
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 22 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 20-5-2022 

 

       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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 

23983/29-4-2022 (ΦΕΚ 2137/30-4-2022 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 την Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 

Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69/206/οικ.6824/2-5-2022: Μέτρα και 

ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (77η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) 

του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, δια ζώσης, σήμερα την 20η Μαΐου 2022, ημέρα της 

εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 

14101/16-5-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος.  

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος. 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 
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Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

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

 

   ΑΠΟΦΑΣΗ 278η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Περί 

αιτήματος για διαγραφή χρεών ή/ και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 ΚΔΚ)» 

υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την με αριθ. 150/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με 

την οποία αποφασίστηκε η μη αποδοχή του αιτήματος του κ. Χ. Α. με κωδικό οφειλής 25929 περί 

διαγραφής οφειλών για παραβάσεις Κ.Ο.Κ, διότι δεν συντρέχουν λόγοι διαγραφής σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. πρωτ. 8429/23-3-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 

Κορινθίων.  Ακολούθως θέτει υπόψη των μελών την υπ΄ αριθ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 

12671/5-5-2022 νέα αίτηση του κ. Χ.Α., την οποία απευθύνει στην Οικονομική Επιτροπή και 

αιτείται να επανεξεταστεί το ζήτημά του για την διαγραφή μόνο των προσαυξήσεων, και θέτει 

υπόψη της Επιτροπής λοιπά στοιχεία του φακέλου, όπως καρτέλα οφειλέτη, παλαιότερες αιτήσεις 

του κ. Χ.Α. και απαντήσεις της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου προς αυτόν. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Χ.Α. τον ενημέρωσε πως οι παραβάσεις που 

του έχουν καταλογιστεί, έγιναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όταν εργαζόταν σε δημόσια 

υπηρεσία της Κορίνθου και χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό όχημά του για υπηρεσιακούς λόγους και 

επιπλέον, τώρα, όντας συνταξιούχους, δεν δύναται να ανταπεξέλθει στο έξοδο της εξόφλησης του 

συνόλου της οφειλής του προς το Δήμο Κορινθίων, και για τους λόγους αυτούς εισηγείται στην 

Οικονομική Επιτροπή τη διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές για 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ του ανωτέρω στο Δήμο Κορινθίων, όπως αυτές οι προσαυξήσεις φαίνονται στην 

ατομική καρτέλα οφειλέτη του κ. Χ.Α. με ΑΦΜ ********* και κωδικό οφειλής 25929. 

 

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

Προέδρου, την με αριθ. 150/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

εισερχομένου εγγράφου 12671/5-5-2022 νέα αίτηση του κ. Χ.Α., λοιπά στοιχεία του φακέλου, όπως 

καρτέλα οφειλέτη, παλαιότερες αιτήσεις του κ. Χ.Α. και απαντήσεις της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου προς αυτόν, 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 

 

Τη διαγραφή των προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές στο Δήμο Κορινθίων για παραβάσεις 

Κ.Ο.Κ. του κ. Χ.Α. με ΑΦΜ ********* και κωδικό οφειλής 25929, όπως αυτές οι προσαυξήσεις φαίνονται 
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στην ατομική καρτέλα οφειλέτη του κ. Χ.Α. με κωδικό οφειλής 25929, διότι, σύμφωνα με δήλωση του κ. 

Χ.Α. οι παραβάσεις που του έχουν καταλογιστεί, έγιναν κατά την άσκηση των καθηκόντων του, όταν 

εργαζόταν σε δημόσια υπηρεσία της Κορίνθου και χρησιμοποιούσε το ιδιωτικό όχημά του για 

υπηρεσιακούς λόγους και επιπλέον, τώρα, όντας συνταξιούχους, δεν δύναται να ανταπεξέλθει στο 

έξοδο της εξόφλησης του συνόλου της οφειλής του προς το Δήμο Κορινθίων, κατόπιν της υπ΄ αριθ. 

πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 12671/5-5-2022 αίτησης του κ. Χ.Α. προς την Οικονομική Επιτροπή 

και 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 22/278/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 10-6-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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