
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 50 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-10-2020 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

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

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

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

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

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

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 32574/26-10-2020 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. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης  

Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων. 

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
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       ΑΠΟΦΑΣΗ 494η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή 

χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ.174 ΚΔΚ)» αναφέρει στην Επιτροπή ότι 

σύμφωνα με το εδάφιο ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) με το 

οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμων», “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από 

προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. 31783/12.10.2020 

εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:              

 
“ Θέμα: <<Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων τελών>>. 

1. Με την αρ. πρωτ. 29592/01-10-2020 αίτησή της, η κα Μικρού Πηνελόπη, ζητά την 
διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί ο πατέρας της Μικρός Ιωάννης, για την παροχή 
31525244 στην οδό Λ. Αθηνών 32, για το διάστημα 02.04.2015 έως 07.08.2017 κλπ 
σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ Νοεμβρίου 2017, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής 
λόγω του ΑΦΜ του. Σύμφωνα με το αρ. 523/1999 συμβόλαιο που μας προσκόμισε 
πουλήθηκε το ανωτέρω ακίνητο το έτος 1999.  

2. Με την αρ. πρωτ. 30268/03.09.2019 & το αρ. διπλότυπο Λ’ 2892/02.0.92019 εξώφλησε τις 
οφειλές της παροχής 31511809 η κα PUDKOVA GALINA προς το Δήμο.  

3. Με την αρ. πρωτ. 1105/14-01-2020 αίτησή του, ο κος Μπαλάφας Παναγιώτης, ζητά την 
διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31545547 στην οδό Πριφτοπούλου 
7, για το διάστημα 14.07.2009 έως 06.10.2011 σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 
Φεβρουαρίου 2012, διότι είχε αποχωρήσει από το διαμέρισμα τέλος του 2009. Από στοιχεία 
που προσκόμισε η ιδιοκτήτρια του ακινήτου κα Βλαχούλη Φωτεινή προκύπτει ότι θα πρέπει 
να χρεωθεί ο κος Μπαλάφας τα τέλη έως τον Μάρτιο του 2011. 

4. Με την αρ. πρωτ. 28478/23-09-2020 αίτησή του, ο κος Παπαδάς Γεώργιος με ΑΦΜ 
014835432, ζητά την διαγραφή του ΔΦ που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31536335 στα 
ΑΘΙΚΙΑ, για το διάστημα 01.09.2016 έως 03.11.2016 σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 
2017, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής λόγω συνωνυμίας. Σύμφωνα με στοιχεία που μας 
προσκόμισε η Κοινότητα Αθικίων, το ανωτέρω ακίνητο ανήκει στον κο Παπαδά Σπυρίδωνα 
τ. Ευαγγέλου ο οποίος και θα χρεωθεί για τα ΔΤ, το ΔΦ & το ΤΑΠ.  

5. Με την αρ. πρωτ. 38760/01-11-2019 αίτησή του, ο κος Μπουζιάνης Γρηγόριος με ΑΦΜ 
015712491, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31519161 
έναντι ΟΣΕ Κορίνθου, για το διάστημα 02.06.2006 έως 12.11.2013 σύμφωνα με τις 
καταστάσεις της ΔΕΗ 3ου 2014, διότι σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση που κατέθεσε από τον 
6ο του 2006 στο ανωτέρω ακίνητο έμενε ο κος Σωτήριος Μοσχονάς τ. Τρύφωνα με ΑΦΜ 
029145050, ο οποίος και θα χρεωθεί για τα ΔΤ, το ΔΦ & το ΤΑΠ.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μικρός Ιωάννης με ΑΦΜ 006772557, 
δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 765,98€ λόγω εκ παραδρομής χρέωσης & να 
χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου Νικολόπουλος Νικόλαος τ. Παναγιώτη με ΑΦΜ 
016499913 στον χρημ. Κατάλογο 84, 85 & 86 /2020 σύμφωνα με το συμβόλαιο.  

2. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα PUDKOVA GALINA με ΑΦΜ 
163180904, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 20,91€ λόγω εκ παραδρομής 
χρέωσης.  

3. Τη διαγραφή μέρους των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μπαλάφας Παναγιώτης με 
ΑΦΜ 104164535, δηλαδή να διαγραφεί από τα ΔΤ το ποσό των 107€ από το ΔΦ το ποσό 
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των 33,44€ και από το ΤΑΠ το ποσό των 57,69€ & να χρεωθεί η ιδιοκτήτρια του ακινήτου 
Βλαχούλη Φωτεινή με ΑΦΜ 064359578 στον χρημ. Κατάλογο 84, 85 & 86 /2020 σύμφωνα 
με τα στοιχεία που προσκόμισαν.  

4. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Παπαδάς Γεώργιος με ΑΦΜ 
014835432, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 4,74€ για ΔΦ λόγω εκ παραδρομής 
χρέωσης & διαγραφή των ποσών 1,46€ για ΤΑΠ & 29,12€ για ΔΤ του Παπαδά Ιωάννη τ. 
Παναγιώτη με κωδ. Καρτέλας ΙΔ 069992 & να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης του ακινήτου Παπαδάς 
Σπυρίδων τ. Ευαγγέλου με ΑΦΜ 016499913 στον χρημ. Κατάλογο 84, 85 & 86 /2020 
σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

5. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μπουζιάνης Γρηγόριος με ΑΦΜ 
015712491, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 34,74€ για ΤΑΠ, 260,97€ για ΔΤ & 81,56 για 
ΔΦ & να χρεωθεί ο καταναλωτής του ακινήτου Σωτήριος Μοσχονάς τ. Τρύφωνα με ΑΦΜ 
029145050 στον χρημ. Κατάλογο 84, 85 & 86 /2020 σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

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.’’ 
 
       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπή την διαγραφή των 

οφειλών όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 31783/12-10-

2020 εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του εδάφιου ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του 

Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 

3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες 

νομοθετικές διατάξεις,  

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

 

Την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό 

της παρούσης και σύμφωνα με την αριθ. 31783/12.10.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & 

Δημοτικής Περιουσίας  της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.  
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/494/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 05-11-2020 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 61ΦΥΩΛ7-7ΟΙ


		2020-11-09T08:54:30+0200
	Athens




