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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 8/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 01 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3337/25-05-18  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. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Τσεργάς Κων/νος  15. Τσέτσιλας Δημήτριος  

3. Πανάγου Ελευθερία  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Μπίκας Χρήστος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Τζέκας Θωμάς 

6. Σαϊτης Αστέριος  19. Καραναστάσης Αθανάσιος  

7. Αργυρίου Ιωάννης   20. Τσούγιας Χρήστος           

8. Ζησάκη Ξανθή  21. Κυρίτσης Γεώργιος  

9. Τσάτσαρης Χρήστος  22. Μαϊμάρης Δημήτριος 

10. Τσιαπλές Θωμάς  23. -- 

11. Διψάνας Αχιλλεύς  24. -- 

12. Ζάχος Βασίλειος  25. -- 

13. Έξαρχος Γεώργιος  26. -- 

   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 5) 

1. Γκατζόγιας Παναγιώτης    4. Νικολάου Γεώργιος 

2. Κακαγιάννης Χρήστος   5. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία   

3. Ντόντος Γεώργιος   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 [Καλότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Ζαφείρης Ζ., Λαΐνας Αθ.,Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ι., Καραμανές 
Νικ.]. 
  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 (3ο) «Διαγραφές ποσών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 107) 

 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς  Κων/νος 
 



Στο Δήμο μας κατατέθηκαν τα παρακάτω αιτήματα: 
1. Η κα ΝΤΙΖΕ ΑΦΡΟΔΙΤΗ του Κων/νου αιτείται τη διαγραφή της οφειλής των 50 € από το 
Χ.Κ. 6/2018, για την υπ΄αριθμ. 615700013511  κλήση ΚΟΚ, καθώς έχει πληρωθεί στα ΕΛΤΑ 
με την απόδειξη 06050070100071353/29-12-2017, την οποία προσκόμισε και λανθασμένα 
μεταβιβάστηκε η κλήση ως απλήρωτη. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής  50 €   Χ.Κ. 6/2018. 
 
2.Η κα ΤΑΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ του Βασιλείου αιτείται τη διαγραφή της οφειλής των 40 € από το 
Χ.Κ.2/2018, για την υπ΄αριθμ 616200129126 κλήση ΚΟΚ, καθώς έχει πληρωθεί στην 
Τράπεζα Εργασίας με την απόδειξη 0547005/7-11-2017, την οποία προσκόμισε και 
λανθασμένα μεταβιβάστηκε η κλήση ως απλήρωτη. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 40 €  Χ.Κ. 2/2018. 
 
3. Ο κος ΡΟΣΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Χρήστου αιτείται τη διαγραφή της οφειλής των 20 € από 
το Χ.Κ. 2/2018   για την υπ΄αριθμ. 616300000172  κλήση ΚΟΚ, καθώς έχει πληρωθεί στα 
ΕΛΤΑ με την απόδειξη 04700020100085933/28-12-2017 την οποία προσκόμισε και 
λανθασμένα μεταβιβάστηκε η κλήση ως απλήρωτη.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 20 €   Χ.Κ.2/2018  
 
4. Η κα ΜΠΟΥΖΩΝΑ ΦΩΤΕΙΝΗ του Αβραάμ ζητείται τη διαγραφή της οφειλής των 104,66  € 
από τους Χ.Κ. 32/2012, 34/2012, 226/2012, 224/2012, 44/2014 και 43/2014 για τέλη 
ύδρευσης καθόσον το κατάστημα ήταν κλειστό από το 1/6/2010 και η παροχή είχε 
σφραγιστεί. Επισυνάπτεται  υπεύθυνη δήλωση της κας Μπουζώνα Φωτεινής καθώς και 
βεβαίωση του Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου των Τεμπών Κου Ιωάννη Λαγούρου.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 104,66 €    Χ.Κ. 32/2012, 34/2012, 226/2012, 224/2012, 44/2014 και 
43/2014. 
 
5. Ο κος ΡΟΥΦΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη,  αιτείται τη διαγραφή της οφειλής των 60 € που 
αφορούν «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» για το έτος 2017 καθώς 
ηλεκτροδοτήθηκε από το 2016, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο λογαριασμό της ΔΕΗ, που 
είναι στο όνομα της συζύγου του Νταφούλη Χριστίνα του Ιωάννη, χωρίς όμως να 
ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη Δ.Ε.Η. 
και στο Δήμο.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος .  
Ποσό διαγραφής 60 €    Χ.Κ. 7/2017. 
 
6. Ο κος ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αστερίου, αιτείται τη διαγραφή της συνολικής οφειλής 
των 85 € από τους Χ.Κ. 18/2016 (25 €), 8/2017 (60 €) που αφορούν «Τέλη Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού» για τα έτη 2016, 2017 καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 26-7-2016, 
χωρίς όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη 
καθαριότητας και στη Δ.Ε.Η. και στο Δήμο. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 85 €   Χ.Κ. 18/2016 και 8/2017. 
 
7. Ο κος ΠΙΠΕΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Κων/νου, αιτείται τη διαγραφή της συνολικής οφειλής 
των 220 € από τους Χ.Κ. 26/2014 (40 €), 31/2015 (60 €),18/2016 (60 €) και 8/2017 (60 €), 
που αφορούν «Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για τα έτη 2014,2015,2016 και 
2017 καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από τις 28-4-2014, χωρίς όμως να ενημερώσει τον Δήμο, με 
αποτέλεσμα να χρεώνεται με τα τέλη καθαριότητας και στη Δ.Ε.Η. και στο Δήμο. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 



Ποσό διαγραφής 220 €    Χ.Κ. 26/2014, 31/2015,18/2016  και 8/2017. 
 

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

 
 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, τις ανωτέρω διατάξεις, 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  
 

 Ε γ κ ρ ί ν ε ι   τις  μειώσεις – διαγραφές – επιστροφές,   για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους λόγους και στο ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση του θέματος. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό     107/2018 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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. 


