
Αριθµός Πρακτικού 4

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  3-2-2020

    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 3η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 3233/30-1-2020 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 πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Πούρος Γεώργ., 3)Πνευµατικός Αλέξ., 4)Ταγαράς Βασ..

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 23  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο 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. 3186/30-01-2020

εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 ΘΕΜΑ: Εισήγηση για διαγραφή βεβαιωµένων τελών Τ.Α.Π.

1.- Στον  κ. ΜΟΥΤΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ  του  Αθανασίου  µε αριθµό  οφειλέτη  SAR-43881, επιβλήθηκε  Τέλος

ΑΔΑ: Ω6ΘΞΩΛ7-Ω73



Ακίνητης Περιουσίας για το υπ΄αρ. 7888 ακίνητό του, κτίσµα µη ηλεκτροδοτούµενο, εµβαδού 70 τ.µ.,
για τα έτη 2009 έως και 2016 , ύψους 54,97 € συνολικά. Ο ανωτέρω, µε την αρ. 35533/10.10.2019
αίτησή του προς το ∆ήµο ζητά την διαγραφή – από την ατοµική του καρτέλα- του ποσού των 54,97,
επειδή το εν λόγω ακίνητο δεν υπάρχει στα Ε9 που προσκόµισε και εκ παραδροµής χρεωνόταν µε
Τ.Α.Π.  
 Μετά  από  έλεγχο  που  διενήργησε  η  υπηρεσία  µας  στα  προσκοµισθέντα  στοιχεία,  προκύπτει  οτι
πράγµατι το εν λόγω  ακίνητο δεν υπάρχει και προτείνεται η διαγραφή του ποσού των 54,97 € στην
αρ. SAR-43881 ατοµική καρτέλα οφειλέτη. 

2.- Στον κ.ΜΟΥΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, µε αριθµό οφειλέτη 150157, επιβλήθηκε Τέλος Ακίνητης
Περιουσίας για τα ακίνητα µε αριθµό 10449(οικόπεδο 874 τ.µ. )  και 10450(οικόπεδο 646 τ.τµ.), για τα
έτη από 2009 έως και 2016, συνολικού ύψους 183,56 ευρώ. Η χρέωση αυτή λανθασµένα βεβαιώθηκε
στο όνοµα του ανωτέρω, έπρεπε δε να βεβαιωθεί στο όνοµα του πατέρα του, δηλαδή στον κ.ΜΟΥΤΣΟ
ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη µε αριθµό οφειλέτη 17081.
  Σήµερα, 18.10.2019, προσήλθε στην υπηρεσία µας ο κ. Μούτσος Γεώργιος και κατέθεσε Ε9 του ιδίου
αλλά  και  του  υιού  του,  προκειµένου  να  διευκρινισθεί  η  εν  λόγω  οφειλή,  καθώς  και  την  υπ΄αρ.
36958/18.10.2019  αίτηση.
  Από  έλεγχο  που  διενήργησε  η  υπηρεσία  µας  στα  κατατεθέντα  έγγραφα  αλλά  και  σε  αυτά  που
τηρούνται στην υπηρεσία µας, πρέπει:
Α) Να διαγραφεί από την αρ.  150157 ατοµική καρτέλα οφειλέτη,  το ποσό των  183,56 ευρώ  που
αφορά στο ΤΑΠ των υπ΄αρ. 10449 και 10450 ακινήτων, επειδή, το υπ΄αρ. 10449 ακίνητο  βρίσκεται
εκτός ορίων οικισµού και δεν έπρεπε να επιβληθεί καθόλου ΤΑΠ, το δε ακίνητο µε αριθµό 10450 έχει
πουληθεί στον κ. Φίλη Παναγιώτη του Γεωργίου και της Αλεξάνδρας και αποδίδει ΤΑΠ στο ∆ήµο, έχει
δε λάβει νέο αριθµό ακινήτου 8559.

3.- Στον κ. ∆ΑΝΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟ του Ευαγγέλου, µε αριθµό οφειλέτη SAR-52885, επιβλήθηκε ΤΑΠ για το
υπ΄αρ.  7537  ακίνητο,  εµβαδού  6.500  τ.µ.  για  τα  έτη  2009-2010-2011  ύψους  384,60  ευρώ.  Ο
πληρεξούσιος αυτού κ.Λυµπερίου ∆ηµήτριος, κατέθεσε την υπ΄αρ. 6863/2016 αίτησή του για διαγραφή
του παραπάνω ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εκτός οικισµού και για το οποίο δεν έπρεπε να επιβληθεί
ΤΑΠ , κατέθεσε δε Ε9 όπου πράγµατι το εν λόγω ακίνητο εµφανίζεται εκτός οικισµού.
  Μετά από τον σχετικό έλεγχο που έγινε στα προσκοµισθέντα στοιχεία, προτείνεται η διαγραφή ποσού
384,60 ευρώ στην αρ. SAR-52885 ατοµική καρτέλα οφειλέτη.

4.- Στον κ.ΦΟΡΤΕΤΣΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του Ανδρέα µε αριθµό οφειλέτη 133728, επιβλήθηκε Τέλος
Ακίνητης  Περιουσίας  για  το  υπ΄αρ.  8569  ακίνητό  του,  αρχικά  ως  κτίσµα  µη  ηλεκτροδοτούµενο,
εµβαδού 40 τ.µ., είναι δε βεβαιωµένο το τέλος για τα έτη από 2009 έως και 2017, ανερχόµενο σε 35,13
ευρώ επιβαρυνόµενο µε τις ανάλογες προσαυξήσεις .
  Με την αρ. 2454/24.01.2020 αίτησή  του ο ανωτέρω, προσκόµισε Ε9, έγγραφο της ∆ΕΗ για την
ηλεκτροδότηση  του  κτίσµατος  και  ζητά  όπως  διορθωθεί  το  αρ.  8569  ακίνητο  το  οποίο  έχει  ήδη
ηλεκτροδοτηθεί και αποδίδει στο ∆ήµο το ΤΑΠ µέσω του λογαριασµού της ∆ΕΗ και να διαγραφεί το
ανάλογο τέλος και οι προσαυξήσεις.
  Μετά  από  έλεγχο  που διενήργησε η  υπηρεσία µας στα  προσκοµισθέντα στοιχεία,  προκύπτει ότι
πράγµατι το κτίσµα έχει ηλεκτροδοτηθεί και προτείνεται η διαγραφή των επιβληθέντων τελών ύψους
35,13 € στην αρ. 133728 ατοµική καρτέλα οφειλέτη.

5.-  Στον  κ.  ΜΠΑΡΤΖΗ  ΑΠΟΣΤΟΛΟ  του  Ευαγγέλου  µε  αριθµό  οφειλέτη  Λ  439 επιβλήθηκε  Τέλος
Ακίνητης Περιουσίας για το υπ΄αρ. 1243 ακίνητό του, για τα έτη από 2011 έως και 2017, συνολικού
ύψους 126,92 €, για οικόπεδο εµβαδού 1.000 τ.µ. χωρίς να συµπεριληφθούν τα υπάρχοντα κτίσµατα
εντός του ακινήτου.
  Ο ανωτέρω, µε την αρ. 3172/30.01.2020 αίτησή του, ζητά τη διόρθωση/διαγραφή του ΤΑΠ για το
ανωτέρω ακίνητο, αφού ληφθεί υπόψη ότι µέρος του ακινήtου ανήκει σε αυτόν και το υπόλοιπο έχει
µεταβιβασθεί στον γιό του.
  Μετά  από  έλεγχο  που διενήργησε η  υπηρεσία µας στα  προσκοµισθέντα στοιχεία,  προκύπτει ότι
πράγµατι δεν είχαν δηλωθεί τα υπάρχοντα εντός του οικοπέδου κτίσµατα και θα πρέπει να διαγραφεί
από την αρ.  Λ439 ατοµική καρτέλα οφειλέτη το ποσό των 126,92 ευρώ  που αφορά το ΤΑΠ των
ετών 2011 έως και 2017 του υπ΄αρ. 1243 ακινήτου.  

ΑΔΑ: Ω6ΘΞΩΛ7-Ω73



      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 ΟΜΟΦΩΝΑ

Την διαγραφή βεβαιωµένων τελών Τ.Α.Π., από τους κάτωθι  :

- ΜΟΥΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  µε  αριθµό οφειλέτη SAR-43881

- ΜΟΥΤΣΟ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε  αριθµό οφειλέτη 150157

- ∆ΑΝΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ µε  αριθµό οφειλέτη SAR-52885

- ΦΟΡΤΕΤΣΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΑΝ∆ΡΕΑ µε  αριθµό οφειλέτη 133728

- ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ µε  αριθµό οφειλέτη Λ439

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

υπ'αριθµ.πρωτ.  3186/30-01-2020 εισήγηση  του  Τµήµατος  Εσόδων  της  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών. 

         Αφού έγινε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 4/23/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,       10-2-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: Ω6ΘΞΩΛ7-Ω73
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