπουλος  Αθανάσιος,   για  τους  ανωτέρω  αναφερόμενους  στην  εισήγηση  της
υπηρεσίας, λόγους.

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι   τα  υπόλοιπα  αιτήματα,   για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους  και στο
ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση του θέματος.

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 68/2020
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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


