
Αριθµός Πρακτικού 46

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  30-12-2019

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 30η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  46870/24-12-2019  πρόσκληση  τoυ

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της, για vα

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,  5),

Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7) Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης  Χρ.,2)  Μπίτζιος  ∆ηµ.(προσήλθε  κατά  την  συζήτηση  του  8ου  θέµατος  Ηµερησίας

∆ιάταξης).

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 581  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 6ο θέµα της ηµερήσιας

διάταξης  «∆ιαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ.174 Κ∆Κ)»  λέει στην

Επιτροπή ότι σύµφωνα µε το εδάφιο κi της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-

2019)  µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες οικονοµικής

επιτροπής  ∆ήµων» και ισχύει, η Οικονοµική  Επιτροπή  αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών ή/και

απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής, την  υπ'αριθµ.πρωτ. 46152/19-12-

2019 σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει

ως εξής: 

ΑΔΑ: Ψ6Γ9ΩΛ7-ΚΕ0



ΘΕΜΑ:Α)«∆ιαγραφές οφειλών από χρηµατικούς καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ»

1. Η εγγραφή 2223 µε κωδικό 44036 στην οποία είναι γραµµένη η κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕ-
ΩΡΓΙΑ κάτοικος Κορίνθου (Αγ.Γεωργίου 104-106) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ.
ΚΡΕ 4562 την 6/10/2004 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύµφωνα µε τα δικαιο-
λογητικά που προσκόµισε, είναι λάθος η µάρκα του οχήµατος που αναγράφεται στη κλήση.

2. Η εγγραφή 620 µε κωδικό  49240 στην  οποία  είναι  γραµµένος  ο  κ.ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κάτοικος Κορίνθου (Απ.Παύλου 20-24) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ.
ΤΑΖ2284 την 6/5/2006 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήµατος
(  από  1/1/2006 έως  11-11-2017)  ήταν  ο  κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  κάτοικος  Κορίνθου
(ΓΛΑΥΚΟΥ 10) ο οποίος θα χρεωθεί σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που προσκόµισε.

3. Η εγγραφή 205 µε κωδικό 51183 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
κάτοικος  (Ελευσίνα  Μιαούλη  63)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.ΧΙ  8432  την
17/03/2008 ποσού 360,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι του είχε χρεωθεί εκ παραδροµής και
θα χρεωθεί στον κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ κάτοικο Κορίνθου (Μαγούλα)ο οποίος θα χρεω-
θεί σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

4. Η εγγραφή 552 µε κωδικό 51183 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
κάτοικος  (Ελευσίνα  Μιαούλη  63)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.ΚΡΑ  9296 την
19/5/2012 ποσού 200,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι του είχε χρεωθεί εκ παραδροµής και
θα χρεωθεί στον κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ κάτοικο Κορίνθου (Μαγούλα)ο οποίος θα χρεω-
θεί σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

5. Η  εγγραφή  4625 µε  κωδικό  43826 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  LEASEPLAN
HELLAS ΕΜΠ που εδρεύει (ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 17) για παράβαση που διέπρα-
ξε το υπ'αρ. ΙΜΕ 9490 την 3/6/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί
στην εταιρεία  ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ. που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 62) η
οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και το συµφωνητικό µίσθωσης που
προσκόµισε. 

6. Η  εγγραφή  5754 µε  κωδικό  43826 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  LEASEPLAN
HELLAS ΕΜΠ που εδρεύει (ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 17) για παράβαση που διέπρα-
ξε το υπ'αρ. ΙΜΕ 9490 την 18/7/2013 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθω-
θεί στην εταιρεία  ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΑΦΟΙ ΟΕ. που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 62)
η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και το συµφωνητικό µίσθωσης που
προσκόµισε. 

7. Η  εγγραφή  1321 µε  κωδικό  43826 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  LEASEPLAN
HELLAS ΕΜΠ που εδρεύει (ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 17) για παράβαση που διέπρα-
ξε το υπ'αρ. ΙΤΜ 2837 την 23/12/2017 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µι-
σθωθεί στην εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ ΣΠ ΠΑΤΣΗ 58) η οποία
θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και το συµφωνητικό µίσθωσης που προ-
σκόµισε. 

8. Η  εγγραφή  1648 µε  κωδικό  43826 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  LEASEPLAN
HELLAS ΕΜΠ που εδρεύει (ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 17) για παράβαση που διέπρα-
ξε το υπ'αρ. ΙΡΥ 7036 την 28/04/2017 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθω-
θεί στην εταιρεία ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 40-42) η οποία θα
χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και το συµφωνητικό µίσθωσης που προσκόµι-
σε. 

9. Η  εγγραφή  1710 µε  κωδικό  43826 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  LEASEPLAN
HELLAS ΕΜΠ που εδρεύει (ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΝ.ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 17) για παράβαση που διέπρα-
ξε το υπ'αρ. ΙΡΖ 9599 την 2/7/2017 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί
στην εταιρεία TMH ΕΛΛΑΣ ΑΕ που εδρεύει (2H Ο∆ΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ) η
οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και το συµφωνητικό µίσθωσης που
προσκόµισε. 

10. Η εγγραφή 1006 µε κωδικό 45015 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΠΡΑΞΙΣ ΑΝ ΕΤ
ΕΜΠ-ΚΗ που εδρεύει (ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 42) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΥΜΤ
7814 την 14/3/2007 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία
ΛΑΡΣΙΝΟΣ ΑΕ που εδρεύει (ΚΟΡΙΝΘΟΣ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 35) η οποία θα χρεωθεί σύµφω-
να µε την Υπεύθυνη δήλωση και το συµφωνητικό µίσθωσης που προσκόµισε. 
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11. Η εγγραφή 436 µε κωδικό 45015 στην οποία είναι γραµµένη  η εταιρεία  ΠΡΑΞΙΣ ΑΝ ΕΤ
ΕΜΠ-ΚΗ που εδρεύει (ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΡΕΤΣΙΝΑ 42) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΥΝΡ
3837 την 10/02/2011 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία
ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΠΕ που εδρεύει (ΑΘΗΝΑ Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 40-42)) η οποία θα χρεωθεί σύµφω-
να µε την Υπεύθυνη δήλωση και το συµφωνητικό µίσθωσης που προσκόµισε. 

12. Η εγγραφή 697 µε κωδικό 112324 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΚΛΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
κάτοικος Σοφικού για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΚΡΗ 6748 την 18/7/2012 ποσού
80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που προσκόµισε, είναι
λάθος η µάρκα του οχήµατος που αναγράφεται στη κλήση.

13. Η εγγραφή 113160 µε κωδικό SAR-49216 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΣΑΜΟΥΚΑΡΣΙ-
∆ΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  κάτοικος  Κορίνθου  (∆ιονύσου  2)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το
υπ'αρ. ΚΡΜ-1522 την 19/7/2009 ποσού 1200,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει
πληρωθεί µέσω ΕΛΤΑ.

14. Η εγγραφή 706 µε κωδικό 145742 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
κάτοικος Αγ.∆ηµητρίου (Παπαδήµα 9) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΖΚΖ 6461 την
5/9/2017 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί µέσω ΕΛΤΑ.

15. Η  εγγραφή  559 µε  κωδικό  42881 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  ΑΤΕ  ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ  που  εδρεύει  (Ερµού  2 Αθήνα)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΖΜΒ
5606 την 1/3/2004 ποσού 65,50€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία
ΝΤΙΡΕΝΤ-ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ που  εδρεύει  (ΕΠΑΝΟΜΗ)  την  01/03/2004 η  οποία  θα
χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

16. Η  εγγραφή  188 µε  κωδικό  42881 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  ΑΤΕ  ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ που εδρεύει (Ερµού 2 Αθήνα) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΙΕΧ 3995
την  19/01/2011  ποσού  40,00€  συν  τις  προσαυξήσεις  διότι  είχε  πωληθεί  στην  εταιρεία
KORINTHIAN PALACE A.E που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε
την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

17. Η  εγγραφή  903 µε  κωδικό  42881 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  ΑΤΕ  ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ που εδρεύει (Ερµού 2 Αθήνα) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΙΕΧ 3995
την  21/03/2011  ποσού  40,00€  συν  τις  προσαυξήσεις  διότι  είχε  πωληθεί  στην  εταιρεία
KORINTHIAN PALACE A.E που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε
την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

18. Η  εγγραφή  994 µε  κωδικό  42881 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  ΑΤΕ  ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ που εδρεύει (Ερµού 2 Αθήνα) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΙΕΧ 3995
την  19/04/2011  ποσού  40,00€  συν  τις  προσαυξήσεις  διότι  είχε  πωληθεί  στην  εταιρεία
KORINTHIAN PALACE A.E που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε
την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

19. Η εγγραφή 1344 µε κωδικό 42881 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ που εδρεύει (Ερµού 2 Αθήνα) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΙΕΧ 3995
την  27/04/2011  ποσού  40,00€  συν  τις  προσαυξήσεις  διότι  είχε  πωληθεί  στην  εταιρεία
KORINTHIAN PALACE A.E που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε
την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

20. Η εγγραφή 2872 µε κωδικό 42881 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ  που  εδρεύει  (Ερµού  2 Αθήνα) για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΚΡΜ
6766 την 1/9/2011 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία
ΚΑΤΑΙ Α.Ε που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δή-
λωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

21. Η  εγγραφή  194 µε  κωδικό  42881 στην  οποία  είναι  γραµµένη  η  εταιρεία  ΑΤΕ  ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ  που  εδρεύει  (Ερµού  2 Αθήνα) για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΚΡΜ
6766 την 30/08/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία
ΚΑΤΑΙ Α.Ε που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δή-
λωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

22. Η εγγραφή 1945 µε κωδικό 42881 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ  που  εδρεύει  (Ερµού  2 Αθήνα) για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΚΡΜ
6766 την 30/08/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία
ΚΑΤΑΙ Α.Ε που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δή-
λωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 
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23. Η εγγραφή 4333 µε κωδικό 42881 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ που εδρεύει (Ερµού 2 Αθήνα) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ.ΚΡΜ 6766
την 27/09/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία  ΚΑ-
ΤΑΙ Α.Ε που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση
και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

24. Η εγγραφή 4561 µε κωδικό 42881 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ που εδρεύει (Ερµού 2 Αθήνα) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ.ΚΡΜ 6766
την 23/02/2012 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία  ΚΑ-
ΤΑΙ Α.Ε που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση
και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

25. Η εγγραφή 4840 µε κωδικό 42881 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ
ΑΝΩΝΥΜΗ που εδρεύει (Ερµού 2 Αθήνα) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ.ΚΡΜ 9799
την 6/10/2012 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία ΚΑΤΑΙ
Α.Ε που εδρεύει (ΣΟΛΟΜΟΣ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και
τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

26. Η εγγραφή 535 µε κωδικό 38194 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
κάτοικος  Κορίνθου  (∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ  41 Α  ΚΟΡΙΝΘΟΣ) για  παράβαση  που διέπραξε  το
υπ'αρ. ΚΡΕ 4740 την 10/02/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του
οχήµατος ήταν ο κ. PRENCE ARBEN τ.SOLLI  κάτοικος ΛΟΥΤΡΑ ΩΡ ΕΛΕΝΗΣ ο οποίος
θα χρεωθεί σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που προσκόµισε.

27. Η εγγραφή 1192 µε κωδικό 34207 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
που  εδρεύει  (ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ  31)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΙΤΗ  1056  την
11/7/2018  ποσού  20,00€  συν  τις  προσαυξήσεις  διότι  είχε  µισθωθεί  στην  εταιρεία
INFOTECHNICA ΑΝΩΝΥΜΗ που  εδρεύει  (∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ  52 ΚΟΡΙΝΘΟΣ)  η  οποία  θα
χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

28. Η εγγραφή 1322 µε κωδικό 34207 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
που  εδρεύει  (ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ  31)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΙΤΜ  9940  την
24/3/2018  ποσού  80,00€  συν  τις  προσαυξήσεις  διότι  είχε  µισθωθεί  στην  εταιρεία  LR
HEALTH AND BEAUTY SYSTEMS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣ που εδρεύει (ΕΡΜΟΥ 50 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ) η οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την
Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

29. Η εγγραφή 1323 µε κωδικό 34207 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
που  εδρεύει  (ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ  31)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΙΤΜ  6587  την
28/7/2018 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία FULGOR
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙ που εδρεύει (Λ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ) η οποία θα χρεωθεί
σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

30. Η εγγραφή 708 µε κωδικό Λ 11888 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΠΑΠΑΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΟΣ  κάτοικος Κορίνθου (Ερµού 9) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΖΜΜ 8779 την
24/8/2017 ποσού 200,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί µέσω ΕΛΤΑ.

31. Η εγγραφή 1466 µε κωδικό 133153 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩ-
ΑΝΝΗΣ  κάτοικος Κορίνθου ( Απ. Παύλου 80) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΚΡΖ
6272 την 24/05/2011 ποσού 80,00€ συν τις  προσαυξήσεις  διότι ιδιοκτήτης του οχήµατος
ήταν η κ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ κάτοικος Κορίνθου (Απ. Παύλου 80) η οποία θα χρε-
ωθεί σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που προσκόµισε.

32. Η εγγραφή 2083 µε κωδικό 34207 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
που  εδρεύει  (ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ  31)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΙΕΟ  7042  την
25/9/2009 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία ΣΟΦΙΑ ΙΩ-
ΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣ που εδρεύει (ΡΟΧΑΡΗ) η οποία
θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

33. Η εγγραφή 234 µε κωδικό 34207 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ
που  εδρεύει  (ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ  31)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΙΗΜ  3586  την
1/10/2009 ποσού 150,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στον  ΚΟΛΛΙΑ ΕΥΑΓ-
ΓΕΛΙ (ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ) ο οποία θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιο-
λογητικά που προσκόµισε. 

34. Η εγγραφή 4215 µε κωδικό 12346147 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.VASIL VASILI κάτοι-
κος  Άνω  Λιόσια  (Τιβερίου  53)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΙΖΟ  0001  την
17/5/2013 ποσού 200,00€ συν τις  προσαυξήσεις  διότι ιδιοκτήτης του οχήµατος  ήταν ο κ.
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ΣΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ κάτοικος Αµπελάκια ο οποίος θα χρεωθεί σύµφωνα µε τα δικαιολο-
γητικά που προσκόµισε.

35. Η εγγραφή 463 µε κωδικό 113651 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΞΥΣΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
κάτοικος  Κορίνθου  (Πόντου  5)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.  ΥΒΝ  7211  την
18/2/2014 ποσού 140,00€ συν τις  προσαυξήσεις  διότι ιδιοκτήτης του οχήµατος  ήταν ο κ.
ΞΥΣΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ κάτοικος Ισθµίων ο οποίος θα χρεωθεί σύµφωνα µε τα δικαιολογη-
τικά που προσκόµισε.

36. Η εγγραφή 271 µε κωδικό 113651 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΞΥΣΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
κάτοικος  Κορίνθου  (Πόντου  5)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.ΖΡΗ  0846  την
9/8/2018 ποσού75,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι ιδιοκτήτης του οχήµατος ήταν ο κ. ΞΥ-
ΣΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ κάτοικος Ισθµίων ο οποίος θα χρεωθεί σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά
που προσκόµισε.

37. Η εγγραφή 900 µε κωδικό  29435 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΕΒΕ που εδρεύει (ΣΠ ΠΑΤΣΗ 58 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΙΤΜ
2630 την 23/4/2018 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στον κ.SKLIA
PANAGIOTI που εδρεύει (ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 ΑΘΗΝΑ) ο οποίος θα χρεωθεί σύµφωνα
µε την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

38. Η εγγραφή 938 µε κωδικό  29435 στην οποία είναι γραµµένη η εταιρεία  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
ΑΕΒΕ που εδρεύει (ΣΠ ΠΑΤΣΗ 58 ΑΘΗΝΑ) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΙΡΝ
9723 την 21/7/2018 ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι είχε µισθωθεί στην εταιρεία
CPCS TECHNOLOGIES που εδρεύει (40,2 ΧΛΜ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΣΕΑ 1 ΠΑΙΑΝΙΑ) ο οποί-
ος θα χρεωθεί σύµφωνα µε την Υπεύθυνη δήλωση και τα δικαιολογητικά που προσκόµισε. 

39. Η εγγραφή 705 µε κωδικό 145741 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
κάτοικος Κορίνθου (Λ. Κορίνθου 10) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΥΗΚ 6232 την
3/9/2017 ποσού 200,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί µέσω ΕΛΤΑ.

40. Η εγγραφή 703 µε κωδικό 145740 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΜΠΑ∆ΑΣ ΘΩΜΑΣ κάτοι-
κος Αγρινίου (Ηλία Ηλίου 7) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΙΡΑ 6409 την 5/9/2017
ποσού 40,00€ συν τις προσαυξήσεις διότι η κλήση έχει πληρωθεί µέσω ΕΛΤΑ.

41. Η εγγραφή 309 µε κωδικό 97346 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓ-
ΓΕΛ κάτοικος  Κορίνθου  (∆έλτα)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.ΧΧ  4310  την
20/2/1985 ποσού  7,92€ συν  τις  προσαυξήσεις,  διότι  σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά  που
προσκόµισε, δεν του άνηκε το όχηµα.

42. Η εγγραφή 11507 µε κωδικό 97346 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓ-
ΓΕΛ κάτοικος  Κορίνθου  (∆έλτα)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.ΚΡΑ  7574  την
11/6/1987 ποσού 12,03€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που
προσκόµισε, δεν του άνηκε το όχηµα.

43. Η εγγραφή 11513 µε κωδικό 97346 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓ-
ΓΕΛ κάτοικος  Κορίνθου  (∆έλτα)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.ΚΡΑ  7574  την
22/9/1987 ποσού 12,03€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που
προσκόµισε, δεν του άνηκε το όχηµα.

44. Η εγγραφή11519 µε κωδικό 97346 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓ-
ΓΕΛ κάτοικος  Κορίνθου  (∆έλτα)  για  παράβαση  που  διέπραξε  το  υπ'αρ.ΚΡΑ  7574  την
21/10/1987 ποσού 12,03€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που
προσκόµισε, δεν του άνηκε το όχηµα.

45. Η εγγραφή 4087 µε κωδικό 98625 στην οποία είναι γραµµένος ο κ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓ κάτοικος Πάτρα (Ευρώτα 56) για παράβαση που διέπραξε το υπ'αρ. ΚΡΚ 4627 την
27/12/2011 ποσού 80,00€ συν τις προσαυξήσεις, διότι σύµφωνα µε τα δικαιολογητικά που
προσκόµισε, είναι λάθος η µάρκα του οχήµατος που αναγράφεται στη κλήση.

Α)Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) κάθε
είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει: όταν η εγγρα-
φή  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  δηµοτικών  ή  κοινοτικών  φόρων,  τελών,  δι-
καιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη.
Β)Απο 9/8/19 η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση Οικ/κης Επιτροπής σύµφωνα µε το αρ.3
παρ.1 του Ν.4623/19.
Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά.

ΑΔΑ: Ψ6Γ9ΩΛ7-ΚΕ0



     Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του

Προέδρου,  την εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας,  το  άρθρο  72  του  Ν.3852/2010 όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις  του άρθρου 174  του Ν.3463/06  του Κώδικα ∆ήµων και

Κοινοτήτων όπως ισχύει  καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Αλέξανδρου και Ταγαρά  Βασίλειου, που ψηφίζουν

αρνητικά)

      Την διαγραφή  οφειλών από χρηµατικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., των κ.κ. :

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ µε  εγγραφή 2223 και  κωδικό 44036,

2. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ µε 620 και κωδικό 49240,

3. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε εγγραφή 205 και  κωδικό 51183, 

4. ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε εγγραφή 552 και κωδικό 51183 , 

5. LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠ µε εγγραφή 4625 και κωδικό 43826,

6. LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠ µε εγγραφή 5754 και  κωδικό 43826,  

7. LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠ µε εγγραφή 1321 και  κωδικό 43826,  

8. LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠ µε εγγραφή 1648 και  κωδικό 43826, 

9. LEASEPLAN HELLAS ΕΜΠ µε εγγραφή 1710 και  κωδικό 43826,  

10. ΠΡΑΞΙΣ ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ-ΚΗ  µε εγγραφή 1006 και κωδικό 45015,  

11. ΠΡΑΞΙΣ ΑΝ ΕΤ ΕΜΠ-ΚΗ µε  εγγραφή 436 και  κωδικό 45015,  

12. ΚΛΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ µε  εγγραφή 697 και  κωδικό 112324, 

13. ΣΑΜΟΥΚΑΡΣΙ∆Η ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  µε εγγραφή 113160 µε κωδικό SAR-49216, 

14. ΠΑΠΠΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ µε εγγραφή 706 και  κωδικό 145742, 

15. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ µε εγγραφή 559 και κωδικό 42881,  

16. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ µε εγγραφή 188 και κωδικό 42881,  

17. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ µε εγγραφή 903 και κωδικό 42881,  

18. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ  µε εγγραφή 994 και κωδικό 42881,  

19. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ  µε εγγραφή 1344 και  κωδικό 42881,  

20. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ  µε εγγραφή 2872 και  κωδικό 42881, . 

21. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ  µε εγγραφή 194 και  κωδικό 42881,  

22. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ  µε εγγραφή 1945 και  κωδικό 42881,  

23. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ µε  εγγραφή 4333 και  κωδικό 42881,  

24. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ  µε εγγραφή 4561 και  κωδικό 42881,  

25. ΑΤΕ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΝΩΝΥΜΗ  µε εγγραφή 4840 και κωδικό 42881,  

26. ΜΠΡΙΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε εγγραφή 535 και  κωδικό 38194, 

27. ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  µε εγγραφή 1192 και  κωδικό 34207,  

28. ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  µε εγγραφή 1322 και  κωδικό 34207,  
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29. ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  µε εγγραφή 1323 και κωδικό 34207,  

30. ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε εγγραφή 708 και  κωδικό Λ 11888, 

31. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ µε εγγραφή 1466 και κωδικό 133153, 

32. ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ µε  εγγραφή 2083 και κωδικό 34207,  

33. ΑΥΤΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ  µε εγγραφή 234 και  κωδικό 34207,  

34. VASIL VASILI  µε εγγραφή 4215 και  κωδικό 12346147, 

35. ΞΥΣΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  µε εγγραφή 463 και  κωδικό 113651, 

36. ΞΥΣΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ  µε εγγραφή 271 και  κωδικό 113651, 

37. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ  µε εγγραφή 900 και  κωδικό 29435,  

38. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ  µε  εγγραφή 938 και  κωδικό 29435,  

39. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΥ  µε εγγραφή 705 και  κωδικό 145741, 

40. ΜΠΑ∆Α ΘΩΜΑ µε εγγραφή 703 και κωδικό 145740, 

41. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛ  µε εγγραφή 309 και  κωδικό 97346, 

42. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛ  µε  εγγραφή 11507 και  κωδικό 97346, 

43. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛ  µε  εγγραφή 11513 και  κωδικό 97346, 

44. ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛ  µε εγγραφή11519 και κωδικό 97346, 

45. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ  µε εγγραφή 4087 και  κωδικό 98625.

όπως  αυτές  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  ιστορικό  της  παρούσης,  σύµφωνα  µε  την

υπ'αριθµ.πρωτ.  46152/19-12-2019  εισήγηση  του  Τµήµατος  Εσόδων  της  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών. 

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/581/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,     05-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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