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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 25 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 539/19-01-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους 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  ( 22 ) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   14. Αργυρίου Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Τσιαπλές Θωμάς   16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τσούγιας Χρήστος                               

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Πανάγου Ελευθερία   20. Νικολάου Γεώργιος  

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Μαϊμάρης Δημήτριος
 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Ντόντος Γεώργιος 

10. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία    23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. 
--
 

13. Βλάγκας Ιωάννης  26. -- 

   
 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5 ) 

1. Μπίκας Χρήστος  4. Έξαρχος Γεώργιος 

2. Γκατζόγιας Παναγιώτης  5. Τζέκας Θωμάς  

3. Κακαγιάννης Χρήστος  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 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 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Ζ., Γαγάρας Νικ., Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, 
Σεβδαλής Ελ.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Βλαχοστέργιος 
Γεώργιος, Μήτσιου Ι.]. 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος Μιχάλης  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση του 
Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 6ο ). «Επί εισήγησης εκκαθαριστή κληροδοτήματος ΔΕΛΗΠΑΣΧΟΥ (παραπομπή από 
Οικ. Επιτροπή)» 
Αριθμός   Απόφασης ( 6) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
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 Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή με 
ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της μπορεί να 
παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη 
απόφασης, εφόσον  αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. 
 Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 166/2017 
ομόφωνη απόφαση της, παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 
 Θα μου επιτρέψετε, προς ενημέρωση του Σώματος, ένα μικρό ιστορικό. Το θέμα που 
συζητάμε σήμερα αφορά στην κληρονομιά του Επαμεινώνδα Δεληπάσχου, ο οποίος απεβίωσε 
το 1982. Την ίδια χρονιά δημοσιεύθηκε και η διαθήκη του στην οποία, μεταξύ των άλλων, 
καθιστούσε κληρονόμο και την Κοινότητα Αμπελακίων κατά ψιλή κυριότητα ενός 
διαμερίσματος στη Λάρισα, 85,4 τ.μ. με την επικαρπία στη σύζυγό του Ευαγγελία. Ψιλή 
κυριότητα κατά 50% ακίνητο στην Αθήνα εξ αδιαιρέτου με υπόγειο, ισόγειο και α΄ όροφο με 
επιφάνεια εκάστου ορόφου 535 τ.μ. σε συνολικό οικόπεδο 1.230,09. Άφησε, λοιπόν, εκεί τη 
ψιλή κυριότητα και την επικαρπία κατά 30% στη σύζυγό του και από 10% στις αδερφές του 
Φωτεινή και Ελένη, καθώς και ένα μικρό οικόπεδο, μικρής αξίας, εντός οικισμού Αμπελακίων. 
Όριζε με τη διαθήκη του ότι μετά το θάνατο της κάθε επικαρπώτριας, το ενοίκιο που 
αναλογούσε από τα ενοίκια των παραπάνω ακινήτων θα κατατίθεται σε λογαριασμό της 
Κοινότητας, έτσι ώστε το ποσό που θα συγκεντρωθεί τελικά με εκείνο που θα προέκυπτε από 
την εκποίηση των παραπάνω ακινήτων, να διατεθεί στην Κοινότητα, η οποία σε ένα οικόπεδο 
θα κατασκευάσει ένα ρολόι, και αν προκύψει υπόλοιπο, αυτό να διατεθεί για την επιδιόρθωση 
του κεντρικού δρόμου. Διαχειριστές για την εκτέλεση των έργων όρισε το Συμβούλιο της 
Κοινότητας Αμπελακίων και τριμελή επιτροπή από ανθρώπους γενικής εκτίμησης και κύρους.  
Η τότε Κοινότητα Αμπελακίων, παρ’ ότι έλαβε γνώση από το 2002, δεν προχώρησε στην 
αποδοχή αυτής της κληρονομιάς. Αφού παρακάμψω πολλά, επειδή υπήρχαν διάφορα 
προβλήματα που αφορούσαν τόσο στον έλεγχο των χρημάτων που ήταν κατατεθειμένα στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τα ενοίκια, όσο και προβλήματα που είχαν σχέση με 
τα βάρη που μπορεί να είχαν τα ακίνητα ή όχι, με πρωτοβουλία του Δήμου Τεμπών ορίστηκε 
από την Αποκεντρωμένη ειδικός εκκαθαριστής, ως εκτελεστής αυτής της διαθήκης. Ο κύριος 
αυτός, λοιπόν, ο κύριος ΣΑΚΚΑΣ Ιωάννης, υπέβαλε την έκθεσή του στην Οικονομική Επιτροπή, η 
οποία με την υπ’ αριθ. 166/2017 παραπέμπει το θέμα στο Δ.Σ.  
 
 Η εισήγηση του εκκαθαριστή του κληροδοτήματος ΔΕΛΗΠΑΣΧΟΥ, αναφέρει τα 
παρακάτω:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ιωάννης Σάκκας                            Λάρισα,  30-11-2017 
Δικηγόρος  
Παπακυριαζή 42, Λάρισα 412 22 
Τ/Φ. 2410252729 
email: sakkaslaw@yahoo.gr 
 
ΘΕΜΑ : Εισήγηση Εκκαθαριστή Κληροδοτήματος Δεληπάσχου. 
 
 Κατόπιν της έρευνας που πραγματοποιήθηκε από τον εκκαθαριστή με την αμέριστη βοήθεια και 
συνεργασία της Τριάδας Δημαρέλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών και της συμβολαιογράφου κα. 
Βαρβάρα Γκίκα-Τριανταφύλλου, έχουν συγκεντρωθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια για την 
αποδοχή του κληροδοτήματος από το Δήμο Τεμπών, τα οποία βρίσκονται στο γραφείο της 
προαναφερόμενης συμβολαιογράφου. 
 Αναφέρομαι σε όσα αναλυτικά περιγράφονται στο από 9-5-2017 και με Αρ. Πρωτ. 3539 έγγραφο 
της Τριάδας Δημαρέλου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών προς εσάς και επιπλέον σε σχέση με τα 
παραπάνω εισηγούμαι τα κάτωθι: 
 Την τμηματική αποδοχή και εκποίηση των αναφερόμενων ακινήτων ώστε να καλύπτονται 
σταδιακά τα έξοδα των αποδοχών κληρονομιάς με τα χρήματα από την εκποίηση ξεκινώντας από το 
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ακίνητο στην Τ.Κ Αμπελακίων, κατόπιν με το ακίνητο στη Λάρισα και τέλος με το ακίνητο στο Μοσχάτο 
Αττικής. Προς την επίτευξη του άνω σκοπού εισηγούμαι όπως η οικονομική επιτροπή του Δήμου 
συνεδριάσει και λάβει απόφαση για τη συγκέντρωση προσφορών μεσιτών, ή την απευθείας ανάθεση σε 
μεσίτη για την ανάληψη της υπηρεσίας μεσιτείας των άνω ακινήτων. 
 Όπως συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή και λάβει απόφαση για τη δήλωση από το λογιστή του 
Δήμου στο Ε9 των ακινήτων της κληρονομιάς για τη τελευταία πενταετία καθώς και την πληρωμή του 
αναλογούντος ΕΝ.Φ.Ι.Α  
 Δεδομένης της ανάγκης της ταχύτερης δυνατής εκποίησης του διαμερίσματος στη Λάρισα, αλλά 
και του γεγονότος πως είναι σχεδόν όλα τα έγγραφα συγκεντρωμένα για την αποδοχή και εκποίηση του 
ακινήτου, παραθέτω τη νομική άποψη πως η εκμίσθωση του διαμερίσματος αυτή τη χρονική στιγμή θα 
επιβράδυνε την ως άνω εκποίηση. Αυτό καθώς θα περιόριζε το αγοραστικό ενδιαφέρον των υποψήφιων 
αγοραστών, δεν θα εξασφάλιζε δε σημαντικά έσοδα για τον Δήμο δεδομένης της χρονικής συγκυρίας της 
οικονομικής κρίσης (χαμηλό μίσθωμα, υψηλή πιθανότητα υπερημερίας του μισθωτή, υψηλά δικαστικά 
έξοδα και χρονοβόρα διαδικασία απόδοσης μισθίου και μισθωμάτων στην αυτή πιθανότητα της 
υπερημερίας) 
 Εισηγούμαι επίσης όπως συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή και λάβει απόφαση για την έγκριση 
και είσπραξη αποζημίωσης λόγω πυρκαγιάς του ακινήτου στο Μοσχάτο Αττικής από την ανώνυμη 
ασφαλιστική εταιρία ζημιών με την επωνυμία "ERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ" που 
εδρεύει στη Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 97 και εκπροσωπείται νομίμως. Το ποσό που έχει υπολογίσει η 
ως άνω εταιρία και το οποίο είναι υπεράνω αμφισβήτησης ανέρχεται στο ύψος των €7.527,59, στο οποίο 
ο Δήμος είναι δικαιούχος κατά ποσοστό 50%. 
 Τέλος εισηγούμαι όπως συνεδριάσει η οικονομική επιτροπή και λάβει απόφαση για την 
είσπραξη του ποσού που έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τη Ζωή Ντέλλα του 
Ευστρατίου, από μισθώματα που συγκέντρωσε ως προηγούμενη εκτελεστής της κληρονομιάς ποσού 
€25.960,00. 

                                                                                                                          Με εκτίμηση 
                                                                                                                          Ιωάννης Σάκκας 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Για την ιστορία να σας πω και για να έχουμε μία τάξη μεγέθους περί τίνος πρόκειται, με 
βάση ένα σημείωμα που έχω εδώ από την Τεχνική Υπηρεσία, το οικόπεδο στα Αμπελάκια δεν 
έχει φόρο κληρονομιάς, τα έξοδα για την αποδοχή του είναι συμβολαιογραφικά, κατά 
προσέγγιση 200 ευρώ, της μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο 22 και μετέπειτα δήλωση στο 
Κτηματολόγιο 35. Το διαμέρισμα στη Λάρισα έχει αντικειμενική αξία το 2011 98.637, μετράει 
από τον χρόνο της επικαρπώτριας συζύγου το 2011 και φορολογείται βάση της αντικειμενικής 
αξίας των ακινήτων κατά το χρόνο θανάτου των επικαρπωτών, χρόνο κατά τον οποίο ο Δήμος 
Τεμπών απέκτησε την πλήρη κυριότητα κ.λ.π., το ακίνητο στο Μοσχάτο έχει αντικειμενική αξία 
328.882,27.  
 
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  α) τη δήλωση ακινήτων στο Ε9 του Δήμου 
Τεμπών για την τελευταία πενταετία και θα πληρωθεί ο ανάλογος ΕΝΦΙΑ β) την τμηματική 
αποδοχή και εκποίηση των αναφερόμενων ακινήτων, ώστε να καλύπτονται σταδιακά τα έξοδα 
των αποδοχών κληρονομιάς με τα χρήματα από την εκποίηση, ξεκινώντας από το ακίνητο στα 
Αμπελάκια, κατόπιν το ακίνητο της Λάρισας και τέλος, το ακίνητο στο Μοσχάτο Αττικής γ) 
Επίσης, θα πρέπει να γίνει και η είσπραξη του ποσού των 25.960 ευρώ από μισθώματα, τα 
οποία αυτή τη στιγμή είναι κατατεθειμένα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Επιπλέον, 
δ) επειδή το ακίνητο στην Αθήνα έχει καεί, υπάρχει ένα ποσό από την ασφάλεια που πρέπει να 
εισπραχθεί από το Δήμο. Το ποσό είναι γύρω στα 7.000.   
 

Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
Μανώλης: Επικοινώνησα ο ίδιος με την αναφερόμενη συμβολαιογράφο και μου είπε πως  το 
πρόστιμο είναι 100 ευρώ, επειδή δεν έχουμε κάνει δήλωση αποδοχή κληρονομιάς, αν πέθαναν 
μετά το ’15 κάποιοι και το ποσό που θα πληρώσουμε είναι 5 τοις χιλίοις επί της αντικειμενικής 
αξίας. Δηλαδή, στα 98.000 είναι 500 ευρώ το πρόστιμο. Μίλησα και με το Τμήμα Κληρονομιών 
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της ΔΟΥ, δεν σας τα λέω αυτά έτσι για να τα λέω. Είχα κάποια στοιχεία από σας και τους 
ρώτησα. Αν είχαν πεθάνει πριν το ’10, δεν θα πληρώνατε μία. Θα πληρώνατε μόνο τα πρόστιμα.  
 Είναι 5 τοις χιλίοις. Δηλαδή, στο σύνολο, θα είναι γύρω στις 2.000. 
 

Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 65 & 94, 84 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση του εκκαθαριστή και μετά από 
διαλογική συζήτηση   
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

 Αποδέχεται την εισήγηση του εκκαθαριστή του κληροδοτήματος ΔΕΛΗΠΑΣΧΟΥ κ. 
Ιωάννη ΣΑΚΚΑ. 
 
 Να κινηθούν  οι απαραίτητες διαδικασίες για: 
 
α) τη δήλωση των ακινήτων στο Ε9 του Δήμου Τεμπών για την τελευταία πενταετία και να 
πληρωθεί ο ανάλογος ΕΝΦΙΑ  
 
β) την ττ μμ ηη μμ αα ττ ιι κκ ήή   αα ππ οο δδ οο χχ ήή  και εε κκ ππ οο ίί ηη σσ ηη  των αναφερόμενων ακινήτων, ώστε να 
καλύπτονται σταδιακά τα έξοδα των αποδοχών κληρονομιάς με τα χρήματα από την εκποίηση, 
ξεκινώντας από το αα κκ ίί νν ηη ττ οο  στα ΑΑ μμ ππ εε λλ άά κκ ιι αα , κατόπιν το ακίνητο της ΛΛ άά ρρ ιι σσ αα ςς  και τέλος, το 
ακίνητο στο ΜΜ οο σσ χχ άά ττ οο   ΑΑ ττ ττ ιι κκ ήή ςς . 
 
γ) Την εε ίί σσ ππ ρρ αα ξξ ηη   ττ οο υυ   ππ οο σσ οο ύύ  που έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
από τη Ζωή Ντέλλα του Ευστρατίου, από μισθώματα που συγκέντρωσε ως προηγούμενη 
εκτελεστής της κληρονομιάς ποσού  25.960,00 €. 
 
δ) Την έέ γγ κκ ρρ ιι σσ ηη   κκ αα ιι   εε ίί σσ ππ ρρ αα ξξ ηη   αα ππ οο ζζ ηη μμ ίί ωω σσ ηη ςς  λόγω πυρκαγιάς του ακινήτου στο 
Μοσχάτο Αττικής από την ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία ζημιών με την επωνυμία "ERGO 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΗΜΙΩΝ" που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Βασ. Σοφίας αρ. 97 
και εκπροσωπείται νομίμως. Το ποσό που έχει υπολογίσει η ως άνω εταιρία και το οποίο είναι 
υπεράνω αμφισβήτησης ανέρχεται στο ύψος των 7.527,59 €, στο οποίο ο Δήμος είναι 
δικαιούχος κατά ποσοστό 50%. 
 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 6/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Καρατέγος  Μιχ. 
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