
Αριθµός Πρακτικού 5

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  11-2-2020

     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 11η Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00

σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'  αριθµ. 4212/7-2-2020 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 εννέα (9) 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)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ., 9)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 30  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 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. 3592/28-01-

2020  εισήγηση  του  Τµήµατος  Εσόδων  &  ∆ηµοτικής  Περιουσίας  της  ∆/νσης  Οικονοµικών

Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

      

Θέµα: <<∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών ΤΑΠ >>.

ΑΔΑ: ΩΞ7ΠΩΛ7-ΟΟ4



1. Με την αρ. πρωτ. 41165/18-11-2019 αίτησή της, η κα Παππά Μαρία  µε κωδ.1407 ζητά την
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 5649 για τα έτη 2015- 2017, διότι
ήταν ηλεκτροδοτούµενο το έτος 2015 & για τα διαστήµατα από 01.01.2016 έως 31.08.2016
καθώς & από 01.09.2017 έως 31.12.2017 µε τον αριθµό παροχής 31527119 σύµφωνα µε τα
Ε2 που µας προσκόµισε.

2. Με τη υπ’ αριθ. 37656/24.10.2019 αίτηση του κου  Πέππα Μιχαήλ του Νικολάου, ζητείται η
διαγραφή  βεβαιωµένων  χρεών  στο  όνοµα του  (κωδ.  οφειλέτη:  Λ12206), που αφορούν  σε
ΤΑΠ ετών 2011-2014, που έχουν επιβληθεί για αδόµητο οικόπεδο έκτασης 718 τ.µ. (κωδ.
ακιν.  2608),  στον  κάτω  Άσσο  Κορινθίας,  για  το  λόγο  ότι  σύµφωνα  µε  τα  έγγραφα  που
προσκόµισε  (Ε9  και  υπ’  αριθ.  7.278/28.05.2009  συµβόλαιο  διανοµής  οριζόντιων
ιδιοκτησιών), δεν υφίσταται αδόµητο οικόπεδο ιδιοκτησίας του στη περιοχή αυτή, παρά µόνο
6 οριζόντιες  ιδιοκτησίες,  κτισµένες  µέσα  σε  συνολικό  οικόπεδο  1.238,40 τ.µ.,  ιδιοκτησίας
Πέππα Μιχαήλ,  Πέππα Ευθυµίου  και Πέππα Φωτεινής, οι οποίες  εξαντλούν  το  υπόλοιπο
δόµησης του οικοπέδου και ηλεκτροδοτούνται, πλην µίας η οποία έχει δηλωθεί στο ∆ήµο ως
µη ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο για την είσπραξη του ΤΑΠ. 

3. Με την αρ. πρωτ. 42382/26-11-2019 αίτησή του, ο κος Σκάζας  ∆ηµήτριος  µε κωδ. Λ3376
ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 2411 για τα έτη 2006-
2017, διότι το πούλησε το έτος 2005. Σύµφωνα µε το  Ε9 έτους 2010 που µας προσκόµισε
αλλά και το συµβόλαιο 1480/2005 στο οποίο πούλησε µέρος του συνολικού οικοπέδου δεν
υφίσταται ιδιοκτησία του ανωτέρω στην περιοχή του Άσσου Κορινθίας µετά το 2010.

4. Με την αρ. πρωτ. 42385/26-11-2019 αίτησή του, ο κος Κωνσταντογιάννης  Βασίλειος  µε
κωδ.30526 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 4609 γιατί
στις 15.10.2015, ηλεκτροδοτήθηκε σύµφωνα µε την βεβαίωση της ∆ΕΗ που µας προσκόµισε.

5. Με  την  αρ.  πρωτ.  39464/06-11-2019  αίτησή  του,  ο  κος  Νικολόπουλος   Χρήστος  µε
κωδ.21313 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 5506 γιατί
είναι ηλεκτροδοτούµενο. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΕΗ που µας προσκόµισε τα έτη 2015-
2017 είναι ηλεκτροδοτούµενο µε αρ. παροχής 31576620.

6. Με την αρ. πρωτ. 42393/26-11-2019 αίτησή του, η κα Πανταζή  Αικατερίνη  µε κωδ. 30206
ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 8996 για τα έτη 2016-
2017, διότι το πούλησε το έτος 2015. Σύµφωνα µε το  Ε9 έτους 2016 που µας προσκόµισε
αλλά  και  το  συµβόλαιο  8229/2015  προκύπτει  ότι  πούλησε  το  ανωτέρω  οικόπεδο  &  δεν
υφίσταται πλέον ιδιοκτησία. Ακολούθως θα χρεωθούν οι νέοι ιδιοκτήτες.

7. Με την αρ. πρωτ. 42390/26-11-2019 αίτησή του, ο κος  Βλάχος Μιχαήλ   µε κωδ.664 ζητά
την µερική διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 5169 για τα έτη 2015-
2017,  διότι  ήταν  µη  ηλεκτροδοτούµενο  µόνο  για  τα  διαστήµατα  από  02.12.2014  έως
23.01.2015 καθώς  &  από  27.08.2015  έως  31.12.2015  &  01.01.2016  έως  23.02.2016  &
07.10.2016 έως 10.11.2016 & 19.11.2016 έως 31.12.2016 & 01.01.2017 έως 24.01.2017  µε
τον αριθµό παροχής 31502261-08 σύµφωνα µε έγγραφο της ∆Ε∆∆ΗΕ που µας προσκόµισε.

8. Με την αρ. πρωτ. 42810/28-11-2019 αίτησή της, η κα Τσετσώνη Ειρήνη  µε κωδ.40134 & οι
κόρες της µε κωδ. 137314, 137315 & 137316 ζητούν την διόρθωση των ακινήτων που έχουν
χρεωθεί µε ΤΑΠ µε κωδ. 5605 έως 5859 για τα έτη 2015- 2017, διότι Α)το ακίνητο 5606 ήταν
µη  ηλεκτροδοτούµενο  για  το  διάστηµα  από  01.01.2015  έως  19.10.2015  καθώς  &  από
21.05.2016  έως  30.09.2016  ενώ  όλο  το  2017  ήταν  ηλεκτροδοτούµενο  µε  τον  αριθµό
παροχής 31549537 σύµφωνα µε το Ε2 που µας προσκόµισε, Β) το ακίνητο 5610 ήταν µη
ηλεκτροδοτούµενο  µε  αρ.  παροχής  31568739  για  το  διάστηµα  από  01.01.2015  έως
03.02.2015 καθώς  &  από  01.07.2015  έως  31.12.2015  &  01.01.2016  έως  31.01.2016  &
01.09.2017 έως 30.09.2017 σύµφωνα µε το Ε2 που µας προσκόµισε, & Γ) το ακίνητο 5859
έχει χρεωθεί ως σκέτο οικόπεδο 413 ενώ πρέπει να αφαιρεθεί το κτίσµα –πλυντήριο 85τµ µε
αρ. παροχής 31549569.

9. Με την αρ. πρωτ. 43881/05-12-2019 αίτησή  της, η κα  Μπάρτζη  Θεανώ  µε κωδ. Λ3898
ζητά την διόρθωση του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 2323 για τα έτη 2015-
2019, διότι το οικόπεδο είναι 386τµ & όχι 615τµ σύµφωνα µε το Ε9 που µας προσκόµισε.

10. Με  την  αρ.  πρωτ.  44656/11-12-2019 αίτησή  της,  η  κα  Ξενογιώργη   Νεκταρία  µε  κωδ.
132445 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ.  4849 & 4850
για  το  έτος  2017,  διότι  το  πούλησε  το  έτος  2016,  σύµφωνα  µε  συµβόλαιο  που  µας
προσκόµισε. 
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11. Με την αρ. πρωτ. 43952/06-12-2019 αίτησή της, η κα Ζαµπάρα Μαρία  µε κωδ.46733 ζητά
την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο µε κωδ. 5036 γιατί στις 01.08.2015,
ηλεκτροδοτήθηκε σύµφωνα µε την βεβαίωση της ∆ΕΗ που µας προσκόµισε.

12. Με  τη  υπ’  αριθ.  45942/18.12.2019 αίτηση  του  κου  Ιωάννου  Λουκά του  ∆ηµητρίου  (κωδ.
οφειλέτη: Λ11740) ζητείται η διαγραφή βεβαιωµένων οφειλών στο όνοµα του, που αφορούν
σε ΤΑΠ ετών 2015-2017, που έχουν επιβληθεί για µη ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο (κωδ. ακιν:
3779),  στην  ειδική  θέση  “Βάλτος” της  ∆.Κ.  Λεχαίου,  της  ∆.Ε.  Άσσου  Λεχαίου,  του  ∆ήµου
Κορινιθίων, και ειδικότερα για τµήµα οικοπέδου – κάθετη ιδιοκτησία- µε εµβαδόν 758 τ.µ., η
οποία  έχει  συσταθεί  σε  οικόπεδο  συνολικής  έκτασης  2.426,00  τ.µ.  και  έχει  ποσοστό
συνιδιοκτησίας  312/1000  εξ  αδιαιρέτου  και  συµµετοχή  στο  ποσοστό  κάλυψης  και  στο
συντελεστή  δόµησης  262/1000,  δηλαδή  110 τ.µ.,  στο  οποίο  τµήµα  έχει  πραγµατοποιηθεί
δόµηση  158,38 τ.µ.  και ως εκ  τούτου  δεν  υπάρχει  υπόλοιπο  δόµησης  επί  του  οποίου  θα
µπορούσε να επιβληθεί ΤΑΠ. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε:
1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένη η κα Παππά Μαρία  µε κωδ.1407 ως εξής:

• Στην εγγραφή 2216 να διαγραφεί  το ποσό 24,43€ για το έτος 2015

• Στην εγγραφή 5190 να διαγραφεί  το ποσό  15,40€ για το  έτος 2016 & να παραµείνει  το
ποσό των 7,70€.

• Στην εγγραφή 5191 να διαγραφεί  το ποσό 7,72€ για το έτος 2017 & να παραµείνει το ποσό
των 15,38€.

2.  Τη  διαγραφή,  από  τον  Πέππα  Μιχαήλ του  Νικολάου  (κωδ.  οφειλέτη:Λ12206) των
ακόλουθων βεβαιωµένων χρεών µε τις προσαυξήσεις τους:

• 17,36 €, αρ. χρέους 532, χρ. Κατάλογος 81/2016

• 17,36 €, αρ. χρέους 537, χρ. Κατάλογος 72/2017

• 17,36 €, αρ. χρέους 1185, χρ. Κατάλογος 72/2017

• 17,36 €, αρ. χρέους 1842, χρ. Κατάλογος 72/2017
διότι  είχαν  χρεωθεί  λανθασµένα  καθώς  δεν  υφίσταται  αδόµητο  οικόπεδο  ιδιοκτησίας  του  στην
περιοχή  του  Κάτω  Άσσου  Κορινθίας,  παρά  µόνον  5 οριζόντιες  ιδιοκτησίες,  οι  οποίες  εξοφλούν
κανονικά το ΤΑΠ τους µέσω της ∆ΕΗ καθώς και µία οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία έχει δηλωθεί στο
∆ήµο ως µη ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο για την είσπραξη του ΤΑΠ.
3.  Τη  διαγραφή, από  τον  Σκάζα   ∆ηµήτριο (κωδ.  οφειλέτη:  Λ3376) των  ακόλουθων
βεβαιωµένων χρεών µε τις προσαυξήσεις τους:

• 18,44 €, αρ. χρέους 363 χρ. Κατάλογος 82010/2010,
• 18,44 €, αρ. χρέους 351, χρ. Κατάλογος 81/2016
• 18,44 €, αρ. χρέους 354, χρ. Κατάλογος 72/2017
• 18,44 €, αρ. χρέους 1000, χρ. Κατάλογος 72/2017
• 18,44 €, αρ. χρέους 1657, χρ. Κατάλογος 72/2017
• 18,43 €, αρ. χρέους 367, χρ. Κατάλογος 9/2019
• 18,44 €, αρ. χρέους 1060, χρ. Κατάλογος 9/2019
• 18,44 €, αρ. χρέους 1755, χρ. Κατάλογος 9/2019

διότι είχαν  χρεωθεί λανθασµένα καθώς δεν υφίσταται  ιδιοκτησία  του ανωτέρω στην  περιοχή του
Άσσου  Κορινθίας,  σύµφωνα  µε  το  Ε9 έτους  2010 που  µας  προσκόµισε  αλλά  και  το  συµβόλαιο
1480/2005 στο οποίο πούλησε µέρος του συνολικού οικοπέδου.

4.  Τη  διαγραφή των  ποσών  που  είναι  χρεωµένος  ο  κος  Κωνσταντογιάννης   Βασίλειος   µε
κωδ.30526 ως εξής:

• Στην εγγραφή 1494 να διαγραφεί  το ποσό 2,30€ για το έτος 2015.

• Στην εγγραφή 3682 να διαγραφεί  το ποσό 10,76€ για το έτος 2016.

• Στην εγγραφή 3683 να διαγραφεί  το ποσό 10,76€ για το έτος 2017. 

•

5. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένος ο κος Νικολόπουλος  Χρήστος  µε κωδ.21313
ως εξής:

• Στην εγγραφή 2089 να διαγραφεί  το ποσό 12,70€ για το έτος 2015.

• Στην εγγραφή 4929 να διαγραφεί  το ποσό 12,69€ για το έτος 2016.

• Στην εγγραφή 4928 να διαγραφεί  το ποσό 12,69€ για το έτος 2017. 
∆ιότι το ακίνητο 5506 είναι ηλεκτροδοτούµενο µε αρ. παροχής 31576620 για τα έτη 2015-2017.
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6.  Τη  διαγραφή,  από  την  κα  Πανταζή   Αικατερίνη  (κωδ.  οφειλέτη:  30206) των  ακόλουθων
βεβαιωµένων χρεών µε τις προσαυξήσεις τους:

• 9,32 €, αρ. χρέους 7432, χρ. Κατάλογος 18/2018
• 9,32 €, αρ. χρέους 1430, χρ. Κατάλογος 4/2019

διότι το ακίνητο 8996 πουλήθηκε το έτος 2015.

7. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένος ο κος Βλάχος Μιχαήλ  µε κωδ.664 ως εξής:

• Στην εγγραφή 4473 να διαγραφεί  το ποσό 7,33€ για το έτος 2016. 

• Στην  εγγραφή  4474  να  διαγραφεί   το  ποσό  12,27€  για  το  έτος  2017,  διότι  ήταν  µη
ηλεκτροδοτούµενο µόνο για τα ανωτέρω συγκεκριµένα διαστήµατα.

8. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένη η κα Τσετσώνη Ειρήνη  µε κωδ. 40134 ως εξής:

• Στην εγγραφή 2167 να διαγραφεί  το ποσό 0,31€ για το έτος 2015. 

• Στην εγγραφή 5088 να διαγραφεί  το ποσό 0,97€ για το έτος 2016. 

• Στην εγγραφή 5086 να διαγραφεί  το ποσό 1,52€ για το έτος 2017. 

Τη  διαγραφή των  ποσών  που  είναι  χρεωµένη  η  κα  Τσετσώνη  Ευαγγελία-Μαρίνα  µε  κωδ.
137314 ως εξής:

• Στην εγγραφή 2169 να διαγραφεί  το ποσό 0,31€ για το έτος 2015. 

• Στην εγγραφή 5087 να διαγραφεί  το ποσό 0,97€ για το έτος 2016. 

• Στην εγγραφή 5085 να διαγραφεί  το ποσό 1,52€ για το έτος 2017. 

• Στην εγγραφή 2179 να διαγραφεί  το ποσό 4,08€ για το έτος 2015. 

• Στην εγγραφή 5108 να διαγραφεί  το ποσό 14,90€ για το έτος 2016. 

• Στην εγγραφή 5107 να διαγραφεί  το ποσό 14,96€ για το έτος 2017. 

Τη  διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένη η κα  Τσετσώνη Ευρυδίκη  µε κωδ. 137315 ως
εξής:

• Στην εγγραφή 2170 να διαγραφεί  το ποσό 0,31€ για το έτος 2015. 

• Στην εγγραφή 5083 να διαγραφεί  το ποσό 0,97€ για το έτος 2016. 

• Στην εγγραφή 5082 να διαγραφεί  το ποσό 1,52€ για το έτος 2017. 
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένη η κα  Τσετσώνη Αναστασία  µε κωδ. 137316 ως
εξής:

• Στην εγγραφή 2168 να διαγραφεί  το ποσό 0,31€ για το έτος 2015. 

• Στην εγγραφή 5084 να διαγραφεί  το ποσό 0,97€ για το έτος 2016. 

• Στην εγγραφή 5081 να διαγραφεί  το ποσό 1,52€ για το έτος 2017. 

• Στην εγγραφή 2375 να διαγραφεί  το ποσό 5,29€ για το έτος 2015. 

• Στην εγγραφή 5520 να διαγραφεί  το ποσό 4,69€ για το έτος 2016. 

• Στην εγγραφή 5519 να διαγραφεί  το ποσό 4,69€ για το έτος 2017. 

9. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένη η κα Μπάρτζη  Θεανώ  µε κωδ. Λ3898 ως εξής:

• Στην εγγραφή 2199 να διαγραφεί  το ποσό 5,53€ για το έτος 2015. 

• Στην εγγραφή 2200 να διαγραφεί  το ποσό 5,54€ για το έτος 2016. 

• Στην εγγραφή 2201 να διαγραφεί  το ποσό 5,54€ για το έτος 2017. 

• Στην εγγραφή 2202 να διαγραφεί  το ποσό 5,54€ για το έτος 2018. 

• Στην εγγραφή 2203 να διαγραφεί  το ποσό 5,54€ για το έτος 2019. 

10. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένη η κα Ξενογιώργη  Νεκταρία  µε κωδ.  132445
ως εξής:

• Στην εγγραφή 1471 να διαγραφεί  το ποσό 9,15€ για το έτος 2017. 

• Στην εγγραφή 1474 να διαγραφεί  το ποσό 6,45€ για το έτος 2017. 

11.  Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωµένη η κα Ζαµπάρα Μαρία  µε κωδ.46733 ως εξής:

• Στην εγγραφή 1773 να διαγραφεί  το ποσό 2,46€ για το έτος 2015. 
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• Στην εγγραφή 4278 να διαγραφεί  το ποσό 5,88€ για το έτος 2017. 

• Στην εγγραφή 4279 να διαγραφεί  το ποσό 5,88€ για το έτος 2016. 

12. τη διαγραφή, από τον Ιωάννου Λουκά του ∆ηµητρίου (κωδ. οφειλέτη: Λ11740) των κάτωθι
βεβαιωµένων χρεών µε τις προσαυξήσεις τους:

• 8,39 €, αρ. χρέους 2261, χρ. Κατάλογος 6/2019
• 8,39 €, αρ. χρέους 2262, χρ. Κατάλογος 6/2019
• 8,39 €, αρ. χρέους 2263, χρ. Κατάλογος 6/2019   

διότι,  σύµφωνα  µε  τα  έγγραφα  που  προσκόµισε  ο  αιτών  –  αντίγραφο  συµβολαίου,  διάγραµµα
κάλυψης, τεχνική έκθεση µηχανικού, πίνακας κατανοµής ποσοστών και Ε9- προκύπτει ότι στο ως
άνω ακίνητο δεν υπάρχει υπόλοιπο δόµησης επί του οποίου θα µπορούσε να επιβληθεί ΤΑΠ. 

Επειδή α. σύµφωνα µε την περ. δ’ του άρθρου 174 του Νόµου 3463/2006 “Κάθε είδους βεβαιωµένα
χρέη  προς  τους  δήµους  µπορούν  να  διαγραφούν  ολόκληρα  ή  εν  µέρει  όταν  η  εγγραφή  στους
οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  δηµοτικών  φόρων,  τελών,  δικαιωµάτων  &  εισφορών  έγινε
κατά  τρόπο  προφανώς  λανθασµένο  ως  προς  τη  φορολογητέα  ύλη  ή  το  πρόσωπο  του
φορολογούµενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο
πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.”, και
β. από 09.08.2019 (ηµερ. έναρξης ισχύος Ν.4623/19) η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση
της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 
Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
    
             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 οφειλών ΤΑΠ των κ.κ.: 

1.   ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑΣ µε ΚΩ∆.1407

2.   ΠΕΠΠΑ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ  µε ΚΩ∆. Λ12206

3.   ΣΚΑΖΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε ΚΩ∆. Λ3376

4.   ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ µε ΚΩ∆. 30526

5.   ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ µε ΚΩ∆.21313

6.  ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ µε ΚΩ∆.30206

7.   ΒΛΑΧΟΥ ΜΙΧΑΗΛ µε ΚΩ∆.664

8.   ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗΣ µε ΚΩ∆.40134

9.   ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΜΑΡΙΝΑΣ µε ΚΩ∆.137314

10. ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΕΥΡΥ∆ΙΚΗΣ µε ΚΩ∆.137315

11. ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ µε ΚΩ∆. 137316

12. ΜΠΑΡΤΖΗ ΘΕΑΝΩΣ µε ΚΩ∆. Λ3898

13. ΞΕΝΟΓΙΩΡΓΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑΣ µε ΚΩ∆.132445

14.  ΖΑΜΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑΣ µε ΚΩ∆.46733

15. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΥΚΑ µε ΚΩ∆. Λ11740

ΑΔΑ: ΩΞ7ΠΩΛ7-ΟΟ4



 

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

υπ'αριθµ.πρωτ.  3592/28-01-2020  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  5/30/2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                 Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,       12-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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