
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 51 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  22-10-2021 

 
      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 υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 61910/7-10-

2021 (ΦΕΚ 4674/8-10-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τo Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021,την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (63η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 22η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 30343/18-10-2021 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' αριθ. 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», 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’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

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

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7) 

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)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Μελέτης 

Χρήστος.          

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 568η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή 

χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 ΚΔΚ)», αναφέρει ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν «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 από 19-10-2021 εισήγηση του 

Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως 

εξής:              

<<  ΘΕΜΑ: Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή περί 

διαγραφής ή μη προσαυξήσεων. 

Έχοντας υπόψη : 

1. το άρθρο 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε μερική ή ολική διαγραφή των 
προσαυξήσεων για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : …3.  
Στους Δήμους και στις Κοινότητες που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία, το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του, μπορεί να απαλλάσσει τους οφειλέτες 
από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, εφόσον η εκπρόθεσμη καταβολή οφείλεται:  

α)στη μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης, β) σε οικονομική αδυναμία που προήλθε από 
γεγονότα ανωτέρας βίας, γ) σε υπαιτιότητα της υπηρεσίας. Η απόφαση του συμβουλίου 
εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄  και γ΄ απαιτείται και η γνώμη 
της ταμειακής υπηρεσίας.». 

2. το άρθρο 72 “ Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής” του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-
2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 09/08/2019, με την παρ. 1 
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εδάφιο κi του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίστηκε ότι η Οικονομική Επιτροπή : “κ. 
Αποφασίζει για:... διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,...”. 

3. την με αρ. πρωτ. 11115/28-4-2021 αίτηση του κ. Τζέκου Ευάγγελου του Πέτρου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων του οικογενειακού τάφου στο όνομα Τζέκου Βλασία με κωδικό 
οφειλής 29466, καθώς το 2012 έγινε αλλαγή ονόματος στο όνομά του και εκ παραδρομής 
δεν είχε ενημερωθεί για τις οφειλές που υπήρχαν . Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε με την από 
7/5/2021 εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας. Στο μηχανογραφικό 
σύστημα της υπηρεσίας μας η Κα Τζέκου εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 440,00 ευρώ 
πλέον προσαυξήσεων ποσού 707,25 ευρώ έως και σήμερα.  

4. την με αρ. πρωτ. 8972/7-4-2021 αίτηση του κ. Δανιήλ Σταύρου του Ευάγγελου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων του οικογενειακού τάφου στο όνομα Δανιήλ Γεωργία με ΑΦΜ 
002509592 με κωδικό οφειλής 1428, καθώς το 2012 έγινε αλλαγή ονόματος στο όνομά του 
και εκ παραδρομής δεν είχε ενημερωθεί για τις οφειλές που υπήρχαν. Τα ανωτέρω 
επιβεβαίωσε με την από 7/5/2021 εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Δημόσιας 
Περιουσίας. Στο μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας η Κα Δανιήλ εμφανίζεται να 
οφείλει το ποσό των 340,00 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 475,20 ευρώ έως και 
σήμερα.  

5. την με αρ. πρωτ. 10386/21-4-2021 αίτηση του κ. Στέφη Αργυρίου του Βασιλείου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων του οικογενειακού τάφου στο όνομα Στέφη Ελένη με κωδικό 
οφειλής 2160, καθώς το 2013 έγινε αλλαγή ονόματος στο όνομά του και εκ παραδρομής δεν 
είχε ενημερωθεί για τις οφειλές που υπήρχαν. Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε με την από 
7/5/2021 εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας. Στο μηχανογραφικό 
σύστημα της υπηρεσίας μας η Κα Στέφη εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 175,00 ευρώ 
πλέον προσαυξήσεων ποσού 212,30 ευρώ έως και σήμερα.  

6. την με αρ. πρωτ. 10337/21-4-2021 αίτηση του κ. Αντωνόπουλου Δημήτριου του Γεωργίου 
περί διαγραφής προσαυξήσεων του οικογενειακού τάφου στο όνομα Αντωνόπουλος Μηνάς 
με κωδικό οφειλής 2173, καθώς το 2011 έγινε αλλαγή ονόματος στο όνομά του και εκ 
παραδρομής δεν είχε ενημερωθεί για τις οφειλές που υπήρχαν. Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε 
με την από 7/5/2021 εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας. Στο 
μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας ο Κος Αντωνόπουλος Μηνάς εμφανίζεται να 
οφείλει το ποσό των 165,00 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 242,00 ευρώ έως και 
σήμερα.  

7. την με αρ. πρωτ. 10329/21-4-2021 αίτηση της κ. Μουδάκη Αικατερίνης του Νικολάου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων του οικογενειακού τάφου στο όνομα Μουδάκη Γεωργία με 
κωδικό οφειλής 17432, καθώς το 2012 έγινε αλλαγή ονόματος στο όνομά της και εκ 
παραδρομής δεν είχε ενημερωθεί για τις οφειλές που υπήρχαν. Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε 
με την από 7/5/2021 εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας. Στο 
μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας η Κα Μουδάκη Γεωργία εμφανίζεται να οφείλει 
το ποσό των 170,00 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 227,70 ευρώ έως και σήμερα.  

8. την με αρ. πρωτ. 10403/21-4-2021 αίτηση του κ. Κόκκινου Χρήστου του Ιωάννη περί 
διαγραφής προσαυξήσεων του οικογενειακού τάφου στο όνομα Κόκκινος Ιωάννης με 
κωδικό οφειλής 130, καθώς το 2014 έγινε αλλαγή ονόματος στο όνομά του και εκ 
παραδρομής δεν είχε ενημερωθεί για τις οφειλές που υπήρχαν. Τα ανωτέρω επιβεβαίωσε 
με την από 7/5/2021 εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας. Στο 
μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας ο Κος Κόκκινος εμφανίζεται να οφείλει το ποσό 
των 170,00 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 185,60 ευρώ έως και σήμερα.  

9. την με αρ. πρωτ. 11265/29-4-2021 αίτηση της κ. Βασιλικής – Όλγας Κωσταγεώργου του 
Κωνσταντίνου περί διαγραφής προσαυξήσεων ποσού 1860,00 ευρώ έως και σήμερα από 
πρόστιμο της Τροχαίας Κορίνθου στο όνομα του από το 2017 αποβιώσαντα πατρός της 
Κωνσταντίνου Καραγεώργου, καθώς ουδέποτε γνώριζε για την ανωτέρω οφειλή (διέμενε σε 
άλλη διεύθυνση) και προτίθεται να εξοφλήσει το πρόστιμο ποσού 1.200,00 €. 

10. την με αρ. πρωτ. 10518/22-4-2021 αίτηση του κ. Βακάλογλου Χρήστου του Δημητρίου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων από τέλη διατήρησης οικογενειακού τάφου έτους 2012-2021 , 
πρόστιμα δημοτικής αστυνομίας – τροχαίας, ανεξόφλητο ΤΑΠ ετών 2011-2013 λόγω 
οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού 
έτους 2019 με δηλωθέν εισόδημα 6495,76 ευρώ. Επίσης έχει καταθέσει πιστοποιητικό 
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αναπηρίας ΚΕΠΑ με αναπηρία 80% . Στο μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας ο 
Κος Βακάλογλου εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 1581.840 ευρώ πλέον προσαυξήσεων 
ποσού 768,81 ευρώ έως και σήμερα.  

11. Την με αρ. πρωτ.11959/11-5-2021 ηλεκτρονική αίτηση της κας Γιοβά Αδαμαντίας του 
Ιωάννη περί διαγραφής προσαυξήσεων από πρόστιμα της Τροχαίας Κορίνθου, τέλη 
ηλεκροφωτισμού κ.α. με κωδικό οφειλής 31269, λόγω μη παραλαβής ατομικών 
ειδοποιήσεων, καθώς διαμένει σε μη αριθμημένη διεύθυνση, εκτός σχεδίου πόλης και εκτός 
οικισμού και συχνά παρουσιάζονται προβλήματα παραλαβής της αλληλογραφίας της. Στο 
μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας η Κα Γιοβά εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 
809,38 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 703,85 ευρώ έως και σήμερα.  

12. Την με αρ. πρωτ.12341/13-5-2021 αίτηση του κ. Βασιλείου Νικολάου του Δημητρίου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων από πρόστιμο της Τροχαίας Κορίνθου στο όνομα του από το 
2009, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος ετών 
2012,2013,2014,2019 με φορολογητέο εισόδημα 2622,00 ευρώ κ.λ.π. Στο μηχανογραφικό 
σύστημα της υπηρεσίας μας ο Κος Βασιλείου εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 200,00 
ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 222,00 ευρώ έως και σήμερα.  

13. Την με αρ. πρωτ. 17404/25-6-2021 αίτηση της κας Αντωνοπούλου Θελξιόπης του Ανδρέα 
περί διαγραφής προσαυξήσεων από διοικητικές παραβάσεις στο όνομά της, καθώς έχει 
οικονομική αδυναμία. Κατέθεσε την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 
2019,2020 με δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα μηδενικό. Δηλώνεται εισόδημα μόνο από 
κοινωνικά επιδόματα. Επίσης έχει καταθέσει πιστοποιητικό ανεργίας . Στο μηχανογραφικό 
σύστημα της υπηρεσίας μας η Κα Αντωνοπούλου εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 
790,00 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 870,33 ευρώ έως και σήμερα.  

14. Την με αρ. πρωτ. 17688/30-6-2021 αίτηση του κ. Σπηλιώτη Αναστασίου του Μιχαήλ περί 
διαγραφής προσαυξήσεων από διοικητικές παραβάσεις ,τέλη ηλεκτροφωτισμού, τέλη 
νεκροταφείου, στο όνομα του, από το 03/11/2020 (όπως προκύπτει από την ληξιαρχική 
πράξη θανάτου) αποβιώσαντα πατρός του Σπηλιώτη Μιχαήλ, καθώς ουδέποτε γνώριζε για 
την ανωτέρω οφειλή και προτίθεται να εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής. Στο 
μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας o κος Σπηλιώτης εμφανίζεται να οφείλει το 
ποσό των 539,32 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 396,05 ευρώ έως και σήμερα.  

15.  
16. Την με αρ. πρωτ. 17726/30-6-2021 αίτηση του κ. Σκάζα Ιωάννη του Μιχαήλ περί διαγραφής 

προσαυξήσεων από διοικητική παράβαση στο όνομα του από το 30/12/2017 (όπως 
προκύπτει από την ληξιαρχική πράξη θανάτου) αποβιώσαντα πατρός του Σκάζα Μιχαήλ του 
Δημοσθένη, καθώς ουδέποτε γνώριζε για την ανωτέρω οφειλή και προτίθεται να εξοφλήσει 
το σύνολο της οφειλής. Στο μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας o κος Σκάζας 
εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 61,47 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 119,56 ευρώ 
έως και σήμερα.  

17. Την με αρ. πρωτ. 20501/21-7-2021 αίτηση του κ. Σκορδάκη Ανδρέα του Γεωργίου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων από λογαριασμούς ύδρευσης τελών καθαριότητας κ.α. στο 
όνομα του από το 22/11/2011 (όπως προκύπτει από την ληξιαρχική πράξη θανάτου) 
αποβιώσαντα πατρός του Σκορδάκη Γεωργίου του Ανδρέα, καθώς η διεύθυνση κατοικίας 
του ήταν η «Μενελάου 8, Λουτρά Ωραίας Ελένης» και όχι η «Αθ. Οικονόμου 8, Λουτράκι», 
όπως προκύπτει από την δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2009 και την βεβαίωση 
συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2011 και ουδέποτε γνώριζε για την ανωτέρω οφειλή. Μετά 
την σχετική διαγραφή προτίθεται να ρυθμίσει και εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής, ως 
πλησιέστερος συγγενής. Στο μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας o κος Σκορδάκης 
εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 1155,99 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 1103,73 
έως και σήμερα.  

18. Την με αρ. πρωτ.21136/27-7-2021 αίτηση του κ. Μηλιώτη Δημήτριου του Χρήστου περί 
διαγραφής προσαυξήσεων από πρόστιμα της Τροχαίας Κορίνθου με κωδικό οφειλής 71400, 
λόγω μη παραλαβής ατομικών ειδοποιήσεων, καθώς από 02/04/2011 διαμένει «Ιωάννη 
Καποδίστρια, Περιγιάλι Κορινθίας» αντί «Σίνα 14, Κόρινθος», όπως προκύπτει από την 
Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικών ετών 2012-2017 και προτίθεται να 
εξοφλήσει το σύνολο της οφειλής του.Στο μηχανογραφικό σύστημα της υπηρεσίας μας o κος 
Μηλιώτης εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 550,0 ευρώ πλέον προσαυξήσεων ποσού 
598,50 έως και σήμερα.  
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19. Την με αρ. πρωτ. 30369/12-10-2021 αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Καθάριου του Γεωργίου 
περί διαγραφής προσαυξήσεων από λογαριασμούς ύδρευσης τ.α.π, τέλη νεκροταφείου κ.α. 
στο όνομα της από το 27/05/2012 (όπως προκύπτει από την ληξιαρχική πράξη θανάτου) 
αποβιωσάσης μητρός του Καθάριου Χρυσούλας καθώς η διεύθυνση κατοικίας του ήταν 
στην Αθήνα «οδός Εξηκίου 13» όπως προκύπτει από τον λογ/μο ΔΕΗ και ουδέποτε γνώριζε 
για την ανωτέρω οφειλή. Μετά την σχετική διαγραφή προτίθεται να ρυθμίσει και εξοφλήσει 
το σύνολο της οφειλής, ως πλησιέστερος συγγενής. Στο μηχανογραφικό σύστημα της 
υπηρεσίας μας η κα Καθάριου εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 895,93 ευρώ πλέον 
προσαυξήσεων ποσού 244,57 έως και σήμερα. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της  
• το άρθρο 174 του Ν.3463/06 
• την περίπτ. ιε. i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 
του Ν.4623/19 και την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 
• τις ανωτέρω σχετικές αιτήσεις 
• την από 7/5/2021 εισήγησή του το Τμήμα Εσόδων και Δημόσιας Περιουσίας προτείνει την 
διαγραφή των προσαυξήσεων. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την απαλλαγή από 

τις προσαυξήσεις των ανωτέρω οφειλετών κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων όπως ακριβώς αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 

έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 19-10-2021 εισήγηση του τμήματος 

της Ταμειακής Υπηρεσίας, της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 

174 του N. 3463/2006 όπως ισχύουν, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές 

διατάξεις, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την διαγραφή των προσαυξήσεων των βεβαιωμένων οφειλών, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα 

Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.    

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/568/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 27-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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