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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 9/2022 πρακτικό συνεδρίασης 

 

 Σήμερα στις  31 του μήνα Μαΐου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00’ το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση ((δδιιαα  ζζώώσσηηςς  &&  μμεε  ττηηλλεεδδιιάάσσκκεεψψηη)) στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3117/27-05-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου αυτής κ. Σίμου Βασ. (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) που δημοσιεύθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012, 
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 
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι  ΕΞΙ ( 6 ): 
 

                 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   
1. Σίμος Βασίλειος  1. Κολλάτος Κων.      

2. Κοντογιάννης Ιωάν.  
 

3. Κυρίτσης Γεώργιος *                    

4. Ζαρδούκας Κων.*  
 

5. Κρικώνης  Χρήστος *  
 

6. Βλάχος Αθαν.  *  
 

7. ---               Αν και νόμιμα κληθέντες 
 

* Διά Τηλεδιάσκεψης 
 

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο  Πρόεδρος,  ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα 
ομόφωνα συμφώνησαν για την συζήτηση των Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων,  κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (4ο) «Διαγραφή χρεών σύμφωνα με το άρθρο 174 του Ν.3463/2006»  
Αριθμός Απόφασης ( 115)  
 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. ιη του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/2020: η Οικονομική Επιτροπή 
«[…] ιε) i. Αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το 
άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων […]»  
 

 Η οικονομική Υπηρεσία / Τμήμα Εσόδων, μας έστειλε την παρακάτω εισήγηση  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ         Μακρυχώρι: 17-5-2022 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ       Αρ. Πρωτ:      2844 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Προς Οικονομική Επιτροπή 

 

1. Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι  εκ παραδρομής, καταχωρήθηκε στο Χ.Κ. 
1/2022 η κλήση ΚΟΚ με αριθμό 6163000003691 ΕΚΑ 6279 και βεβαιώθηκε με ποσό 1.000 € αντί 
του σωστού 100 € στον κ. Νιάμα Αχιλλέα του Αντωνίου με Α.Φ.Μ. 053476593. Συνεπώς 



εφόσον η οφειλή έχει ήδη βεβαιωθεί υπό τη στενή έννοια θα πρέπει να γίνει διαγραφή ποσού 
900 € ώστε να παραμείνει στο σχετικό χρηματικό κατάλογο το σωστό ποσό 100 €. 
Ποσό διαγραφής 900 €   Χ.Κ. 1/2022. 
 

2. Μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας διαπιστώσαμε ότι εκ παραδρομής βεβαιώθηκαν Τέλη 
καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το 2021 (Χ.Κ. 59/2021) στον κ. Στραβογιάννη Κων/νο 
του Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 039254410) ενώ το ακίνητό του ηλεκτροδοτήθηκε από 11-11-2020 
σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 8 στοιχείο του Υπηρεσιακού μας Σημειώματος με Αριθμ. Πρωτ.: 
720/3-2-22 προς την Ταμειακή Υπηρεσία για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 
Επομένως θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 60 €. 
Ποσό διαγραφής 60 €    Χ.Κ. 59/2021. 
 

3. Η κα Χατζησαββίδου Ευστρατία του Κων/νου (Α.Φ.Μ. 044005171) με την υπ΄αριθμ. 589/27-1-
2022 αίτησή της αιτείται την διαγραφή του ποσού των  155 € από τους Χ.Κ. 36/2018, 43/2019 
και  27/2020  από «Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» καθώς 
ηλεκτροδοτήθηκε στις 1-6-2018 χωρίς 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 την διαγραφή του βεβαιωμένου 
ποσού. 
Ποσό διαγραφής 155 € από τους Χ.Κ. 36/2018, 43/2019 και  27/2020. 
 

4. Ο Κος Παναγιωτόπουλος Κων/νος  Βαΐου  (Α.Φ.Μ. 139688355) με την υπ΄αριθμ. 2709/11-5-
2022 αίτησή του αιτείται την διαγραφή του ποσού των 240 € από τους Χ.Κ. 36/2018, 43/2019, 
27/2020 και 59/2021 από «Τέλη καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού στα Μεσάγγαλα» καθώς 
ηλεκτροδοτήθηκε από τις 7-6-2013 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 240 € Χ.Κ. 36/2018, 43/2019, 27/2020 και 59/2021. 

 

         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 τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά 
 Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20, του Ν.3463/2006, 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   όλα τα ανωτέρω αιτήματα  για  διαγραφές,   για τους ανωτέρω 

αναφερόμενους λόγους και στο ποσό που αναφέρεται  στην εισήγηση της  υπηρεσίας. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό   115/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη ως 
παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη 
               (υπογραφή)                     (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Ο.Ε. 

 
           Σίμος Βασίλειος 


