
Αριθµός Πρακτικού 8

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  26-2-2020

    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 26η Φεβρουαρίου  2020, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Τετάρτη  και  ώρα

09:00  σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  6482/21-2-2020  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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

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

5)Πνευµατικός Αλέξ., 6) Ταγαράς Βασ., 7)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος  ∆ηµ.(προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ου θέµατος  εκτός  ηµερήσιας  διάταξης),

2)Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης).

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  77  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 2ο  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 από 19-02-2020 εισήγηση του

Τµήµατος Εσόδων & ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως

εξής: 

ΑΔΑ: Ω1ΦΖΩΛ7-ΕΛΧ



        ΘΕΜΑ: <<ΑΙΤΗΜΑ ∆ΙΑΓΡΑΦΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ  & ΤΑΠ>>

       To έτος 2019 βεβαιώθηκαν οι χρηµατικοί κατάλογοι  σε ∆ηµοτικά Τέλη, ∆ηµοτικό Φόρο & ΤΑΠ
για διαφορές τετραγωνικών  µέτρων  σε παροχές της ∆ΕΗ σε αιτήσεις  ετών 2017-2018 κ.λ.π.:

 Παραθέτουµε αιτήσεις  υπόχρεων  για διαγραφή  σε ∆ηµοτικά Τέλη ∆ηµοτικό Φόρο & ΤΑΠ
όπως και των ανάλογων προστίµων.

 ∆ΙΑΓΡΑΦΗ  ΟΛΙΚΗΣ ΧΡΕΩΣΗΣ  ή ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ.  

1)_Με την αριθ. Πρωτοκ. 38770/1-11-2019  αίτηση του κ.ΝΤΑΦΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
µε κωδικό 96245  ζητά τον έλεγχο  των ποσών που έχει χρεωθεί για :

- ∆Τ: αριθ. Χρέους 4917/143063- 4921/143067 και 4937/143072- 4940/143075 ποσού 189,43 €

- ∆Φ: αριθ. Χρέους 4913/143059-4916/143062 και 4932/143058- ,4936/143071 ποσού 58,14€

- ΤΑΠ : αριθ. Χρέους 1699/142993 – 1703/142997 και 1709/143018 – 1712/143021 ποσού 30,40€

 και προστίµων 

-αριθ. Χρέους 4927/143063 – 4931/143067 σε ∆Τ ποσό  61,16 €, 

-αριθ. Χρέους 4922/143058 – 4926/143062 ∆Φ ποσό 19,12€ και 

-αρ. Χρεους 1704/142993 – 1708/142997 ΤΑΠ , ποσού 31,60 € 

    διότι,  το  2018   εκ  παραδροµής  έκανε  την  αίτηση   στο  ∆ήµο  Κορινθίων  για  διόρθωση
τετραγωνικών  µέτρων στην παροχή της ∆ΕΗ   απο 89 τ.µ. σε 101.τ.µ.,  όπως εµφανιζόταν  το
ακίνητό του στο Ε9. 
 
 Κατόπιν ελέγχου όλων των δικαιολογητικών που κατέθεσε στην Υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι:   Με
νέα  µέτρηση  τετραγωνικών  µέτρων  στην  οικία  του,  τα  ορθά  τµ  είναι  84,35 και   µε  την  ∆ήλωση
ένταξης  στο  Ν  4495/2017,  από  τον  Μηχανικό  κ. Σαϊσανά,   η  χρέωση  για διαφορά 12 τµ στην
παροχή  της  ∆ΕΗ  έγινε  εκ  παραδροµής,  όποτε  και  πρέπει  να  εγκριθεί  η  διαγραφή  όλης   της
χρέωσης.  

2)_Με  την  αριθ.  Πρωτοκ.  40644/14-11-2019   αίτηση  του  κ.ΧΡΥΣΟΥΛΗ  ΚΩΝ/ΝΟΥ  του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε κωδικό   SAR  -45149  ζητά την διαγραφή  των ποσών που έχει χρεωθεί  µόνο για
το ακίνητο 11303, 

-  ∆Τ:  αριθ.  Χρέους  1163/132313  -1164/132314-1165/132315-1166/1323161179/132325-

1180/132326-1181/132327-1182/132328 ποσού 579,99 €

-  ∆Φ:  αριθ.  Χρέους  1159/132309-1160/132310-1161/132311-1162/1323121175/132321-

1176/132322-1177/132323-1178/132324 ποσού 89,22€

- ΤΑΠ : αριθ. Χρέους 504/132305-505/132306-506/132307-507/132308-512/132317-513/132318-

514/132319-515/132320, ποσού 42,84€

 και προστίµων 

- αριθ. Χρέους 1171/132313-1172/132314-1173/132315-1174/132316 σε ∆Τ ποσό 170,85 €, 

- αριθ. Χρέους1167/132309-1168/132310-1169/132311-1170/132312 ∆Φ ποσό 27,78€ και 

-αρ. Χρεους 508/132305-509/132306-510/132307-511/132308 ΤΑΠ , ποσού 42,80 € 

ΑΔΑ: Ω1ΦΖΩΛ7-ΕΛΧ



    διότι , στο ανωτέρω ακίνητο µε παροχή 31575232 της ∆ΕΗ, που βρίσκεται στην Ανω Αλµυρή και
έχει χρεωθεί ο ίδιος, χρήστης του ακινήτου είναι ο αδερφός του κ.ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ του
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε ΑΦΜ 013247175 –  µε κωδ. Οφειλέτη  SAR-45150, ο οποίος πρέπει να χρεωθεί
την διαφορά 58 τµ .
 
 Κατόπιν  της  αιτήσεώς   διαγραφής, που  κατέθεσε  στην  Υπηρεσία  διαπιστώθηκε ότι,   πρέπει να
εγκριθεί η διαγραφή όλης  της  χρέωσης, µόνο για το ανωτέρω ακίνητο και να χρεωθεί εκ νέου ο
αδερφός του.

3)_Με  την  αριθ.  Πρωτοκ.  34131/21-10-2019   αίτηση  της  κ.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ  ΕΙΡΗΝΗΣ  του
ΕΥΘΥΜΙΟΥ  µε κωδικό 146525  ζητούσε ολική διαγραφή  των ποσών και των προστίµων που έχει
χρεωθεί  για το ακίνητο 11586, για διαφορά 3 τµ στην παροχή 31523263.

Αφού έγινε έλεγχος δικαιολογητικών, ενώ είχε γίνει διαγραφή από το τµήµα εσόδων και µάλιστα
είχε ενηµερωθεί η κ. Χριστοδούλου µε απαντητικό έγγραφο, πριν την βεβαίωση από την ταµειακή
υπηρεσία,   εκ παραδροµής έγινε πάλι χρέωση για το ίδιο ακίνητο.

- ∆Τ και ∆Φ  και πρόστιµο: αριθ. Χρέους απο3401 ως και 3428 ποσού 80,81 €

- ΤΑΠ και πρόστιµο : αριθ. Χρέους  απο 1169 ως και 1182  ποσού 6,35€

Συνολικό ποσό 87,16 €

 Άρα  πρέπει να εγκριθεί η διαγραφή όλης  της   χρέωσης. 

4)_Με την αριθ. Πρωτοκ. 43393/3-12-2019  αίτηση του κ.ΣΙΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ του  ΙΩΑΝΝΗ  µε
κωδικό 137283 ζητά την  επανυπολογισµό   των ποσών που έχει χρεωθεί  για το ακίνητο µε κωδ.
11322  µόνο για  το έτος 2018, 

- ∆Τ: αριθ. Χρέους 1360 ποσού 141,45 €

- ∆Φ: αριθ. Χρέους 1358 ποσού 23,00€

- ΤΑΠ : αριθ. Χρέους 592 ποσού 8,50€

    διότι,  στο  ανωτέρω  ακίνητο  µε  παροχή  31532883 της  ∆ΕΗ,  που  βρίσκεται  στο  Γαλατάκι
Κορινθίας,  εκ παραδροµής χρεώθηκε ως την 31/12/2018 για διαφορά 115 τµ στο ακίνητό του, ενώ
έπρεπε να χρεωθεί ως την 21/10/2018 που έγινε και η διόρθωση στα τετραγωνικά µέτρα στη ∆ΕΗ
(έγγραφο της ∆ΕΗ) 

Έτσι η νέα  διορθωµένη χρέωση  για το έτος 2018 είναι η εξής:

- ∆Τ: για το έτος 2018 ποσό 113,94 €

- ∆Φ:  για το έτος 2018 ποσό 18,53 €

- ΤΑΠ : για το έτος 2018 ποσό 6,85 €

    5)  Με την  αριθ.  Πρωτοκ.43490  /3-12-2019   αίτηση  της  κ.ΚΟΥΪΝΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  µε κωδικό 95325  ζητά τον  επανυπολογισµό   των ποσών που έχει χρεωθεί  για το
ακίνητο µε κωδ. ακιν 11117 για 22 τµ διαφορά

- ∆Τ: αριθ. Χρέους 195/196/197/198/208/ ποσού 133,03€

- ∆Φ: αριθ. Χρέους 191/192/193/194/207/ ποσού 41,57 €

- ΤΑΠ : αριθ. Χρέους 104/105/106/107/112 ποσού 17,11€

    Για το ανωτέρω ακίνητο µε παροχή 31548045 της ∆ΕΗ, που βρίσκεται στην Κ. Παλαµά 59 στην
Κόρινθο,  µε  αίτησή  της   υπ΄αρίθµ  141/2017, είχε  δηλώσει  διόρθωση  τετραγωνικών  µέτρων  στο
λογαριασµό  της  ∆ΕΗ  απο  150,00  τµ  σε  172,21  τµ  ,(σύµφωνα  µε  την  βεβαίωση  περαίωσης
υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 του ακινήτου, για 22 τµ διαφορά )

ΑΔΑ: Ω1ΦΖΩΛ7-ΕΛΧ



     Σύµφωνα µε τα ανωτέρω έγινε και η χρέωσή της στον ΧΚ 2019.

-  Κατόπιν  µε  την  υπ΄αρίθµ.43490/3-12-2019  αίτησή  της,  για  επανυπολογισµό,   κατέθεσε
διορθωµένο Ε9 σύµφωνα µε την Τεχνική έκθεση Μηχανικού κ. ∆. Πρωτόπαπα, που αναφέρει ότι το
καθαρό εµβαδόν του ακινήτου είναι 157,00 τµ και όχι 172,21 τµ όπως είχε δηλωθεί το 2017, διότι τα
172,21 τµ αφορούσαν µεικτό εµβαδόν (µαζί µε τα κοινόχρηστα) , το οποίο έγινε κατά την περαίωση
για λόγους διαδικαστικούς επειδή όπως αναφέρει δεν υπήρχε σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών και
αναγκαστικά στο Ε9 δηλώθηκε τότε, µε τα µεικτά τετραγωνικά µέτρα.
Επίσης απο 24/10/2018 δηλώνεται στο ∆ήµο µε  το καθαρό εµβαδόν για 157,00τµ (αρ. 20784/5-7-
2018  συµβόλαιο  σύστασης  οριζοντίων  ιδιοκτησιών,  που  µετεγράφη  την  31/10/2018  στο
Κτηµατολόγιο.
- Κατόπιν ελέγχου των  νέων δικαιολογητικών και της τεχνικής έκθεσης του Μηχανικού, θα πρέπει
να γίνει επανυπολογισµός  της χρέωσης για 7 τµ διαφορά µόνο ως προς το ΤΑΠ διότι: 
Η  σύσταση  οριζόντιας  ιδιοκτησίας  έγινε   την  5 7/2018 (διαχωρισµός  από  τα κοινόχρηστα),  άρα
µέχρι  το  2017  που  έγινε  η  χρέωση  από  την  Υπηρεσία  για  διαφορά  τµ,  τα  κοινόχρηστα
συµπεριλαµβάνονταν στο ακίνητο, οπότε  ορθώς έγινε χρέωση στα ∆Τ και τον ∆Φ.(τα κοινόχρηστα
υπολογίζονται για ∆Τ και ∆Φ  και όχι  για ΤΑΠ)

Έτσι η νέα  διορθωµένη χρέωση µόνο ως προς το ΤΑΠ  είναι η εξής:

− ΤΑΠ : µε χρέωση απο 8/8/2013 ως 13/1/2017 για 7 τµ διαφορά ποσό:  5,45 €

6)_Με  την  αριθ.  Πρωτοκ.  44184/9-12-2019   αίτηση  της   κ.ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ  σε  ότι  αφορά  χρέωση  που  έγινε  στο  απο  2018  θανόντα  σύζυγό  της,  ΒΛΑΣΙΟ
ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ µε κωδικό 132374  ζητά τον έλεγχο  των ποσών που έχει χρεωθεί για

- ∆Τ: αριθ. Χρέους 415- 418/428/433-436/446451-454/464 ποσού 207,79€

- ∆Φ: αριθ. Χρέους 411-414/427/429-432/445/447-450/463 ποσού 64,93€

- ΤΑΠ : αριθ. Χρέους 171-174/179-183/188-192/197 ποσού 34,50€

 και προστίµων 

-αριθ. Χρέους 423-426/441-444/459-462 σε ∆Τ ποσό  108,03€, 

-αριθ. Χρέους 419-422/437-440/455-458  σε ∆Φ ποσό 33,75€ και 

-αρ. Χρεους 175-178/ 184-187/193-196 σε ΤΑΠ , ποσού 52,84 € 

    διότι , το 2017 που έκανε την αίτηση στο ∆ήµο Κορινθίων  για διόρθωση τετραγωνικών  µέτρων
στην παροχή της ∆ΕΗ, ο σύζυγος σε τέσσερις παροχές   όπως εµφανιζόταν στο Ε9  στο ακίνητό
του, δεν είχε την τακτοποίηση σύµφωνα µε το Ν 4178/2013,(την οποία έκανε η σύζυγος του  µε  την
νέα µέτρηση  στα τ.µ. από τον  Μηχανικό κ. Πανταζή) ..
 
 Κατόπιν  ελέγχου  όλων  των  δικαιολογητικών  που  κατέθεσε  στην  Υπηρεσία  διαπιστώθηκε  ότι
πραγµατικά  έχει  τακτοποιήσει,  σύµφωνα  µε  το  Ν.  4178/2013   εν  µέρει τα  τετραγωνικά   των
κατοικιών  της  (18,76 τµ  συνολικά  και  όχι   τα  27,00 τµ  συνολικά  που  έχουµε  διαφορά)   άρα  η
χρέωση θα πρέπει να επανυπολογιστεί ως κάτωθι:

1. Για την παροχή 31605960 για την διαφορά 5 τµ (κωδ. Ακιν. 11133) υπολογίζονται τα 3,55 τµ µε
τακτοποίηση και τα 1,45 τµ χωρίς τακτοποίηση. 

− σε ∆Τ =31,29€

− σε ∆Φ =10,86€

− σε ΤΑΠ =5,73€
και  τα ανάλογα πρόστιµα µόνο για τα τ.µ. που δεν έχουν τακτοποιηθεί:

− πρόστιµο σε ∆Τ = 8,60€ 

− πρόστιµο σε ∆Φ =1,62€ και 

− πρόστιµο σε ΤΑΠ = 2,82€

ΑΔΑ: Ω1ΦΖΩΛ7-ΕΛΧ



2. Για την παροχή 31605959 (κωδ. Ακιν. 11135)για την διαφορά 14 τµ, υπολογίζονται τα 8,73 τµ µε
τακτοποίηση και τα 5,27 τµ χωρίς τακτοποίηση. 

− σε ∆Τ =98,53€

− σε ∆Φ =30,79€

− σε ΤΑΠ =16,30€
και  τα ανάλογα πρόστιµα µόνο για τα τ.µ. που δεν έχουν τακτοποιηθεί:

− πρόστιµο σε ∆Τ = 18,79€ 

− πρόστιµο σε ∆Φ =5,87€ και 

− πρόστιµο σε ΤΑΠ = 10,30€

3. Για την παροχή 31605961 για την διαφορά 8 τµ (κωδ. Ακιν. 11136) υπολογίζονται τα 6,48 τµ µε
τακτοποίηση και τα 1,52 τµ χωρίς τακτοποίηση. 

− σε ∆Τ =55,89€

− σε ∆Φ =17,47€

− σε ΤΑΠ =9,24€
και  τα ανάλογα πρόστιµα µόνο για τα τ.µ. που δεν έχουν τακτοποιηθεί:

− πρόστιµο σε ∆Τ = 5,56€ 

− πρόστιµο σε ∆Φ =1,73€ και 

− πρόστιµο σε ΤΑΠ = 3,04€

7)_Με  την  αριθ.  Πρωτοκ.  47034/27-12-2019  αίτηση  της   κ.ΤΣΟΥΜΑΝΗ  ΜΑΡΙΝΑΣ  του
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ  ζητά  διαγραφή χρέωσης που έγινε στον ΧΚ 2019 σε ∆Τ, ∆Φ για διαφορά 109 τµ
στην παροχή της ∆ΕΗ 31507580 µε κωδικό 940  

- ∆Τ: αριθ. Χρέους 5258-5262/ 5275-5276 ποσού 2119,50 €

- ∆Φ: αριθ. Χρέους 5253-5257/5273-5274ποσού 374,15€

 και προστίµων 

-αριθ. Χρέους  5268-5272 σε ∆Τ ποσό 857,08 €, 

-αριθ. Χρέους 5263-5267  σε ∆Φ ποσό 152,55 €  

Σύνολο  οφειλής  προς διαγραφή =3503,28€

    διότι , το 2018 που έκανε την αίτηση στο ∆ήµο Κορινθίων  για διόρθωση τετραγωνικών  µέτρων
στην  παροχή  της  ∆ΕΗ,  εκ  παραδροµής  δεν  προσκόµισε  µαζί  και  τα  στοιχεία  του  χρήστη  του
ακινήτου, ενοικιαστή, που είναι και ο υπόχρεος, ως προς την χρέωση αυτή.
 
 Κατόπιν  ελέγχου  όλων  των  δικαιολογητικών  που  κατέθεσε  στην  Υπηρεσία  και  των  ανάλογων
συµφωνητικών ενοικίασης και χρήσης, διαπιστώθηκε ότι πραγµατικά θα πρέπει να διαγράψουµε
όλη  την  χρέωση  από  την  κ.  Τσουµάνη  ,ιδιοκτήτρια  και  να  χρεώσουµε  εκ  νέου  τον  χρήστη  του
ακινήτου  που ήταν  η  κ. ΥΕ  ΧΙΑΟLI µε  ΑΦΜ  118578583 που  καθώς φαίνεται  έχει  ενοικιάσει  το
χώρο από το 2010.

έτσι η κ. ΥΕ ΧΙΑΟLI  πρέπει  να χρεωθεί   όλο το ανωτέρω ποσό ήτοι :

− για  ∆Τ =2119,50€

− για ∆Φ =374,15€

και  τα ανάλογα πρόστιµα :

− πρόστιµο σε ∆Τ = 857,08€ 

− πρόστιµο σε ∆Φ =152,55€ 

Σύνολο  οφειλής 3503,28€

α)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
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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 ∆ηµοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού, 

∆ηµοτικών φόρων και Τ.Α.Π. των κ.κ. :  

1. ΝΤΑΦΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ   µε κωδικό 96245

2. ΧΡΥΣΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  µε κωδικό SAR-45149 

3. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ  µε κωδικό 146525

4. ΣΙΜΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ  του  ΙΩΑΝΝΗ  µε κωδικό 137283

5. ΚΟΥΪΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ   του  ΝΙΚΟΛΑΟΥ  µε κωδικό 95325  

6. ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ  του   ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για  χρέωση  που  αφορά  στον  θανόντα

σύζυγό της, ΒΛΑΣΙΟ ΚΟΛΛΙΝΙΑΤΗ  µε κωδικό 132374  

7. ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑΣ  του  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ  µε κωδικό 940       

όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, σύµφωνα µε την από 19-

02-2020  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 8/77/2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,   07-04-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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