
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 34 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 2-8-2022 

 

       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 του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 2α Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 30949/29-7-2022 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 και 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)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

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, συνδέθηκε. 

 

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

ΑΔΑ: 6Ζ0ΕΩΛ7-Β5Ν



 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 461η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή 

χρεών ή/ και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 ΚΔΚ)» αναφέρει ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν  ¨…..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 υπ’αριθμ. 30190/27-07-2022 

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 οφειλών  

Έχοντας υπόψη : 

                                                                                                  

1. 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,  

2. την με αρ.πρωτ. 11643/26-4-2022 αίτηση του κ. Σ. Σ. περί διαγραφής οφειλών καθώς αυτές 

είχαν ρυθμιστεί και εξοφληθεί, σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα καταθετήρια. 

 

Συγκεκριμένα, ο κος Σ. Σ. με ΑΦΜ 050****** στις 31/8/2017 προσήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα 

και ρύθμισε τις οφειλές του σε 4 δόσεις σύμφωνα με τον Ν. 4483/2017.  Σύμφωνα με τον ανωτέρω 

νόμο, η ημερομηνία καταβολής της α΄ δόσης έπρεπε να καταβληθεί εντός 3 εργάσιμων ημερών από 

την υποβολή της αίτησης, δηλαδή μέχρι 5/9/2017 (2 & 3/9/2017 ήταν Σαββατοκύριακο). 

Καταβλήθηκε στις 4/9/2017 και εκδόθηκε το ΠΕΙΡ 1674/4.9.2017 διπλότυπο είσπραξης για την 

είσπραξη της α΄ δόσης.   

Από αδυναμία του συστήματος, επειδή η ρύθμιση έγινε τον Αύγουστο 2017 με ημερομηνία 

λήξης 31/8/2017 και η α΄ δόση καταβλήθηκε τον Σεπτέμβριο 2017, θεωρήθηκε ληξιπρόθεσμη και 

επιβαρύνθηκε με παραπάνω προσαυξήσεις απ’ ότι αναλογούσαν στην δόση, ενώ στην 

πραγματικότητα τηρήθηκε η απαιτούμενη προθεσμία καταβολής. Η κατάθεση του κου Σ. Σ.κάλυπτε 

ακριβώς τη δόση του (248,70 €) και όχι τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής ▪  ως εκ τούτου 

έμεινε ένα ανεξόφλητο υπόλοιπο στο μηχανογραφικό σύστημα. Με τον ίδιο τρόπο εισπράττονταν 

και οι επόμενες δόσεις μέχρι ολοκλήρωσης της ρύθμισης.  

Επειδή, όμως υπήρχε – σύμφωνα με το σύστημα και λανθασμένα- χρονική υστέρηση στην 

αποπληρωμή, παρόλο που οι δόσεις καταβλήθηκαν εμπρόθεσμα και δεν υπήρχε λόγος 

επιβάρυνσης, στην τελευταία δόση παρουσιάζεται ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου 173,57 € πλέον 

προσαυξήσεων έως σήμερα 205,05 €, ήτοι σύνολο 378,62 €. 

ΑΔΑ: 6Ζ0ΕΩΛ7-Β5Ν



Οι καταβολές του κου Σ. Σ. οι οποίες φαίνονται στα καταθετήρια τα οποία προσκόμισε, είναι 

εμπρόθεσμες και αναλυτικά ως εξής: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΟΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΝΙΑ 

ΛΗΞΗΣ 

ΠΟΣΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

1 Έως 05/09/2017 248,70 € 04/09/2017 -εμπρόθεσμη (η ρύθμιση δεν απολλυται) 

2 Έως 30/09/2017 248,70 € 18/09/2017 -εμπρόθεσμη 

3 Έως 31/10/2017 248,70 € 31/10/2017 -εμπρόθεσμη 

4 Έως 30/11/2017 248,70 € 01/12/2017 - η ρύθμιση δεν απολλυται 

 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου εισηγείται την διαγραφή των οφειλών 

του, σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.>> 

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

οφειλών πλέον προσαυξήσεων, του ανωτέρω αιτούντος, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπόψη την 

ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την με αριθ. πρωτ. 30190/27-07-2022 εισήγηση του τμήματος 

Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Την διαγραφή των χρεών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων του κ. Σ. Σ. κατόπιν του με αριθμ. 

πρωτ. 11643/26-04-2022 αιτήματός του, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 30190/27-07-2022 

εισήγηση του τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 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 34/461/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 05-08-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ζ0ΕΩΛ7-Β5Ν
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