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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 28-12-2021

      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'αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.78616: «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, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως 
και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 
Εγκύκλιο αριθμ. 426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ. 
69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/192/ 
οικ.23660/22.12.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της 
διασποράς του κορωνοϊού (69η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθμ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της 
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή 
επανάληψη υπ'αριθ. 38534/24-12-2021 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 
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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. 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 πέντε  (5) 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)Σταυρέλης Νικόλαος, 5)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης), 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 12ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης), 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Μελέτης Χρήστος. 

      Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
      ΑΠΟΦΑΣΗ 770η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 9ο 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”  και ακολούθως 
θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την 
υπ’αριθμ.38481/23-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΠΡΟΣ :  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΘΕΜΑ : << Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς  καταλόγους παραβάσεων ΚΟΚ>>
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1) Πρέπει να διαγραφεί η κλήση με αρ.840200112725 στο ΑΦΜ 
042504020-ΚΑΡΑΒΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ-του υπ.αριθμ.οχήματος ΚΡΕ 2023 που διέπραξε 
την 04/11/2019 ποσού 40,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις γιατί έχει πληρωθεί 
στα ΕΛ.ΤΑ  σύμφωνα με βεβαίωση της τροχαίας Κορίνθου που προσκόμισε με 
το υπ,αριθμ, πρωτ 19554(15/07/2021) και εκ παραδρομής του σταλθηκε ωε 
απλήρωτη.

2)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση με αρ.840200090781 στο ΑΦΜ 
138266345-ΚΑΛΛΙΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-του υπ,αριθμ,οχήματοςΥΝΒ1198 που διέπραξε την 
30/09/2019 ποσού 20,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις γιατι έχει πληρωθεί στο 
Δήμο μας 21/01/2021 με οικοθεν 151 και αρ, διπλοτύπου 51 ΕΤΕ και εκ 
παραδρομής της σταλθηκε ως απλήρωτη.

3)Πρέπει να διαγραφεί  η μια εγγραφή της κλήσης 840200112815 στο ΑΦΜ 
068754846-ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Τ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ  του υπ, οχήματος ΥΡΜ 5971 που 
διέπραξε την 21/09/2019 ποσού 100,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις γιατί εκ 
παραδρομής έχει χρεωθεί 2 φορες η ίδια παράβαση στην καρτέλα της σύμφωνα 
με το υπ,αριθμ, πρωτ. 19679(15/07/2021)

4)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση με αρ.840200062543 στο ΑΦΜ 059777630-ΝΤΑΣΚΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-του υπ,αριθμ,οχήματος ΚΡΧ1438 που διέπραξε την 27/11/2019 
ποσού 100,00 ΕΥΡΩ  συν τις προσαυξήσεις γιατί έχει πληρωθεί στο Δήμο μας 
με οίκοθεν 4643/19-12-2019 και αρ.διπλοτύπου Α3902/19/12/2019, και εκ 
παραδρομής της στάλθηκε ως απλήρωτη σύμφωνα  με το υπ,αριθμ, 
πρωτ.15612(10/06/2021).

5)Πρέπει να διαγραφεί  η κλήση 840200113572 στο ΑΦΜ 161659991-ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ 
ΑΘΑΝΑΣΙΑ  -του υπ,αριθμ, οχήματος ΚΡΤ 7987 που διέπραξε την 18/11/2019 
ποσού 40,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις  σύμφωνα  με έγγραφο που 
προσκόμισε απο την τροχαία Κορίνθου αρ, πρωτ,17985(1/7/2021) όπου 
φαίνεται ότι η παράβαση έχει ακυρωθεί απο την τροχαία Κορίνθου.

6)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση 815100036873 στο ΑΦΜ 151850267-POPA 
MIRANDA-του υπ, αριθμ, οχήματος ΤΚΗ 1444 που διέπραξε την την 13/08/2019 
ποσού 50,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις , σύμφωνα με την απόδειξη που μας 
προσκόμισε που φαίνεται ότι έχει πληρωθεί στα ΕΛ.ΤΑ ΑΡ, ΠΡΩΤ 
(19659-15/07/2021)

7)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση 840200113556 στο ΑΦΜ 175829080-ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-του υπ,αριθμ, οχήματος ΡΒΚ0261 που διέπραξε την 6/11/2019 
ποσού 50,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις  σύμφωνα με την απόδειξη που μας 
προσκόμισε έχει  πληρωθει στα ΕΛ.ΤΑ στις 14/11/2019  και αρ πρωτ. 
17283(24/06/2021).

8)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση 840200113314 στο ΑΦΜ 068299845-του 
θανώντως – ΤΑΤΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ  του υπ, αριθμ, οχήματος 
ΑΡΒ2354 που διέπραξε την 28/12/2019 ποσού 40,00 ΕΥΡΩ  συν τις 
προσαυξήσεις , σύμφωνα με έγγραφο που μας  προσκόμισε η κόρη του από το 
τη διευθυνση μεταφορών & επικοινωνιών  δυτικού τομέα Αθηνών με 
αρ.πρωτ.325212/12-5-2021. Το όχημα έχει διαγραφεί την 07/11/2006.  
Επομένως  να πρόκειται για λάθος του οργάνου της τροχαίας ή για πλαστή 
πινακίδα . Η αίτηση της έχει πρωτ. 13671/25-05-2021.
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9)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση ( ανευ αριθμού) στο ΑΦΜ 
071171399-ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-του υπ,αριθμ, οχήματος ΥΒΑ 1489 που 
διέπραξε την 05/11/1998 ποσού 44,02 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις γιατί δεν 
ήταν στην κατοχή του και να χρεωθεί στον Κ. ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ Τ. 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ με ΑΦΜ 037668959,σύμφωνα με έγγραφο που μας προσκόμισε απο το 
τμήμα συγκοινωνιών Κορίνθου με το υπ,αρ, πρωτ.32964/08-11-2021.
10)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση 840200111151 στο ΑΦΜ 999599948-LESEPLAN 
HELLAS του υπ,αριθμ,οχήματος ΙΤΧ9376 που διέπραξε την 09/07/2019 ποσού 
40,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις  και να χρεωθεί στην COCA-COLA 3E με ΑΦΜ 
094277965 σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που 
προσκόμισε.αρ,πρωτ.16977/23-6-2021.

11)Πρέπει να διαγραφούν οι κλήσεις 3942 & 2589 στο ΑΦΜ 050292123-ΚΑΡΑΛΗΣ 
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του υπ, αριθμ οχήματος ΚΡΒ3045 που διέπραξε την 10/11/1997 
και 30/07/1997 αντίστοιχα των ποσών 42,02 ΕΥΡΩ και 42,02 ΕΥΡΩ συν τις 
προσαυξήσεις  και να χρεωθούν στον ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟ Τ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΦΜ 
030334035, σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκόμισε  με αρ. πρωτ. 
40062/11-11-2019.

12)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση  με αρ 840200104547 στο ΑΦΜ 
998535501-ΕΙΕΛΝΤΙ ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε για παράβαση που διέπραξε το 
υπ,αριθμ,ΙΥΑ2558 την 04/10/2019 ποσού 40,00 ΕΥΡΩ συν τις προσαυξήσεις  
και να χρεωθεί στο ΑΦΜ 998764807-WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ σύμφωνα με 
υπεύθυνη δήλωση  και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε ,
13)Πρέπει να διαγραφεί η κλήση 840200090861 στο ΑΦΜ 998535501-ΕΙΕΛΝΤΙ 
ΟΤΟΜΟΤΙΒ Α.Ε για παράβαση που διέπραξε το υπ,αριθμ, όχημα ΙΤΚ 4381 την 
17/10/2019 ποσού 40,00 ΕΥΡΩ  συν τις προσαυξήσεις  και να χρεωθεί στο 
ΑΦΜ 094027509-ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ(ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ  Α.Ε σύμφωνα  με 
υπεύθυνη δήλωση και το συμφωνητικό μίσθωσης που προσκόμισε.
Επειδή α.) σύμφωνα με την περ.δ΄του άρθρου174 του Ν.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 και εισφορών έγινε κατά τρόπο 
προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη η το πρόσωπο το 
φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος 
έσόδου  και για το ίδιο πρόσωπο. Η Διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου” και Β) από 09/08/2019 (ήμερ.έναρξης ισχύος 
Ν.4623/19) η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση της Οικονομικής  
Επιτροπής , σύμφωνα με το αρθρο 3  παρ.1 του Ν.4623/2019

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Ο εισηγητής                        Η προϊστ. Τμήματος Εσόδων            Η αναπλ. Προϊστ. 
Δ/νσης
Πετρόπουλος                                   Λέγγα                                                      Πίτσα 
Παναγιώτης                                 Παναγιώτα                                                    Μαρία

Ο  Αντιδήμαρχος 
ΟικονομικώνΥπηρεσιών
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Πλατής Σπυρίδων
 
       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την 
διαγραφή   χρεών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους παραβάσεων Κ.Ο.Κ., 
σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ. 38481/23-12-2021 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και 
Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

         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 
         Την διαγραφή χρεών και προσαυξήσεων από χρηματικούς καταλόγους 
παραβάσεων Κ.Ο.Κ., σύμφωνα με την υπ’αριθμ.πρωτ. 38481/23-12-2021 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης.
         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 66/770/2021.

 
Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος,  28-12-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ7Κ9ΩΛ7-ΙΜΔ
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