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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 21/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 20 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 
20:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8318/14-12-18  
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  (21) 

1. Καρατέγος Μιχάλης   12. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

2. Τσεργάς Κων/νος   13. Πανάγου Ελευθερία 

3. Σαϊτης Αστέριος  14. Κυρίτσης Γεώργιος  

4. Ζάχος Βασίλειος  15. Τσιόπα Γεωργία 

5. Αργυρίου Ιωάννης   16. Τσέτσιλας Δημήτριος 

6. Νταφούλης Κων/νος  17. Μανώλης Γεώργιος  

7. Βλάγκας Ιωάννης  18. Καραναστάσης Αθανάσιος  

8. Έξαρχος Γεώργιος   19. Μπίκας Χρήστος 

9. Τσάτσαρης Χρήστος  20. Νικολάου Γεώργιος  

10. Διψάνας Αχιλλεύς  21. Μαϊμάρης Δημήτριος  

11. Μπουζέκης Ευθύμιος    

 Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  (6 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   4. Τσιαπλές Θωμάς 

2. Ζησάκη Ξανθή   5. Τζέκας Θωμάς 

3. Κακαγιάννης Χρήστος  6.Τσούγιας 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 Κ., Λαϊνας Αθ., Σεβδαλής Ελ., 
Νταής Βας.] καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Βλαχοστέργιος Γεω]. 
    Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας  και  αφού  πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την 
συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ ( 5ο) «Διαγραφές ποσών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 215) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς  Κων/νος 
Στο Δήμο μας κατατέθηκαν τα παρακάτω αιτήματα: 
 



1. Σύμφωνα με  την υπεύθυνη δήλωση του Ζήση Καραμπατή ζητείται η  διαγραφή του 
ποσού των 50 €  για την ανανέωση της άδειας ταφής. Η Πρόεδρος της Τ.Κ. Παραποτάμου 
κα Αβραμούλη Μαρία δηλώνει υπεύθυνα ότι εκ παραδρομής  έστειλε σημείωμα για την 
ανανέωση Ταφής του Αποστόλου Καραμπατή με το οποίο βεβαιώθηκε  στον  Χ.Κ. 
65/2017 το ποσό των 50 €  (η βεβαίωση του ποσού έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού λειτουργίας Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Τεμπών, όπως αυτός 
ψηφίστηκε με την απόφαση του Δ.Σ. 274/2014 και τροποποιήθηκε με την απόφαση του 
Δ.Σ. 80/2016).  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος.  
Ποσό διαγραφής  50 € Χ.Κ. 65/2017 

 
2. Ο κος Κίτσιος Κωνσταντίνος του Χρήστου σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3846/15-6-2018 

αίτησή του ζητά  την δημιουργία καρτέλας για την οφειλή των 20 € από κλήση ΚΟΚ και 
την διαγραφή του ποσού των 1.325,37 € γιατί από λάθος της υπηρεσίας έγινε αλλαγή 
του τίτλου από Κίτσιου Κων/νια του Χρήστου σε Κίτσιο Κων/νο του Χρήστου. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 1.325,37 €  
 
 

3. Η Κα Αναστασίου Ελευθερία του Αιμιλίου με την υπ΄αριθμ. 8209/12-12-2018 αίτησή 
της αιτείται την διαγραφή του ποσού των 60 € από το Χ.Κ. 36/2018 από «Τέλη 
καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» για το έτος 2018 καθώς 
ηλεκτροδοτήθηκε από τις 22-11-2017 και από λάθος τις υπηρεσίας κακώς 
συμπεριλήφθηκε στα μη ηλεκτροδοτούμενα.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 60 € Χ.Κ. 36/2018. 
 

4. Ο Κος Χριστοδούλου Παναγιώτης του Ιωάννη με την υπ΄αριθμ. 6967/23-10-2018 αίτησή 
του  ζητά την διαγραφή της οφειλής του ποσού των 1.088,02 € από τους Χ.Κ.: 1) ΥΔ. 
ΜΕΣ/08/2008, 2) ΥΔ/ΜΕΣ/09/2009, 3)ΥΔ/ΜΕΣ/2010, 4)63/2012, 5)65/2012, 6)66/2012, 
7)01/2013, 8)02/2013, 9)03/2013, 10)04/2013, 11)23/2014, 12)24/2014, 13)25/2014, 
14)26/2014, 15)100/2014, 16)101/2014, 17)102/2014, 18)31/2015,  19)18/2016, 
20)08/2017, 21)36/2018. Σύμφωνα με την βεβαίωση του Σδούγκα Απόστολου υδραυλικό 
της ΔΕΥΑ ΤΕΜΠΩΝ ύστερα από επιτόπου έλεγχο που πραγματοποίησε στις 19/10/2018, 
στον υδρομετρητή που βρίσκεται στα Μεσάγγαλα και ο οποίος ανήκει στον 
Χριστοδούλου Παναγιώτη του Ιωάννη, διαπίστωσε ότι ο αριθμός υδρομέτρου του είναι 
135010 και όχι ο 182002 που του χρεωνόταν τόσα χρόνια κατά λάθος. Ο αριθμός 
υδρομέτρου 182002 βρίσκεται στο διπλανό οικόπεδο τα στοιχεία του ιδιοκτήτης του 
υδρομέτρου αυτού δεν γνωρίζουμε. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής  1.088,02 € από τους Χ.Κ.: 1) ΥΔ. ΜΕΣ/08/2008, 2) ΥΔ/ΜΕΣ/09/2009, 
3)ΥΔ/ΜΕΣ/2010, 4)63/2012, 5)65/2012, 6)66/2012, 7)01/2013, 8)02/2013, 9)03/2013, 
10)04/2013, 11)23/2014, 12)24/2014, 13)25/2014, 14)26/2014, 15)100/2014, 
16)101/2014, 17)102/2014, 18)31/2015,  19)18/2016, 20)08/2017, 21)36/2018. 

 
5. Η Κα Χαρίση Χαρίκλεια του Γεωργίου με την υπ’ αριθ. 7011/24-10-2018 αίτησή της ζητά 

την διαγραφή του ποσού των 192,00 € από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
στο Καστρί Λουτρό λόγω προβλημάτων υγείας.  Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 176/2008 
απόφαση του Δήμου Κάτω Ολύμπου όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
99/2016 απόφαση του Δήμου Τεμπών ψηφίστηκε ότι οι πολύτεκνοι, τα ΑΜΕΑ και οι 
ανάπηροι άνω του 67% όλων των οικισμών θα γίνεται έκπτωση επί του συνόλου του 



λογαριασμού των τελών καθαριότητας ύψους 20 % . Η μείωση αυτή έχει γίνει στην 
περίπτωση της κας Χαρίση Χαρίκλειας και ως εκ τούτου καμία περαιτέρω μείωση δεν 
μπορεί να γίνει. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το άδικο  του αιτήματος.  
 

6. Ο Κος Ζάρας Βασίλειος  του Αθανασίου με την υπ’ αριθ. 5129/20-08-2018 αίτησή του 
αιτείται την διαγραφή του ποσού των 60 € από το Χ.Κ. 36/2018 από «Τέλη καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» για το έτος 2018 καθώς ηλεκτροδοτήθηκε από 
τις 24/11/2016 και από λάθος τις υπηρεσίας κακώς συμπεριλήφθηκε στα μη 
ηλεκτροδοτούμενα.  
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφής 60 € Χ.Κ. 36/2018. 
 

7. Η Κα Μπάγκα Μαρία του Παναγιώτη  με την υπ’ αριθ. 7283/2-11-2018 αίτησή της 
αιτείται τη διαγραφή του ποσού των 100,00 €  από  τις οφειλές της καθώς έχει γίνει 
κατάθεση στην Τράπεζα Eurobank στις  3-1-2018 και 2-2-2018, χωρίς να αναγράφονται 
τα προσωπικά της στοιχεία. Το ποσό εσόδου περιλαμβάνεται στο Γ.Ε. περί «Αγνώστων 
Καταθετών» στις  3-1-2018 και     2-2-2018. 
Ως εκ τούτου διαπιστώθηκε το δίκαιο του αιτήματος. 
Ποσό διαγραφή 100 €  

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

 
 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  
 

• Α π ο ρ ρ ί π τ ε ι   το αίτημα με α/α 5  της Χαρίση Χαρίκλεια για τους ανωτέρω 
αναφερόμενους λόγους στην εισήγηση του θέματος. 
 

• 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 215/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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. 

 


