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Αριθµός Πρακτικού 11

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 23-3-2021

    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, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'Αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ.  16320 (Φ.Ε.Κ.996/  13-03-2021, Β')  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:  Έκτακτα  µέτρα

προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και

τη ∆ευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/148 /οικ. 4600/16-

03-2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.  426/ΑΠ  77233/13-11-2020

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης σήµερα την 23η Μαρτίου

2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'

αριθµ.7373/19-03-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα

σε  κάθε  έvα  από  τα  µέλη  της  (τακτικά  και  αναπληρωµατικά),  για  vα  συζητήσει  και  vα  πάρει

απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

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

∆ήµου Κορινθίων.

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

εκλεγµένο µε την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 αριθ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

         Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ(8)

µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
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Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα, 4)Πούρος

Γεώργιος  5)Πνευµατικός  Αλέξανδρος,  6)Ταγαράς  Βασίλειος,  7)Σταυρέλης  Νικόλαος  8)Πλατής

Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 10  2  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «∆ιαγραφή

χρεών ή / και  απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ.174 Κ∆Κ)» 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

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

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

      Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των Μελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.6384/08-03-

2021 εισήγηση του τµήµατος Εξόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία καθ' όλο το

περιεχόµενό της έχει ως εξής:             

ΘΕΜΑ:<<∆ιαγραφές από χρηµατικούς καταλόγους Κοιµητηρίων>>.

Με απόφαση της οικονοµικής επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 περίπτ. κ.i) του Ν. 4623/2019,
κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει: όταν η
εγγραφή  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  δηµοτικών  ή  κοινοτικών  φόρων,  τελών,
δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς τη φορολογητέα ύλη
ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος
εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006). 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε όπως αποφασίσετε.

1) Ο κος  ∆ρίτσας ∆ηµήτριος τ.  Στυλιανού µε ΚΩ∆.  656 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής έτους  2020 για  µονό τάφο.  Σύµφωνα  µε  την
26387/07.09.2020 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων,διότι   είχε  υποβάλλει  παραίτηση  στις  04.01.2020  και  χρεώθηκε  εκ
παραδροµής.

2) Ο κος Κοτέτσης Μιχαήλ τ. Κωνσταντίνου µε ΚΩ∆. 59668 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Άσσου για τα έτη 2017,2018,2019  και 2020 για διπλό
τάφο.  Σύµφωνα µε  την  1176/14.01.2021 αίτηση  της  κας  Κοτέτση  Αικατερίνης,  πρέπει να
διαγραφεί το ποσό των 88,00€ πλέον προσαυξήσεων  για τα αντίστοιχα έτη,διότι  ο τάφος
είναι µονός και  εκ παραδροµής χρεώθηκε διπλός.

3) Ο  κος  Στεργιόπουλος  Μιχαήλ  τ.  Αθανασίου  µε  ΚΩ∆.  ΤΕΝ-28582  είναι  χρεωµένος  εκ
παραδροµής  στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Σπαθοβουνίου  έτους  2020  για  µονό
τάφο.  Σύµφωνα  µε  την  47696/31.12.2019 αίτηση  του  ανωτέρω,  πρέπει  να  διαγραφεί  το
ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων,διότι  ο τάφος θα πληρώνεται από τον αδερφό του
Στεργιόπουλο Ανδρέα µε ΚΩ∆.135470 και χρεώθηκε εκ παραδροµής.

4) Η κα Μπάνου Κωνσταντίνα τ. Ιωάννη µε ΚΩ∆. ΣΟΛ-60521 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Σοφικού έτους 2017 για διπλό τάφο. Σύµφωνα µε την
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30571/09.10.2020 αίτηση  της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το  ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων,διότι ο τάφος είναι µονός και  εκ παραδροµής χρεώθηκε διπλός.

5) Η  κα  Λιάτα  Ολυµπία  τ.  Αντωνίου  µε  ΚΩ∆.  51560  είναι  χρεωµένη  εκ  παραδροµής  στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  έτους  2020 για  διπλό  τάφο.  Σύµφωνα  µε  την
29870/02.10.2020 αίτηση  της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 44,00€ πλέον
προσαυξήσεων,διότι για τον ίδιο τάφο έχει χρεωθεί και η µητέρα της Κάππη Παναγιώτα του
Κυριάκου µε ΚΩ∆.1900.

6) Ο  κος  Παναγής  Σωτήριος  τ.  Παναγιώτη  µε  ΚΩ∆.  ΤΕΝ-28174  είναι  χρεωµένος  εκ
παραδροµής στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Κλένιας για τα έτη 2017,2018,2019   και
2020 για διπλό τάφο.  Σύµφωνα µε την  32098/22.10.2020 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να
διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2017,το ποσό των 22,00€
πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2018, το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων για το
έτος 2019, το ποσό των 22,00€ πλέον προσαυξήσεων για το έτος 2020, διότι ο τάφος είναι
µονός και  εκ παραδροµής χρεώθηκε διπλός.

7) Η  κα  Γκότση  Σοφία  τ.  Παναγιώτη  µε  ΚΩ∆.  79776 είναι  χρεωµένη  εκ  παραδροµής  στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Αθικίων  έτους  2020  για  µονό  τάφο.  Σύµφωνα  µε  την
32088/22.10.2020 αίτηση  της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων,διότι δεν της ανήκει ο συγκεκριµένος τάφος, κατέχει έναν τάφο διπλό όπου
είναι ενταφιασµένοι οι γονείς της.

8) Ο κος Ταγγίρης Παναγιώτης τ. Ιωάννη µε ΚΩ∆. 2301 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  έτους  2020 για  διπλό  τάφο.  Σύµφωνα  µε  την
18575/02.07.2020 αίτηση  του  κου  Λόλα  ∆ηµητρίου,  πρέπει  να  διαγραφεί  το  ποσό  των
44,00€ πλέον προσαυξήσεων,διότι  ο τάφος παραχωρήθηκε στο ∆ήµο και δόθηκε εκ νέου
παραχώρηση.

9) Ο  κος  Μαξιµιλιανός  Αγαλιώτης  τ.  Παναγιώτη  µε  ΚΩ∆.134457  είναι  χρεωµένος  εκ
παραδροµής  στο  χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Αγ.Παρασκευής  Αρχ.Κορίνθου  έτους
2020 για µονό τάφο. Σύµφωνα µε την 31978/21.10.2020 αίτηση του ανωτέρω, πρέπει να
διαγραφεί  το  ποσό  των  22,00€  πλέον  προσαυξήσεων,διότι  ο  συγκεκριµένος  τάφος
χρεώνεται και στην θεία του Καραγάνη Ευαγγελία µε ΑΦΜ:145701386.

10)Η κα Χριστοπούλου Μαρία τ. Παύλου µε ΚΩ∆. SAR-45134 είναι χρεωµένη εκ παραδροµής
στο χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Αλαµάνου έτους 2020 για µονό τάφο. Σύµφωνα µε την
27905/18.09.2020 αίτηση  της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων,διότι είχε υποβάλει παραίτηση του τάφου.

11)Η  κα  Γκιώνη  Γεωργία  τ.  Χρήστου  µε  ΚΩ∆.  1477  είναι  χρεωµένη  εκ  παραδροµής  στο
χρηµατικό  κατάλογο  Κοιµητηρίου  Ζ.Πηγής  έτους  2020 για  διπλό  τάφο.  Σύµφωνα  µε  την
27905/18.09.2020 αίτηση  της ανωτέρω, πρέπει να διαγραφεί το ποσό των 22,00€ πλέον
προσαυξήσεων,διότι ο συγκεκριµένος τάφος χρεώνεται και από τον Μαραµαθά Αθανάσιο µε
ΑΦΜ:015588948.

12)Ο κος Μαντάς Αναστάσιος τ. Τρύφωνα µε ΚΩ∆. 21177 είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο
χρηµατικό κατάλογο Κοιµητηρίου Ζ.Πηγής έτους 2020 για µονό τάφο και επιπλέον 11,00€.
Σύµφωνα µε την  26372/07.09.2020 αίτηση του ανωτέρω, ο τάφος πληρώνεται και από την
Νικολακοπούλου  Κωνσταντίνα µε  ΚΩ∆.22695. Πρέπει να διαγραφεί το  ποσό  των  22,00€
πλέον προσαυξήσεων, αναλυτικά το ποσό των 11,00€ και πλέον προσαυξήσεων µε όνοµα
νεκρού Νικολακοπούλου Κωνσταντίνα και το ποσό των 11,00€ και πλέον προσαυξήσεων µε
όνοµα νεκρού Μαντάς Αναστάσιος, διότι ο κος Μαντάς Αναστάσιος πλήρωσε τα 11,00€ µε
το εξής διπλότυπο 0 962/04.09.2020. 

      Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται  την διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις,

κατά  το  άρθρο  174 του  Κώδικα  ∆ήµων  και Κοινοτήτων  για  τους  δηµότες  που  περιλαµβάνονται

στην σχετική  εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου.

       Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ.πρωτ..6384/08-03-2021 εισήγηση του τµήµατος
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Εξόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, τις  διατάξεις  του  άρθρου 72 του  Ν.3852/2010,

όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  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 χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα

∆ήµων και Κοινοτήτων για τους δηµότες που περιλαµβάνονται στην ανωτέρω υπ'αριθµ.πρωτ. 6384/

08-03-2021 εισήγηση του τµήµατος Εξόδων  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών,   όπως ακριβώς

και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.   

    

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 11/10  2  /2021.- 

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 24-3-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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