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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 16 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6527/12-
10-18 πρόσκληση του Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο 
ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού 
(άρθρο 67 του Ν. 3852/2010). 

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  ( 23 ) 
1. Καρατέγος Μιχάλης   13. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Μπουζέκης Ευθύμιος  14. Νικολάου Γεώργιος 

3. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Μανώλης Γεώργιος 

4. Ζησάκη Ξανθή    16. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  17. Τσιαπλές θωμάς 

6. Ζάχος Βασίλειος  18. Μπίκας Χρήστος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Διψάνας Αχιλλεύς   20. Κακαγιάννης Χρήστος 

9. Πανάγου Ελευθερία  21. Τζέκας Θωμάς 

10. Αργυρίου Ιωάννης  22. Τσέτσιλας Δημήτριος 

11. Σαϊτης Αστέριος  23. Μαϊμάρης Δημήτριος 

12. Τσεργάς Κων/νος  24.----  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   3. Τσούγιας Χρήστος 

2. Έξαρχος Γεώργιος   4. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

  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 Γεω., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κων/νος, Καραπάνου-Μαγαλιού 
Άννα, Λαϊνας Αθ., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων  Καραμανές Νικ. & 
Βλαχοστέργιος Γεω.. 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   

 
ΘΕΜΑ ( 10ο ) «Επί αιτήσεων για παράταση προθεσμίας ανέγερσης κατοικίας σε οικόπεδα 
στον Πυργετό» 
Αριθμός   Απόφασης ( 172) 
 
 Η Οικονομική Υπηρεσία, κατόπιν σχετικών αιτημάτων, μας έστειλε τις παρακάτω 
εισηγήσεις: 



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

 
1) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Παναγιωτόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη. 

Με την από 5971/25-09-2018 αίτηση του κου Παναγιωτόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη αιτείται την 
έγκριση παράτασης οικοδόμησης του απορικού οικοπέδου, με α/α 2 του ΟΤ 10, το οποίο κυρώθηκε 
κατόπιν της υπ.’ αριθ. 100/2009 απόφασης ΔΣ Δήμου Κάτω Ολύμπου στον ίδιο. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθ. 233/2013 απόφαση ΔΣ Τεμπών, βάσει της οποίας εγκρίθηκε η παράταση 
οικοδόμησης βάσει του αρθ. 65 του ν. 3852/2010. 

- Το άρθρο 12 του ν. 4368/16 βάσει του οποίου ««Στους αναγνωρισμένους ως δικαιούχους 
δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (Α΄ 
114), που δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση 
οικοδομής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή 
οι κληρονόμοι τους, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να δοθεί το δικαίωμα εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεών τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Θετικά επί του αιτήματος του Παναγιωτόπουλου Γεώργιου του Ιωάννη περί παράταση οικοδόμησης 
του απορικού οικοπέδου με α/α 2 του ΟΤ 10 εμβαδού 442,65 τ.μ. μέχρι τις 21/02/2024. 

 
2) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Ευαγγέλου Μαρίας του Νικολάου - Φώτιου. 

Mε την από 3434/31-05-2018 αίτηση της Ευαγγέλου Μαρίας του Νικολάου – Φωτίου αιτείται την 
έγκριση παράτασης οικοδόμησης του απορικού οικοπέδου, με α/α 6 του ΟΤ 19, το οποίο κυρώθηκε 
κατόπιν της υπ. αριθ. 100/2009 απόφασης ΔΣ Δήμου Κάτω Ολύμπου στην ίδια. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθ.. 180/2008 Απόφαση ΔΣ Κάτω Ολύμπου. 
- Την υπ. αριθ. 167/2015 απόφαση ΔΣ Τεμπών. 
- Το άρθρο 12 του ν. 4368/16 βάσει του οποίου ««Στους αναγνωρισμένους ως δικαιούχους 

δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (Α΄ 
114), που δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση 
οικοδομής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή 
οι κληρονόμοι τους, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να δοθεί το δικαίωμα εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεών τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Θετικά επί του αιτήματος της Ευαγγέλου Μαρίας του Νικολάου - Φωτίου περί παράταση 
οικοδόμησης του απορικού οικοπέδου με α/α 6 του ΟΤ 19 μέχρι τις 21/02/2024. 

 
3) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Δήμητρας του Χαράλαμπου. 

Mε την από 3549/06-06-2018 αίτηση της Παπαδημητρούλα Δήμητρας του Χαράλαμπου αιτείται την 
έγκριση παράτασης οικοδόμησης του απορικού οικοπέδου, με α/α 10 του ΟΤ 13, το οποίο κυρώθηκε 
κατόπιν της υπ. αριθ. 100/2009 απόφασης ΔΣ Δήμου Κάτω Ολύμπου στην ίδια. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθ. 100/2009 Απόφαση ΔΣ Κάτω Ολύμπου. 
- Την υπ. αριθ. 167/2015 απόφαση ΔΣ Τεμπών βάσει της οποίας δόθηκε παράταση μέχρι 

10/05/2018. 
- Το άρθρο 12 του ν. 4368/16 βάσει του οποίου ««Στους αναγνωρισμένους ως δικαιούχους 

δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (Α΄ 
114), που δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση 
οικοδομής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή 
οι κληρονόμοι τους, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 



λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να δοθεί το δικαίωμα εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεών τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Θετικά επί του αιτήματος της Παπαδημητρούλα Δήμητρας περί παράταση οικοδόμησης του 
απορικού οικοπέδου με α/α 10 του ΟΤ 13 μέχρι τις 21/02/2024. 

 
4) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ. 

Mε την από 3419/30-05-2018 αίτηση του Παναγιώτου Παναγιώτη του Θεόδωρου αιτείται την 
έγκριση παράτασης οικοδόμησης του απορικού οικοπέδου, με α/α 7 του ΟΤ 11, το οποίο κυρώθηκε 
κατόπιν της υπ. αριθ. 100/2009 απόφασης ΔΣ Δήμου Κάτω Ολύμπου στην ίδια. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ. αριθ. 100/2009 Απόφαση ΔΣ Κάτω Ολύμπου. 
- Την υπ. αριθ. 167/2015 απόφαση ΔΣ Τεμπών. 
- Το άρθρο 12 του ν. 4368/16 βάσει του οποίου ««Στους αναγνωρισμένους ως δικαιούχους 

δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (Α΄ 
114), που δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση 
οικοδομής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή 
οι κληρονόμοι τους, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να δοθεί το δικαίωμα εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεών τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Θετικά επί του αιτήματος του Παναγιώτου Παναγιώτη του Θεοδώρου περί παράταση οικοδόμησης 
του απορικού οικοπέδου με α/α 7 του ΟΤ 11 μέχρι τις 21/02/2024. 

 
5) ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΦΗ Θεοχάρη του Βασιλείου. 

Mε την από 3549/06-06-2018 αίτηση του Σαράφη Θεοχάρη του Βασιλείου αιτείται την έγκριση 
παράτασης οικοδόμησης του απορικού οικοπέδου, με α/α 11 του ΟΤ 6, το οποίο κυρώθηκε κατόπιν 
της υπ.’αριθ. 153/2009 απόφασης ΔΣ Δήμου Κάτω Ολύμπου στην ίδια. 
Λαμβάνοντας υπόψη: 

- Την υπ.’ αριθ. 153/2009 Απόφαση ΔΣ Κάτω Ολύμπου. 
- Το άρθρο 12 του ν. 4368/16 βάσει του οποίου ««Στους αναγνωρισμένους ως δικαιούχους 

δημοτικών ή κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 (Α΄ 
114), που δεν έχουν εκπληρώσει, μέσα στην τασσόμενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω 
άρθρου προθεσμία, μέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους (καταβολή τιμήματος, ανέγερση 
οικοδομής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή 
οι κληρονόμοι τους, μπορεί, με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, να δοθεί το δικαίωμα εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεών τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ (8) ετών από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος.». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Θετικά επί του αιτήματος του Σαράφη Θεοχάρη του Βασιλείου περί παράταση οικοδόμησης του 
απορικού οικοπέδου με α/α 11 του ΟΤ 6 μέχρι τις 21/02/2024. 

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

 
 Κατόπιν των ανωτέρω Εισηγούμαστε την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων τα 
οποία στηρίζονται στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4368/16 προκειμένου μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία οκτώ  (8) ετών από την έναρξη ισχύος  του παρόντος νόμου (ήτοι 
μέχρι 21.02.2024) οι ανωτέρω να προβούν σε ανέγερση κατοικίας.    

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, το άρθρο 12 του ν. 4368/16, την εισήγηση του θέματος  και  μετά από 
διαλογική συζήτηση   



Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 
Την ικανοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων τα οποία στηρίζονται στις διατάξεις του 

άρθρου 12 του ν. 4368/16 προκειμένου μέσα σε αποκλειστική προθεσμία οκτώ  (8) ετών 
από την έναρξη ισχύος  του παρόντος νόμου (ήτοι μέχρι 21.02.2024) οι ανωτέρω να 
προβούν σε ανέγερση κατοικίας, και συγκεκριμένα:  

 
1. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Γεώργιου του Ιωάννη για παράταση οικοδόμησης του 

απορικού οικοπέδου με α/α 2 του ΟΤ 10 εμβαδού 442,65 τ.μ. μέχρι τις 21/02/2024. 
 

2. της ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μαρίας του Νικολάου – Φωτίου, για παράταση οικοδόμησης του 
απορικού οικοπέδου με α/α 6 του ΟΤ 19 μέχρι τις 21/02/2024. 
 

3. της ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ  Δήμητρας του Χαράλαμπου, για παράταση οικοδόμησης του 
απορικού οικοπέδου με α/α 10 του ΟΤ 13 μέχρι τις 21/02/2024. 
 

4. του ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Παναγιώτη του Θεοδώρου, για παράταση οικοδόμησης του 
απορικού οικοπέδου με α/α 7 του ΟΤ 11 μέχρι τις 21/02/2024. 
 

5. του ΣΑΡΑΦΗ Θεοχάρη του Βασιλείου για παράταση οικοδόμησης του απορικού 
οικοπέδου με α/α 11 του ΟΤ 6 μέχρι τις 21/02/2024. 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 172/2018 

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

 
 

 


