ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 10/2022 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 19 του μήνα Ιουλίου του έτους 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 16:00’ το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή συνεδρίαση, ύστερα από την με
αριθ. πρωτ. 4232/14-07-2022 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 Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 15 )
1. Μαϊμάρης Δημ.
2. Σίμος Βασ.
3. Μητσογιάννης Nικ.*
4. Ζαρδούκας Κων.
5. Κυρίτσης Γεώργιος
6. Κρικώνης Χρ.
7. Γκανάτσιος Ζήσης
8. Νικολάου Γεώργιος
*Δια τηλεδιάσκεψης
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ ( 12 )
1. Κολλάτος Κων/νος
2. Ζησάκη Ξανθή
3. Κοντογιάννης Ιωαν.
4. Διψάνας Αχιλλεύς
5. Σαΐτης Αστέριος
6. Ανδρέου Νικ.

9. Γκατζόγιας Παναγιώτης*
10. Κακαγιάννης Χρ.*
11. Τόπη – Σαΐτη Ζωή*
12. Καρατέγος Μιχάλης*
13. Βλάχος Αθαν
14. Καραναστάσης Αθανάσιος
15. Ντόντος Γεωργ. * **
16. --** Συνδέθηκε πριν τη συζήτηση του 5ου θέματος.
7. Τσεργάς Κων/νος
8. Τσούγιας Χρήστος
9. Αργυρίου Ιωάννης
10. Νταναβάρα Αργυρή
11. Κωστή Μαρία
12.Χαδουλός Κων.
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.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε αλλά δεν παρέστη, η Πρόεδρος Μακρυχωρίου.
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης
για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (4ο). «Διαγραφές, μειώσεις κλπ βεβαιωμένων ποσών»
Αριθμός Απόφασης ( 63)
Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος ΣΙΜΟΣ.
Το Τμήμα Εσόδων του Δήμου μας, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Ο Κος Λατσάρας Χρήστος του Κων/νου (Α.Φ.Μ. 042770936) με την υπ΄αριθμ. 3993/04-07-2022
αίτησή του αιτείται την διαγραφή του ποσού των 45 € από το Χ.Κ. 21/2022 από «Τέλη καθαριότητας

και Ηλεκτροφωτισμού στο Καστρί Λουτρό» καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 20-03-2022 χωρίς όμως
να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη ΔΕΗ και
στο Δήμο. Συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το δίκαιο του
αιτήματος για τη διαγραφή του βεβαιωμένου ποσού.
Ποσό διαγραφής 45 € Χ.Κ. 21/2022.
2.

H Κα Τζιλάκα Καλλιόπη του Θεοδώρου (Α.Φ.Μ. 150571453) με την υπ΄αριθμ. 4000/4-7-2022 αίτησή
της αιτείται την διαγραφή του ποσού των
40 € από το Χ.Κ. 21/2022 από «Τέλη καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 19-04-2022 χωρίς όμως να
ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη ΔΕΗ και στο
Δήμο. Συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το δίκαιο του αιτήματος
για τη διαγραφή του βεβαιωμένου ποσού.
Ποσό διαγραφής 40 € Χ.Κ. 21/2022.

3.

Ο Κος Αντωνίου Παναγιώτης του Παύλου (Α.Φ.Μ. 058915301) με την υπ΄αριθμ. 4128/11-7-2022
αίτησή του αιτείται την διαγραφή του ποσού των 40 € από το Χ.Κ. 21/2022 από «Τέλη
καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 5-5-2022
χωρίς όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη
ΔΕΗ και στο Δήμο. Συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το δίκαιο του
αιτήματος για τη διαγραφή του βεβαιωμένου ποσού.
Ποσό διαγραφής 40 € Χ.Κ. 21/2022.

4.

Ο κος BUBA ALTIN TOY CAKE με την υπ΄αριθμ. 3648/17-6-2022 αίτησή του αιτείται την διαγραφή
της οφειλής ποσού 30,00 € από το Χ.Κ. 8/2022 (Πρόστιμα ΚΟΚ), η οποία αφορά κλήση που
πληρώθηκε στις 28-09-2021 στα ΕΛΤΑ σύμφωνα με την απόδειξη 0660250120210928102526 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 30 € Χ.Κ. 8/2022.

5.

H Κα Καλτσογιάννη Παναγιώτα του Σωτηρίου (Α.Φ.Μ. 078335807) με την υπ΄αριθμ. 4135/11-72022 αίτησή της αιτείται την διαγραφή του ποσού των
45 € από το Χ.Κ. 21/2022 από «Τέλη
καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 20-3-2022
χωρίς όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη
ΔΕΗ και στο Δήμο. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι στο όνομα της μητέρας της Καλτσογιάννη Αρετής.
Συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το δίκαιο του αιτήματος για τη
διαγραφή του βεβαιωμένου ποσού.
Ποσό διαγραφής 45 € Χ.Κ. 21/2022.

6.

H Κα Μπαρά – Μπουτάλη Ανθούλα του Ηλία (Α.Φ.Μ. 134992388) με την υπ΄αριθμ. 4171/12-7-2022
αίτησή της αιτείται την διαγραφή του ποσού των
60 € από το Χ.Κ. 21/2022 από «Τέλη
καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στο Καστρί Λουτρό» καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 21-72021 χωρίς όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας
και στη ΔΕΗ και στο Δήμο. Συνημμένα στην αίτηση όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το
δίκαιο του αιτήματος για τη διαγραφή του βεβαιωμένου ποσού.
Ποσό διαγραφής 60 € Χ.Κ. 21/2022.

7.

Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι στον κ. Ριζούλη Αντώνιο του Χρήστου
(Α.Φ.Μ. 017607011) βεβαιώθηκαν κλήσεις ΚΟΚ συνολικού ποσού 40 € στους Χ.Κ. 28/2013 και
117/2013. Συγκεκριμένα, οι κλήσεις με αριθμό 616200130751 ποσό 20 € και 616200139238 ποσό 20
€ βεβαιώθηκαν από την Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων στον κ. Ριζούλη Χρήστο του Αντωνίου (Α.Φ.Μ.
104745735) και όχι στον Κο Ριζούλη Αντώνιο του Χρήστου (Α.Φ.Μ. 017607011). Επομένως, θα
πρέπει να διαγραφούν οι παραπάνω κλήσεις από τον κ. Ριζούλη Αντώνιο του Χρήστου
(ΑΦΜ:017607011) και να βεβαιωθούν εκ νέου στο σωστό ΑΦΜ:017607011 ( Ριζούλης Χρήστος
του Αντωνίου)

Ποσό διαγραφής 40 € (20 € XK 28/2013 και 20 € XK 117/2013) και βεβαίωση στο ΑΦΜ
017607011
8.

Ο κ. Γερογιάννης Μιχαήλ του Ιωάννη (ΑΦΜ 036461778) με την υπ΄αριθμ. 3755/22-06-2022 αίτησή
του αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 50 € από το ΧΚ 48/2018 που αφορά τέλος ανανέωσης
χρόνου ταφής του κουνιάδου του Σαμαρά Δημητρίου.
Από έλεγχο της υπηρεσίας μας, διαπιστώθηκε ότι πράγματι στο συγκεκριμένο τάφο έχει ταφεί από
τον 05/2018 ο πεθερός του Σαμαράς Χρήστος του Δημητρίου. Ωστόσο, μερικό ποσό 20,22 €
εξοφλήθηκε στις 29/06/2022 με το υπ΄αριθμ. ΑΟ 467 Δ.Ε., (πριν ακόμη εξετάσουμε το αίτημά του)
από καταβολή του ΔΟΠΑΠΕΠΤ προς εμάς έναντι των οφειλών του και κατόπιν δικής του υπεύθυνης
δήλωσης. Επομένως, το ποσό αυτό (20,22 € πλέον προσαυξήσεων 6,11 €, σύνολο 26,33 € ) που
εισπράξαμε ως αχρεωστήτως καταβληθέν θα πρέπει να το επιστρέψουμε και το υπόλοιπο 29,78 €
που παραμένει ως οφειλή στο ΧΚ 48/2018 θα πρέπει να το διαγράψουμε. Άρα, σύμφωνα με τα
παραπάνω αναφερόμενα καθώς και τα συνημμένα δικαιολογητικά έχουμε τα εξής:
Ποσό διαγραφής 29,78 € XK 48/2018
Ποσό επιστροφής ως αχρεωστήτως καταβληθέν 26,33 €

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.
Αποφασίζει
•

Ομόφωνα

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

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 63/2022
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
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
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.

Μαϊμάρης Δημήτριος

