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Αριθμός Πρακτικού 29 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-6-2022 

 

       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 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 23238/24-6-2022 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 πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)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 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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   ΑΠΟΦΑΣΗ 377η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας στις εισηγήσεις για το 4ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης «Διαγραφή χρεών ή/ και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 ΚΔΚ)» θέτει 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 21023/15-6-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

   
Θέμα: «Διαβίβαση 2 αιτήσεων για το τέλος κοινοχρήστων χώρων λαϊκής αγοράς 

επαγγελματιών πωλητών ετών 2000-2008». 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με αρ. 87/2022. 

2. Τις διατάξεις της περ. δ΄ άρθρου 174 Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 

4623/19 …… α) με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κάθε είδους χρέη 

προς τους Δήμους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή 

στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών ή κοινοτικών φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη 

φορολογητέα ύλη & 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. 

3. Την απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 190/2022. 

4. Την αρ. πρ. 1634/19.01.2022 αίτηση του κου Τ. Γ. τ. Κ. 

5. Την αρ. πρ. 1635/19.01.2022 αίτηση του κου Τ. Κ. τ. Γ. 

 

Σας επισυνάπτουμε πίνακα με τις οφειλές των ανωτέρω 2 αιτούντων από τα τέλη κατάληψης 

κοινοχρήστου χώρου για την λαϊκή αγορά στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου και Συνοικισμού για 

τα έτη από το 2000 έως και το 2008. 

 

Κατάσταση χρεών λαϊκής αγοράς ετών 2000-2008 (ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛ. 1/2005 & 1, 2, 3/2006 & 1, 

2, 3/2007 & 1/2009) 
Α/ 

Α 
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ΣΥΝΟΛΟ Προσαυξ. 

31.1.2022 

1 Τ. Γ. ********* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1768,00 1872,00 884,00 945,00 5469,00 8748,96 

2 Τ. Κ. ********* 777,51 1525,68 1525,68 1525,68 1587,04 0,00 0,00 0,00 0,00 6941,59 12522,23 

   777,51 1525,68 1525,68 1525,68 1587,04 1768,00 1872,00 884,00 945,00 12410,59 21271,19 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

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

και των αντίστοιχων προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές των ανωτέρω για τέλη 

κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου για τη λαϊκή αγορά στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου και του 

Συνοικισμού στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του 

Δήμου. 

 

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

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 21023/15-6-2022 εισήγηση 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, 

ΑΔΑ: 6Ρ3ΤΩΛ7-51Σ



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 χρεών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων, που προέρχονται από οφειλές για τέλη 

κατάληψης  κοινόχρηστου χώρου για τη λαϊκή αγορά στο κέντρο της πόλης της Κορίνθου και του 

Συνοικισμού στο Δήμο Κορινθίων, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 21023/15-6-2022 εισήγηση 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 29/377/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 6-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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