
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 57 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 07-12-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 57131/02-12-2022 

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 και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Σταυρέλης Νικόλαος, 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, συνδέθηκε. 

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

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 767η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή 

χρεώνή/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 υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ. 56377/30-11-2022 

εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία έχει ως εξής. 

 
<<Θέμα: <<Διαγραφή ημερήσιου τέλους λαϊκής αγοράς >>. 

Σχετ. 5 Αιτήσεις 
 
 
1. Η κα Κ. Χ. με κωδ. 143888 & ΑΦΜ  070****** με την αρ. 52891/15.11.2022 αίτησή της, ζητά την 

διαγραφή του ποσού για τέλη λαϊκής αγοράς Συνοικισμού, την 3,10,17,24/02/2021 διότι δεν 
προσήλθε ποτέ στην συγκεκριμένη λαϊκή.  
Σύμφωνα με την βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου κου Σελιώτη Σπυρίδωνα, θα πρέπει να 

διαγραφούν οι αρ. χρέους 868698, 868699, 868700, 868701  ποσού 6€ η κάθε μια πλέον 

προσαυξήσεων, διότι χρεώθηκαν εκ παραδρομής. 

2. Η κα Α. Ε. με κωδ. 142201 & ΑΦΜ  138****** με την αρ. 52959/15.11.2022 αίτησή της, ζητά την 
διαγραφή του ποσού για τέλη λαϊκής αγοράς Χιλιομοδίου, την 4,11,18,25/10/2021 διότι δεν προσήλθε 
ποτέ στην συγκεκριμένη λαϊκή.  
Σύμφωνα με την βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου κου Σελιώτη Σπυρίδωνα, θα πρέπει να 

διαγραφούν οι αρ. χρέους 293, 294, 295 & 296 ποσού 3€ η κάθε μια πλέον προσαυξήσεων, διότι 

χρεώθηκαν εκ παραδρομής. 

3. Ο κος Γ. Δ. με κωδ. 143935 & ΑΦΜ  051****** με την αρ. 54517/23.11.2022 αίτησή του, ζητά την 
διαγραφή του ποσού για τέλη λαϊκής αγοράς Χιλιομοδίου, την 6,13,20,27/12/2021 διότι δεν 
προσήλθε ποτέ λόγω συνταξιοδότησης.  
Σύμφωνα με την βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου κου Σελιώτη Σπυρίδωνα, θα πρέπει να 

διαγραφούν οι αρ. χρέους 883, 884, 885 & 886 ποσού 3€ η κάθε μια πλέον προσαυξήσεων, διότι 

χρεώθηκαν εκ παραδρομής. 

4. Ο κος Α. Γ. με κωδ. 22611 & ΑΦΜ  018****** με την αρ. 37878/21.12.2021 αίτησή του, ζητά την 
διαγραφή του ποσού για τέλη λαϊκής αγοράς την 03, 07, 17 & 21/07/2021, λόγω διπλής χρέωσης που 
έγινε εκ παραδρομής από το πρόγραμμα της OTS.  
Άρα θα πρέπει να διαγραφούν οι αρ. χρέους 938402, 939164, 939166 & 939168  ποσού 6€ η κάθε 

μια πλέον προσαυξήσεων. 

5. Η κα Π. Ά. με κωδ. 57599 & ΑΦΜ  049****** με την αρ. 54625/23.11.2022 αίτησή της, ζητά την 

διαγραφή του ποσού για τέλη λαϊκής αγοράς από 01/07/2020 εως 31/10/2020 διότι δεν προσήλθε. 

Σύμφωνα με την βεβαίωση του αρμόδιου υπαλλήλου κου Σελιώτη Σπυρίδωνα, θα πρέπει να 

διαγραφούν οι αρ. χρέους 854192-854195, 854341-854343, 854900-854903, 855434-855437, 
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856332-856335, 856716-856719, 858827-858829, 859015-859017, 860139-860141 ποσού 3€ η κάθε 

μια πλέον προσαυξήσεων, διότι χρεώθηκαν εκ παραδρομής. Με το αρίθμ. 53688/18.11.2022 έγγραφο 

του Τμήματος Εμπορίου έγινε οριστική διαγραφή των λαϊκών Συνοικισμού και Κορίνθου του Δήμου. 

 
Επειδή α) με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006) 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.  

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά. >> 

 
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής την διαγραφή των 

βεβαιωμένων οφειλών πλέον των προσαυξήσεων για τέλη λαϊκών αγορών των ανωτέρω 

αιτούντων σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

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

ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την με αριθ. πρωτ. 56377/30-11-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 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  

1. Την διαγραφή των οφειλών της κας Κ. Χ. από τους  βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου με 

κωδικό οφειλέτη 143888 και με αριθμ. χρ. 868698, 868699, 868700, 868701, ποσού 6€ η 

κάθε μια πλέον προσαυξήσεων, για τέλη λαϊκών αγορών κατόπιν του υπ. αριθμ. 52891/15-

11-2022 αιτήματός της, 

2. Την διαγραφή των οφειλών της κας Α. Ε. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου με 

κωδικό οφειλέτη 142201 και με αριθμ. χρ. 293, 294, 295 & 296, ποσού 3€ η κάθε μια πλέον 

προσαυξήσεων για τέλη λαϊκών αγορών, κατόπιν του υπ. αριθμ. 52959/15.11.2022 

αιτήματός της,  

3. Την διαγραφή των οφειλών του κ. Γ. Δ. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου με 

κωδικό οφειλέτη 143935 και με αριθμ. χρ. 883, 884, 885 & 886, ποσού 3€ η κάθε μια πλέον 

προσαυξήσεων για τέλη λαϊκών αγορών κατόπιν του υπ. αριθμ. 54517/23.11.2022 αιτήματός 

του,  

4. Την διαγραφή των οφειλών του κ. Α. Γ. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου με 
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κωδικό οφειλέτη 22611 και με αριθμ. χρ. 938402, 939164, 939166 & 939168 ποσού 6€ η 

κάθε μια πλέον προσαυξήσεων για τέλη λαϊκών αγορών κατόπιν του υπ. αριθμ. 

37878/21.12.2021 αιτήματός του, 

5. Την διαγραφή των οφειλών της κα. Π. Α. από τους βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου με 

κωδικό οφειλέτη 57599 και με αριθμ. χρ. 854192-854195, 854341-854343, 854900-854903, 

855434-855437, 856332-856335, 856716-856719, 858827-858829, 859015-859017, 

860139-860141 ποσού 3€ η κάθε μια πλέον προσαυξήσεων, για τέλη λαϊκών αγορών 

κατόπιν του υπ. αριθμ. 54625/23.11.2022 αιτήματός της,  

διότι χρεώθηκαν εκ παραδρομής, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην ως άνω εισήγηση 

της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στο ιστορικό της παρούσας. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/767/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 13-01-2023 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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