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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το αριθ. 2/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 
 

 Σήμερα στις 26 του μήνα Ιανουαρίου  του έτους 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 
19:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  
τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η ς » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναιού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 440/21-01-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 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  ( 19 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.     11.   Βλάχος Αθαν. 

2. Μητσογιάννης Nικ.     12.   Κακαγιάννης Χρ. 

3. Σίμος Βασ.     13.   Κωστή Μαρία   

4. Ζαρδούκας Κων.     14.   Κολλάτος Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.     15.   Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης**     16.    Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης **     17.   Καρατέγος Μιχάλης** 

8. Ντόντος Γεωργ.       18.   Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος**     19.   Διψάνας Αχιλλεύς** 

10. Καραναστάσης Αθανάσιος*     20.   -- 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 8 ) 

1. Τόπη - Σαΐτη Ζωή     5.   Σαΐτης Αστέριος 

2. Νικολάου Γεώργιος        6.   Τσούγιας Χρήστος 

3. Ζησάκη Ξανθή     7.   Τσεργάς Κων/νος  

4. Νταναβάρα Αργυρή     8.   Χαδουλός Κων.                
Αν και νόμιμα κληθέντες 

*  ήρθε κατά τη συζήτηση του 9ου Θέματος 
  **  δια τηλεδιάσκεψης 

  

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. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (9ο). «Επί αιτήσεως ΤΥΠΕΤ (Θέρετρο Εθνικής Τράπεζας Ραψάνης) » 
Αριθμός   Απόφασης  ( 10 ) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε  ο Αντιδήμαρχος Σίμος Βασίλειος. 
 



Στον Δήμο Τεμπών έχει υποβληθεί  αίτηση του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Ταμείο 
Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας» - ΤΥΠΕΤ με θέμα «χαρακτηρισμός Θέρετρου 
Ραψάνης ΤΥΠΕΤ,  ως εποχικού δυνάμει του αρ. 5 του Ν.429/1976 και της 
7125/78/19.12.2007 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ», συγκεκριμένα έχει ως εξής:  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
Στη διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/1976 ορίζεται: 1. Βιομηχανίαι, 

κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσαι  εποχιακώς, υποχρεούται εις την  
καταβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού  αναλόγως με τον χρόνο λειτουργίας και 
πάντως  ουχί ολιγώτερον  του τριμήνου.  Χρόνος μείζων του δεκαπενθημέρου λογίζεται 
ολόκληρος μήνας. 2. Περί του χρόνου της εποχικής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό 
συμβούλιο. 



 

Η διάταξη του του άρθρου 5 του ανωτέρου νόμου, απαριθμεί περιοριστικά τα 
νομικά πρόσωπα ή τις ατομικές επιχειρήσεις που μπορούν να απαλλαγούν από την 
καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού. 

Η γραμματική  αναφορά  εν γένει επιχειρήσεις  δεν  έχει την έννοια ότι μπορεί να 
υπαχθεί το ανωτέρω νομικό πρόσωπο ΤΥΠΕΤ  στην ανωτέρω διάταξη του νόμου για τον 
εξής λόγο: η επιχείρηση είναι  μία οικονομική μονάδα που αποβλέπει κέρδος. Βασικά 
χαρακτηριστικά αυτής  είναι α) δική  της περιουσία β)παραγωγή και διάθεση στην αγορά 
οικονομικών αγαθών και γ)Εφαρμογή  της οικονομικής αρχής με σκοπό το κέρδος του 
φορέα της. 

Οι επιχειρήσεις εξάλλου διακρίνονται ανάλογα  με το αντικείμενο της ασχολίας 
τους σε επιχειρήσεις α)πρωτογενούς  παραγωγής (παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 
εξόρυξη, παραγωγή ορυκτό πλούτου) β) δευτερογενούς παραγωγής  μεταποίηση  των 
προϊόντων του πρωτογενούς τομέα δηλ. βιομηχανικές και βιοτεχνικές οικοτεχνικές κλπ) γ) 
τριτογενούς  παραγωγής που ασχολούνται με την κυκλοφορία αγαθών και γενικά  με την 
παραγωγή κάθε είδους υπηρεσίας όπως οι εμπορικές επιχειρήσεις, οι τουριστικές οι 
μεταφορικές οι τράπεζες κλπ. 

 

Κατά συνέπεια στην προκειμένη περίπτωση  δεν είναι εφαρμοστέα η ως άνω 
διάταξη του άρθρου 5 του Ν.429/1976 και της 7125/78/19.12.2007 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ και  
η υποβληθείσα αίτηση του ΤΥΠΕΤ πρέπει να απορριφθεί, αφού οι εγκαταστάσεις αυτού 
που βρίσκονται στην Ραψάνη της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών 
αποτελεί θέρετρο  με σκοπό τις διακοπές και την αναψυχή των μελών του και δεν έχει ως 
εκ τούτου σκοπό το κέρδος για να πληροί τους όρους της έννοιας επιχείρησης. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Κολλάτος: συμφωνούμε με την εισήγηση. Και στο παρελθόν είχαμε ανάλογα αιτήματα … Η 
λύση είναι μόνο να αποξηλωθεί ο μετρητής της  ΔΕΗ… 
Κωστή: …είναι ΝΠΙΔ.. δεν έχει τη δυνατότητα να το συντηρήσει …. Συμφωνώ με το αίτημα. 

 

Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του Ν. 
3463/2006, την  εισήγηση  και  μετά από διαλογική συζήτηση  
 [Μειοψήφισε η κα. Κωστή η οποία ψήφισε θετικά επί της αιτήσεως] 

 
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  την υποβληθείσα αίτηση του ΤΥΠΕΤ, αφού οι εγκαταστάσεις αυτού, 
που βρίσκονται στην Ραψάνη της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών 
αποτελεί θέρετρο  με σκοπό τις διακοπές και την αναψυχή των μελών του και δεν έχει ως 
εκ τούτου, σκοπό το κέρδος για να πληροί τους όρους της έννοιας επιχείρησης, σύμφωνα 
και με την ανωτέρω εισήγηση. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 10/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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. 
 
        Μαϊμάρης Δημήτριος 


