
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 38

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  24-8-2021

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, 
Αντιδήμαρχο  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 
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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της της υπ’αριθμ.  
Δ1α/Γ.Π. οικ.50907/13.08.2021 (ΦΕΚ 3793/13.08.2021 Τεύχος B’): Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 
16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2021 και ώρα 
6:00. Κ.Υ.Α. , την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 
426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16.08.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (56η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών  συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 24η Αυγούστου 2021, 
ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00,  σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv  υπ' αριθμ. 
πρωτ. 23948/20-08-2021 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 Δήμου Κορινθίων.

      Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της 
μειοψηφίας, εκλεγμένο με την υπ' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθ. πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την 
ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», 
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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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού 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 επτά (7) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Κόλλια Κωνσταντίνα 
4)Πούρος Γεώργιος, 5) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7)Πλατής 
Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος 
Σταυρέλη Ν. και συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

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

              ΑΠΟΦΑΣΗ 425η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης   «Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ.174 
ΚΔΚ) -υπ’αριθμ. 12494/07-05-2020 αίτηση και λοιπές» 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”. Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την 
υπ’αριθμ.πρωτ.23344/10-08-2021 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:        

Θέμα: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών και προστίμων, από φόρους και τέλη, που 
αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ακινήτων και αφορούν χρονικό 
διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης.

Βάσει του νόμου 4674/2020, άρθρο 21 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) «Βεβαιωμένες οφειλές 
από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ ά βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς 
την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα 
προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, 
διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του 
πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει 
ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.».

Έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί στην Υπηρεσία μας οι κάτωθι σχετικές αιτήσεις 
διαγραφής:
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1. η υπ’ αρ. 12494/07.05.2020 αίτηση του Νικολάου Δημητρίου, με ΑΦΜ 
045612208,  δια της πληρεξουσίας δικηγόρου, Πέππας Κων/νας.
2. η υπ’ αρ. 16345/16.06.2021 αίτηση του Φιλιππίδη Κων/νου του Μιχαήλ, με ΑΦΜ 
011721183.
3. η υπ’ αρ. 16686/18.06.2021 αίτηση του Μαντά Δημητρίου του Ευαγγέλου, με 
ΑΦΜ 016682652.
4. η υπ’ αρ. 18853/08.07.2021 αίτηση του Ντάσκα Γεωργίου του Στυλιανού, με ΑΦΜ 
042504289.
5. η υπ’ αρ. 19265/13.07.2021 αίτηση του  Σαββανού Μιχαήλ του Αθανασίου με ΑΦΜ 
053276097
6. η υπ’ αρ. 22694/10.08.2021 αίτηση της Δημοπούλου Ελένης του Γεωργίου, με 
ΑΦΜ 040937677.

Οι ως άνω οφειλέτες εμπίπτουν στο Ν. 4674/2020, άρθρο 21 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), 
καθώς οι οφειλές τους προκύπτουν πράγματι από διαφορές επί της επιφάνειας 
ακινήτων, αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσής τους και 
δεν προέκυψαν από έλεγχο της Υπηρεσίας.

Κατόπιν τούτων, λαμβάνοντας υπόψιν:

α) τις αιτήσεις των ανωτέρω οφειλετών περί διαγραφής των οφειλών τους που αφορά 
σε διαφορά τετραγωνικών μέτρων

β) το νόμο 4674/2020, άρθρο 21 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020)

Εισηγούμαστε τη διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών όπως αυτές απεικονίζονται 
στον κατωτέρω πίνακα, με τις προσαυξήσεις τους.

ΟΝΟΜ/ΝΟ & ΑΦΜ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

27/2018Α 212,14€ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 045612208
28/2018Α 33,82€

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 13/2019Α 1.358,60€

13/2019Α 9.182,30€
13/2019Β 914,26€
13/2019Γ 1.210,65€
14/2019Α 601,52€

ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 016682652

14/2019Β 227,85€

13/2019Α 2.583,98€
13/2019Β 133,56€
13/2019Γ 516,99€
14/2019Α 183,32€

ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 053276097

14/2019Β 80,39€

ΣΑΒΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 053276097 13/2019Α 330,18€
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13/2019Β 12,32

13/2019Α 1.004,31€ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 040937677
13/2019Β 154,89

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

        Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την 
διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών και των προσαυξήσεων αυτών, κατόπιν των 
σχετικών αιτήσεων των δημοτών : 

1. Υπ’ αρ. 12494/07.05.2020 αίτηση του Νικολάου Δημητρίου,   

2. Υπ’ αρ. 16345/16.06.2021 αίτηση του Φιλιππίδη Κων/νου του Μιχαήλ,  

3. Υπ’ αρ. 16686/18.06.2021 αίτηση του Μαντά Δημητρίου του Ευαγγέλου,  

4. Υπ’ αρ. 18853/08.07.2021 αίτηση του Ντάσκα Γεωργίου του Στυλιανού 

5. Υπ’ αρ. 19265/13.07.2021 αίτηση του  Σαββανού Μιχαήλ του Αθανασίου  

6. Υπ’ αρ. 22694/10.08.2021 αίτηση της Δημοπούλου Ελένης του Γεωργίου, για τα ποσά 
που απεικονίζονται στον σχετικό πίνακα της  εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας.

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχovτας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου  και της αρμόδιας υπηρεσίας,  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 κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής 
νομοθετικής διάταξης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

(Οι κ.κ. Πνευματικός Α. και Ταγαράς Β. ψηφίζουν Λευκό)

  Την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών και των προσαυξήσεων αυτών, κατόπιν 
των σχετικών αιτήσεων των δημοτών : 
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1. Υπ’ αρ. 12494/07.05.2020 αίτηση του Νικολάου Δημητρίου,   

2. Υπ’ αρ. 16345/16.06.2021 αίτηση του Φιλιππίδη Κων/νου του Μιχαήλ,  

3. Υπ’ αρ. 16686/18.06.2021 αίτηση του Μαντά Δημητρίου του Ευαγγέλου,  

4. Υπ’ αρ. 18853/08.07.2021 αίτηση του Ντάσκα Γεωργίου του Στυλιανού 

5. Υπ’ αρ. 19265/13.07.2021 αίτηση του  Σαββανού Μιχαήλ του Αθανασίου  

6. Υπ’ αρ. 22694/10.08.2021 αίτηση της Δημοπούλου Ελένης του Γεωργίου,

 ήτοι,  την διαγραφή ποσών ως εξής : 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ & ΑΦΜ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΣ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΟΣΟ 
ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

27/2018Α 212,14€ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 045612208
28/2018Α 33,82€

ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 011721183 13/2019Α 1.358,60€

13/2019Α 9.182,30€
13/2019Β 914,26€
13/2019Γ 1.210,65€
14/2019Α 601,52€

ΜΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 016682652

14/2019Β 227,85€

13/2019Α 2.583,98€
13/2019Β 133,56€
13/2019Γ 516,99€
14/2019Α 183,32€

ΝΤΑΣΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 053276097

14/2019Β 80,39€

13/2019Α 330,18€ΣΑΒΒΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 053276097
13/2019Β 12,32

13/2019Α 1.004,31€ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 040937677
13/2019Β 154,89

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 38/425/2021.-                        
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Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 07-09-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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