
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 3 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 21-1-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' 

αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 2158/14-1-2022 (ΦΕΚ 67/14-1-2022 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα 

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

στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη 

Δευτέρα, 24 Ιανουαρίου 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.69/188/οικ.21100/8.11.2021:Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 21η Ιανουαρίου 

2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ' αριθ. πρωτ. 1403/17-1-2022 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. 

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

Δήμου Κορινθίων. 

 

     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)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος 

Κυριαζής, 5)Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος Πνευματικός, 7)Γεώργιος Μουρούτσος (αναπληρώνει 
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το τακτικό μέλος Νικόλαο Σταυρέλη), ο οποίος αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 

του 10ου θέματος ημερήσιας διάταξης, 8)Κορδώσης Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ανδρέας Ζώγκος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης). 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 7η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας τις εισηγήσεις του για το 3ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ.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 αριθμ. 816/11.01.2022 εισήγηση 

του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

η οποία έχει ως εξής:              

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Προς 

Την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Θέμα: <<Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων τελών & επαναβεβαίωση>>. 

1. Με την αρ. πρωτ. 19734/16-07-2021 & 35790/02.12.2021 αίτησή του, ο κος Μπονάτσος 
Βλάσιος με ΑΦΜ 030523092, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την 
παροχή 31515465 στην περιοχή Άσσου Κορινθίας, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 7ου 
2017 & 4ου 2019, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, το 
ακίνητο ανήκει στον Μπονάτσο Μιχαήλ με ΑΦΜ 056860431 ο οποίος και θα χρεωθεί.  

2. Με την αρ. πρωτ. 32641/27-10-2020 αίτησή του, ο κος Σκιαδόπουλος Γεώργιος με ΑΦΜ 
025885059, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31526810 στην 
οδό Παρθενώνος 5 στην Κόρινθο, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 3ος 2018, διότι 
χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, το ακίνητο ανήκει στον κο 
Σταματόπουλο Σπυρίδωνα με ΑΦΜ 031248339 ο οποίος και θα χρεωθεί.  

3. Με την αρ. πρωτ. 36021/24-11-2020 αίτησή του, ο κος Καλοφωλιάς Παναγιώτης με ΑΦΜ 
012416057, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31521403 στο 
Λέχαιο, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 2019, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, το ακίνητο ανήκει στον κο Βραχνό Χαράλαμπο με 
ΑΦΜ 053275330 ο οποίος και θα χρεωθεί.  

4. Με την αρ. πρωτ. 36640/30-11-2020 αίτησή του, ο κος Δασκαλόπουλος Νικόλαος με ΑΦΜ 
021421760, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31527366 στην 
οδό Κ. Παλαμά 23, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 2ος 2017, διότι χρεώθηκε εκ 
παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, το ακίνητο ανήκει στον κο Νόρδα 
Δημήτριο τ. Παύλου ο οποίος και θα χρεωθεί, ενώ ο κος Δασκαλόπουλος έμενε στο ανωτέρω 
διαμέρισμα έως το 1997. 

5. Με την αρ. πρωτ. 1600/20-01-2021 & 31932/01.11.2021 αίτησή του, ο κος Τζέκος 
Ευάγγελος με ΑΦΜ 014680116, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την 
παροχή 31592026 στην οδό Αγ. Γεωργίου 249, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 12ος 
2019, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, η παροχή είναι 
κοινόχρηστη και θα πρέπει να χρεωθούν όλοι οι ένοικοι σύμφωνα με την συν/νη κατάσταση. 
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6. Με την αρ. πρωτ. 31587/27-10-2021 αίτησή της, η κα Σπηλιωτοπούλου Γεωργία με ΑΦΜ 
041555384, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί ο αποθανών θείος της 
Κατσίγιαννης Βασίλειος τ. Κων/νου με ΑΦΜ 157405411, για την παροχή 31526149 στο 
Περιγιάλι, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 1ος 2017, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. 
Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή της, το ακίνητο ανήκει στον κο Κατσίγιαννη Βασίλειο τ. 
Ιωάννη ο οποίος και θα χρεωθεί. 

7. Με την αρ. πρωτ.19069/09-07-2021 αίτησή του, ο κος Οικονόμου Γεώργιος τ. Παναγιώτη με 
ΑΦΜ 009003842, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 
31533955 στα Αθίκια, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 1ος 2017, διότι χρεώθηκε εκ 
παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, το ακίνητο ανήκει στον κο Οικονόμου 
Ευάγγελο τ. Παναγιώτη με ΑΦΜ 044476718 (αδερφός του αιτούντα) οποίος και θα χρεωθεί. 

8. Με την αρ. πρωτ.1591714-06-2021 αίτησή του, ο κος Ροθώνης Σπυρίδων με ΑΦΜ 
131871352, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31560036 στο 
Αγγελόκαστρο, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 11ος 2019, διότι χρεώθηκε εκ 
παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, το ακίνητο 1ου ορόφου με τον ανωτέρω 
αρ. παροχής πουλήθηκε το έτος 2004 στον κο Κωνσταντινίδη Ιωάννη τ. Χριστοφόρου με 
ΑΦΜ 079653139 (Α1 διαμέρισμα 41,25τμ) & στον κο Σαλβαρίδη Μιχαήλ τ. Σέργιου με ΑΦΜ 
069933625 (Α2 διαμέρισμα 41,25τμ) οι οποίοι και θα χρεωθούν κατά 50% έκαστος. 

9. Με την αρ. πρωτ.39675/29-12-2020 αίτησή της, η κα Μπιτσάκου Μαρία, ζητά την διαγραφή 
των τελών που έχει χρεωθεί ο πατέρας της Μπιτσάκος Δημήτριος με ΑΦΜ 042506688, για 
την παροχή 31550052 στην οδό Κολιάτσου 66, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 2ος 
2017, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή της, το ακίνητο 
πουλήθηκε το έτος 2002 στον κο Αιβαλή Κων/νο με ΑΦΜ 124212018 ο οποίος και θα 
χρεωθεί. 

10. Με την αρ. πρωτ. 36413/27-11-2020 αίτησή του, ο κος Αντωνόπουλος Γεώργιος ζητά την 
διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί ο πατέρας του Αντωνόπουλος Αθανάσιος με ΑΦΜ 
003442981, για την παροχή 31538716 στην οδό Εθν. Ανεξαρτησίας 6, σύμφωνα με τις 
καταστάσεις της ΔΕΗ 12ος 2019, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω 
αίτησή του, το ακίνητο ανήκει στον κο Κουρτέση Χαράλαμπο τ. Νικολάου ο οποίος και θα 
χρεωθεί, ενώ ο κος Αντωνόπουλος έμενε στο ανωτέρω διαμέρισμα έως το 1992. 

11. Με την αρ. πρωτ. 35721/20-11-2020 αίτησή του, ο κος Ροζάκος Δημήτριος με ΑΦΜ 
051170824 ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31575083 στην 
οδό Φοίβης 1, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 4ος 2019, διότι χρεώθηκε εκ 
παραδρομής. Με τα αρ. Λ’1911/03.07.2019 & Λ’4482/01.10.2019 διπλότυπα είσπραξης 
εξοφλήθηκαν οι οφειλές. 

12. Με την αρ. πρωτ. 33102/30-10-2020 αίτησή του, ο κος Μπερδούσης Ηλίας με ΑΦΜ 
046762823 ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί ο κος Λιακόπουλος Γεώργιος με 
ΑΦΜ 001858966, για την παροχή 31504234 στην οδό Γ. Παπανδρέου 34, σύμφωνα με τις 
καταστάσεις της ΔΕΗ 4ος 2017, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. Θα πρέπει να χρεωθεί ο κος 
Μπερδούσης Ηλίας με ΑΦΜ 046762823 σύμφωνα με την αίτησή του. 

13. Με την αρ. πρωτ. 32839/29-10-2020 αίτησή της, η κα Κεφάλα Ελισσάβετ με ΑΦΜ 
045363168, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31541675 στην 
οδό Κολιάτσου 32, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 7ος 2017, διότι χρεώθηκε εκ 
παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή της, πρέπει να χρεωθεί ο κος Θωμαίδης 
Ελευθέριος.  

14. Με την αρ. πρωτ. 33973/05-11-2020 αίτησή της, η κα Αναγνωστοπούλου Ευθυμία με ΑΦΜ 
029407839, ζητά την διαγραφή μέρους των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 
31511865 στην οδό Δαμασκηνού 85, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 2ος 2017, διότι 
χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή της, το ακίνητο πουλήθηκε στις 
04.05.2017 στην κα Karakarchian Maria με ΑΦΜ 167199944 η οποία και θα χρεωθεί, τα τέλη 
μετά την αγορά του διαμερίσματος ήτοι μετά την 04.05.2017. 

15. Με την αρ. πρωτ. 36291/26-11-2020 αίτησή του, ο κος Λούτας Αθανάσιος με ΑΦΜ 
024125626, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31541660 στην 
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οδό Κολιάτσου 22, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 8ος 2019, διότι χρεώθηκε εκ 
παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, πρέπει να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης κος 
Πρωτόπαππας Μιχαήλ.  

16. Με την αρ. πρωτ. 36258/26-11-2020 αίτησή του, ο κος Καλογράνης Γεώργιος με ΑΦΜ 
028615065, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί ο πατέρας του Ευάγγελος με 
ΑΦΜ 116566668, για την παροχή 31534043 στα Αθίκια, σύμφωνα με τις καταστάσεις της 
ΔΕΗ 10ος 2019, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτησή του, 
πρέπει να χρεωθεί ο ανηψιός του Καλογράνης Λεωνίδας τ. Κων/νου με ΑΦΜ 151310933.  

17. Με την αρ. πρωτ. 3948/09-02-2021 αίτησή του, ο κος Ζούζιας Δημήτριος με ΑΦΜ 
035534163, ζητά την διαγραφή των τελών που έχουν χρεωθεί τα Κελιά Εκκλησίας στα 
Δερβενάκια Αγ. Βασιλείου, για την παροχή 31541836, σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ 
12ος 2019 (αφορούν διάστημα 2013-9ο 2019), διότι σύμφωνα με έγγραφο της ΔΕΗ που 
προσκόμισε δεν υπήρχε κατανάλωση στην συγκεκριμένη παροχή από 25/07/2012 έως 
σήμερα. Όμως αυτές οι οφειλές δεν μπορούν να διαγραφούν διότι σύμφωνα με το άρθρο 21 
του ν. 4674/2020 για να διαγραφούν θα έπρεπε να είχε γίνει διακοπή ρεύματος (η διακοπή 
έγινε 08.02.2021) και να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιούνταν 
κατά το διάστημα αναφοράς με ημερομηνία κατάθεσης έως 30.06.2020. 

18. Με την αρ. πρωτ. 36248/26.11.2020 αίτησή του, ο κος Πετρόπουλος Γεώργιος ως 
εκπρόσωπος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ 800485627, ζητά την 
διαγραφή των τελών που έχουν χρεωθεί για την παροχή 31555980, σύμφωνα με τις 
καταστάσεις της ΔΕΗ 2ος 2018 (αφορούν διάστημα 2013-11ο 2017), διότι στις 30/11/2013 
έκανε μεταφορά της επιχείρησης στο Κιάτο. Όμως αυτές οι οφειλές δεν μπορούν να 
διαγραφούν διότι σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4674/2020 για να διαγραφούν θα έπρεπε 
να είχε γίνει διακοπή ρεύματος (από τις 30.05.2013 είναι συνεχώς ηλεκ/νο χωρίς διακοπή) 
και να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα 
αναφοράς με ημερομηνία κατάθεσης έως 30.06.2020. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε: 

1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μπονάτσος Βλάσιος με ΑΦΜ 
030523092, & με καρτέλα ΙΔ099644, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 545,06€ & 58,66€ 
πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Μπονάτσος Μιχαήλ με 
ΑΦΜ 056860431 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

2. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Σκιαδόπουλος Γεώργιος με ΑΦΜ 
025885059, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 372,84€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Σταματόπουλος Σπυρίδωνας με ΑΦΜ 031248339 
σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

3. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Καλοφωλιάς Παναγιώτης με ΑΦΜ 
012416057, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 236,59€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Βραχνός Χαράλαμπος με ΑΦΜ 053275330 σύμφωνα με 
την ανωτέρω αίτηση.  

4. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Δασκαλόπουλος Νικόλαος με ΑΦΜ 
021421760, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 447,50€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Νόρδας Δημήτριος τ. Παύλου σύμφωνα με την ανωτέρω 
αίτηση.  

5. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Τζέκος Ευάγγελος με ΑΦΜ 014680116, 
δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 2.009,33€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ & ΔΦ & να 
χρεωθούν οι εξής :Ρωμέση Παναγιώτα, Ψυχογιός Σπυρίδων, Γιάννου Αγγελική, 
Ανδρόπουλος Παναγιώτης, Περόγαμβρος Σπυρίδων, Τζέκος Ευάγγελος, Τσόγκας 
Θεοφάνης & Καμάρος Παναγιώτης σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

6. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Κατσίγιαννης Βασίλειος τ. Κων/νου με 
ΑΦΜ 157405411, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 116,40€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, 
για ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Κατσίγιαννης Βασίλειος τ. Ιωάννη σύμφωνα με την 
ανωτέρω αίτηση 

7. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Οικονόμου Γεώργιος τ. Παναγιώτη με 
ΑΦΜ 009003842, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 211,16€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, 
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για ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Οικονόμου Ευάγγελος τ. Παναγιώτη με ΑΦΜ 
044476718 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

8. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ροθώνης Σπυρίδων με ΑΦΜ 
131871352, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 689,80€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Κωνσταντινίδης Ιωάννης τ. Χριστοφόρου με ΑΦΜ 
079653139 & ο κος Σαλβαρίδης Μιχαήλ τ. Σέργιου με ΑΦΜ 069933625 σύμφωνα με την 
ανωτέρω αίτηση.  

9. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μπιτσάκος Δημήτριος με ΑΦΜ 
042506688, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 415,92€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Αιβαλής Κων/νος με ΑΦΜ 124212018 σύμφωνα με την 
ανωτέρω αίτηση.  

10. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Αντωνόπουλος Αθανάσιος με ΑΦΜ 
003442981, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 1.678,36€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Κουρτέσης Χαράλαμπος τ. Νικολάου σύμφωνα με την 
ανωτέρω αίτηση.  

11. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ροζάκος Δημήτριος με ΑΦΜ 
051170824, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 67,36€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για ΔΦ 
& για ΤΑΠ, λόγω εξόφλησης με οίκοθεν σημείωμα. 

12. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Λιακόπουλος Γεώργιος με ΑΦΜ 
001858966, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 444,43€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Μπερδούσης Ηλίας με ΑΦΜ 046762823 σύμφωνα με την 
ανωτέρω αίτηση.  

13. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Κεφάλα Ελισσάβετ με ΑΦΜ 045363168, 
δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 19,46€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για ΔΦ & για ΤΑΠ, 
& να χρεωθεί ο κος Θωμαίδης Ελευθέριος σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

14. Τη διαγραφή μέρους των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Αναγνωστοπούλου Ευθυμία με 
ΑΦΜ 029407839, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 74,51€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ 
(50,98€), για ΔΦ (15,93€) & για ΤΑΠ (7,60€), & να χρεωθεί η αγοράστρια κα Karakarchian 
Maria με ΑΦΜ 167199944 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

15. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Λούτας Αθανάσιος με ΑΦΜ 
024125626, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 8,21€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για ΔΦ 
& για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης κος Πρωτόπαππας Μιχαήλ σύμφωνα με την ανωτέρω 
αίτηση.  

16. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Καλογράνης Ευάγγελος με ΑΦΜ 
116566668, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 581,56€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 
ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης κος Καλογράνης Λεωνίδας τ. Κων/νου με ΑΦΜ 
151310933 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

17. Την μη διαγραφή των τελών στα Κελιά Εκκλησίας στα Δερβενάκια Αγ. Βασιλείου, για την 
παροχή 31541836. 

18. Την διαγραφή μόνο του ΤΑΠ της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ 
800485627, & να χρεωθούν οι ιδιοκτήτες το ΤΑΠ σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση. 

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.  

 
 

ΑΔΑ: 6Ο6ΒΩΛ7-ΚΡΧ



 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την διαγραφή βεβαιωμένων 

οφειλών ανεξόφλητων τελών και επαναβεβαίωση τους 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 αριθμ. 816/11.01.2022 εισήγηση του τμήματος Εσόδων και 

Δημοτικής Περιουσίας, 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 βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων τελών & την επαναβεβαίωση τους κατά το 

άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ως κάτωθι:  

1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μπονάτσος Βλάσιος με ΑΦΜ 

030523092, & με καρτέλα ΙΔ099644, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 545,06€ & 58,66€ 

πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Μπονάτσος Μιχαήλ με 

ΑΦΜ 056860431 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

2. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Σκιαδόπουλος Γεώργιος με ΑΦΜ 

025885059, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 372,84€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Σταματόπουλος Σπυρίδωνας με ΑΦΜ 031248339 

σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

3. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Καλοφωλιάς Παναγιώτης με ΑΦΜ 

012416057, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 236,59€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Βραχνός Χαράλαμπος με ΑΦΜ 053275330 σύμφωνα με 

την ανωτέρω αίτηση.  

4. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Δασκαλόπουλος Νικόλαος με ΑΦΜ 

021421760, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 447,50€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Νόρδας Δημήτριος τ. Παύλου σύμφωνα με την ανωτέρω 

αίτηση.  

5. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Τζέκος Ευάγγελος με ΑΦΜ 

014680116, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 2.009,33€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ & 

ΔΦ & να χρεωθούν οι εξής :Ρωμέση Παναγιώτα, Ψυχογιός Σπυρίδων, Γιάννου Αγγελική, 

Ανδρόπουλος Παναγιώτης, Περόγαμβρος Σπυρίδων, Τζέκος Ευάγγελος, Τσόγκας 

Θεοφάνης & Καμάρος Παναγιώτης σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

6. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Κατσίγιαννης Βασίλειος τ. Κων/νου με 

ΑΦΜ 157405411, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 116,40€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, 
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για ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Κατσίγιαννης Βασίλειος τ. Ιωάννη σύμφωνα με την 

ανωτέρω αίτηση 

7. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Οικονόμου Γεώργιος τ. Παναγιώτη με 

ΑΦΜ 009003842, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 211,16€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, 

για ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Οικονόμου Ευάγγελος τ. Παναγιώτη με ΑΦΜ 

044476718 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

8. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ροθώνης Σπυρίδων με ΑΦΜ 

131871352, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 689,80€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Κωνσταντινίδης Ιωάννης τ. Χριστοφόρου με ΑΦΜ 

079653139 & ο κος Σαλβαρίδης Μιχαήλ τ. Σέργιου με ΑΦΜ 069933625 σύμφωνα με την 

ανωτέρω αίτηση.  

9. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μπιτσάκος Δημήτριος με ΑΦΜ 

042506688, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 415,92€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Αιβαλής Κων/νος με ΑΦΜ 124212018 σύμφωνα με την 

ανωτέρω αίτηση.  

10. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Αντωνόπουλος Αθανάσιος με ΑΦΜ 

003442981, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 1.678,36€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Κουρτέσης Χαράλαμπος τ. Νικολάου σύμφωνα με την 

ανωτέρω αίτηση.  

11. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ροζάκος Δημήτριος με ΑΦΜ 

051170824, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 67,36€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, λόγω εξόφλησης με οίκοθεν σημείωμα. 

12. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Λιακόπουλος Γεώργιος με ΑΦΜ 

001858966, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 444,43€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο κος Μπερδούσης Ηλίας με ΑΦΜ 046762823 σύμφωνα με 

την ανωτέρω αίτηση.  

13. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Κεφάλα Ελισσάβετ με ΑΦΜ 045363168, 

δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 19,46€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για ΔΦ & για ΤΑΠ, 

& να χρεωθεί ο κος Θωμαίδης Ελευθέριος σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

14. Τη διαγραφή μέρους των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Αναγνωστοπούλου Ευθυμία με 

ΑΦΜ 029407839, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 74,51€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ 

(50,98€), για ΔΦ (15,93€) & για ΤΑΠ (7,60€), & να χρεωθεί η αγοράστρια κα Karakarchian 

Maria με ΑΦΜ 167199944 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

15. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Λούτας Αθανάσιος με ΑΦΜ 

024125626, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 8,21€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για ΔΦ 

& για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης κος Πρωτόπαππας Μιχαήλ σύμφωνα με την ανωτέρω 

αίτηση.  
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16. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Καλογράνης Ευάγγελος με ΑΦΜ 

116566668, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 581,56€ πλέον προσαυξήσεων για ΔΤ, για 

ΔΦ & για ΤΑΠ, & να χρεωθεί ο ιδιοκτήτης κος Καλογράνης Λεωνίδας τ. Κων/νου με ΑΦΜ 

151310933 σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση.  

17. Την μη διαγραφή των τελών στα Κελιά Εκκλησίας στα Δερβενάκια Αγ. Βασιλείου, για την 

παροχή 31541836. 

18. Την διαγραφή μόνο του ΤΑΠ της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΙ & ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ 

800485627, & να χρεωθούν οι ιδιοκτήτες το ΤΑΠ σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 3/7/2022 .- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 24-1-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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