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Αριθμός Πρακτικού 17 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 18-4-2022 

 

       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. 20354/8-4-2022 (ΦΕΚ 1724/9-4-2022 τεύχος β΄) 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 τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 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. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 

18η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 14:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. πρωτ. 10842/14-4-2022 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. 

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

Δήμου Κορινθίων. 

 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε 

μετά τη συζήτηση του 12ου θέματος). 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας, 2)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
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διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης).  

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

 

   ΑΠΟΦΑΣΗ 225η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή 

χρεών ή/ και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 ΚΔΚ)» θέτει υπόψη των Μελών την από 

11-4-2022 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 
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 εδάφιο κi του 
άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίστηκε ότι η Οικονομική Επιτροπή : “κ. Αποφασίζει για:... i. 
τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,...”. 

3. Την με αρ. πρωτ. 25725/8-9-2021 αίτηση του κ. Σ. Ι. του Κ., περί διαγραφής 
προσαυξήσεων από εισφορές με ΑΦΜ *********, λόγω μη παραλαβής ατομικών 
ειδοποιήσεων, καθώς διαμένει στην οδό Α. Γ. ** και όχι στην Π. **, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία που υπέβαλλε(φορολογικές δηλώσεις, κλπ  δικαιολογητικά). Στο μηχανογραφικό 
σύστημα της Υπηρεσίας μας ο κ. Σ. Ι. εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 80,06 € πλέον 
προσαυξήσεων ποσού 160,12 € έως και σήμερα. 

4. Την με αρ. πρωτ. 35548/1-12-2021 και την συμπληρωματική από 23/12/2021 αίτηση του κ. 
Η. Π. του Α., περί διαγραφής προσαυξήσεων από πρόστιμα της Τροχαίας Κορίνθου και 
εισφοράς σε χρήμα με ΑΦΜ *********, λόγω μη παραλαβής ατομικών ειδοποιήσεων, καθώς : 
α) τα έτη 1997, 1998 και 1999 διέμενε στην οδό 1ο χλμ Κ. και όχι στην Π. **, όπως προκύπτει 
από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ετών 1997, 1998, 1999 και από την καρτέλα με 
κωδικό 15834, β) το έτος 2013 έως και σήμερα διαμένει στην οδό Ι. * και όχι στο 1ο χλμ. ‘Α., 
όπως προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ετών 2013, 2020 και από την 
καρτέλα με κωδικό 21130. Στο μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας μας ο κ. Η. Π. 
εμφανίζεται να οφείλει συγκεντρωτικά και από τις δύο (2) καρτέλες οφειλέτη το ποσό των 
998,52 € πλέον προσαυξήσεων ποσού 1.071,89 € έως και σήμερα. 

5. Την με αρ. πρωτ. 37921/21-12-2021 αίτηση του κ. Σ. Α. διαχειριστή της εταιρείας 
«ΠΗΓΑΣΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» με ΑΦΜ 094227071, περί διαγραφής 
προσαυξήσεων από μισθώματα  λόγω οικονομικής αδυναμίας, όπως προκύπτει από τις 
ζημίες οικονομικού έτους 2017 σύμφωνα με τους Ισολογισμούς χρήσεων 2017, 2019, το Ε3 
των ετών 2018-2020 και το εκκαθαριστικό της ατομικής του δήλωσης 2020. Στο 
μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας μας η εταιρεία  εμφανίζεται να έχει ληξιπρόθεσμες 
οφειλές με κεφάλαιο 8752,04  €  πλέον προσαυξήσεων ποσού 624,85 € έως και σήμερα. 

6.   Την με αρ. πρωτ. 2161/26-1-2022 αίτηση του κ. Κ. Χ. του Σ., περί διαγραφής 
προσαυξήσεων από πρόστιμα Τροχαίας, δημοτικά τέλη κ.α. με ΑΦΜ *********, λόγω μη 
παραλαβής ατομικής ειδοποίησης, καθώς τα διαστήματα βεβαίωσης διέμενε  - και μέχρι 
σήμερα διαμένει-  στην οδό Α. Κ. * στον Δήμο Κορίνθου και όχι στην οδό Ε. Κ. *, όπως 
προκύπτει από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος ετών 2004, 2008 και 2018. Στο 

ΑΔΑ: Ψ01ΩΩΛ7-ΧΞΖ



μηχανογραφικό σύστημα της Υπηρεσίας μας ο κ. Κ. Χ.  εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 
360,20 € πλέον προσαυξήσεων ποσού 205,82 € 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, 
 
προτείνει την Διαγραφή Προσαυξήσεων. 

 

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

προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές των ανωτέρω στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την 

ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι είναι υποχρέωση του πολίτη να 

ενημερώνει το Δήμο για την αλλαγή της κατοικίας του και ότι αυτός δεν είναι λόγος διαγραφής.  

Αναφέρει ότι ψηφίζει λευκό. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την από 11-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006, όπως ισχύει, τις 

διατάξεις του Ν.3861/2010, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4727/2020, όπως ισχύει, καθώς και όλες 

τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(με λευκή ψήφο του κ. Αλεξ. Πνευματικού) 

 

Τη διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την 

από 11-4-2022 εισήγηση του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, 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 17/225/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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