
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 58724/09-12-2022 

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 πέντε (5) 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) Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας 

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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 791η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα 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 την υπ’αριθμ.πρωτ.58189/07-12-2022        

εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου η οποία  καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:      

 

 Θέμα: <<Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων>>. 
 

1. Με την αρ. πρωτ. 14918/19-05-2022 αίτησή της, η κα Μ.  Μ.  με κωδ. 82632 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4435 γιατί στις 27.07.2016, 
ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ. 

2. Με την αρ. πρωτ. 30240/27-07-2022 αίτησή της, η κα Κ.  Β.  με κωδ. 59310 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5567 γιατί στις 19.08.2014, 
ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ. 

3. Με την αρ. πρωτ. 36152/06-12-2021 αίτησή της, η κα Ν.  Κ.  με κωδ. 132426 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4539 γιατί χρεωνόταν για 
1.207,84τμ ενώ ήταν 405,52τμ βάσει συμβολαίου. 

4. Με την αρ. πρωτ. 37149/14-12-2021 αίτησή του, ο κος P. B.  με κωδ. 146418 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 9831 γιατί πουλήθηκε το 2018 
σύμφωνα με το συμβόλαιο 19352/2018. 

5. Με την αρ. πρωτ. 38331/23-12-2021 αίτησή της, η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  με κωδ. Λ11623 
ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 3492 γιατί χρεώθηκε ως 
σκέτο οικόπεδο αλλά έχει κτιστεί και δεν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης. 

6. Με την αρ. πρωτ. 34/03.01.2022 αίτησή του, ο κος Τ. Α. με κωδικό  Λ10552 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 2311 γιατί χρεώθηκε ως 
οικόπεδο αλλά έχει κτιστεί και δεν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης  σύμφωνα με βεβαίωση του 
μηχανικού. 

7. Με την αρ. πρωτ. 997/13.01.2022 αίτησή του, ο κος Γ. Β. για λογαριασμό της αποθανούσης 
θείας του Θ. Χ. με κωδικό  Λ11064 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το 
ακίνητο με κωδ. 7557 γιατί χρεώθηκε εκ παραδρομής. Το ίδιο ακίνητο χρεώνεται με κωδικό 
4387. 

8. Με την αρ. πρωτ. 37428/16-12-2021 αίτησή του, ο κος Κ. Γ.  με κωδ. Λ1930 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 6979 γιατί πουλήθηκε το 2005 
σύμφωνα με το συμβόλαιο 13389/2005. 

9. Με την αρ. πρωτ. 3008/02-02-2022 αίτησή της, ο κος Μ.  Π.ς  με κωδ. Λ3508 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 8858 γιατί στις 10.06.2008, 
ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ. 

10. Με την αρ. πρωτ. 36529/09-12-2021 αίτησή της, η κα Μ.  Α.  με κωδ. SAR-47341 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 8332 & 8326 γιατί σύμφωνα με 
τα ε9 που μας προσκόμισε έχουν πουληθεί και δεν της ανήκουν για τα έτη 2017-2019. 

11. Με την αρ. πρωτ. 36177/06-12-2021 αίτησή της, η κα Ν. Α. με συν/τη τον κο Π. Γ.  με κωδ. 
26196 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 9883 γιατί στις 
24.06.2018, ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ αλλά και πουλήθηκε 
βάσει συμβολαίου. 
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12. Με την αρ. πρωτ. 35922/03-12-2021 αίτησή του, ο κος Κ. Μ. με κωδ. SAR-50214 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 6554 γιατί στις 24.06.2016, 
ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ. 

13. Με την αρ. πρωτ. 30264/27-07-2022 αίτησή της, η κα Μ. Μ.  με κωδ. 132731, η κα Μ. Α.  με 
κωδ. 58570 &  η κα Μ. Α.  με κωδ. 49494 ζητούν την διαγραφή του ΤΑΠ που έχουν χρεωθεί 
για το ακίνητο με κωδ. 10098, 10100, 10097 & 10099 γιατί πουλήθηκε το 2018 βάσει του 
20815/08.08.2018 συμβολαίου. 

14. Με την αρ. πρωτ. 57576/06-12-2022 αίτησή του, η κα Μ. Α.  Β. με κωδ. 145452, & ο  κος Μ. 
Μ.  Α. με κωδ. 58570 ζητούν την διαγραφή του ΤΑΠ που έχουν χρεωθεί για το ακίνητο με 
κωδ. 9470 γιατί δεν υπάρχει στο ε9 από το 2016 και εφεξής. 

15. Με την αρ. πρωτ. 57691/06-12-2022 αίτησή της, η κα Δ. Μ. Ε. για λογαριασμό της μητέρας 
της  Β ς  με κωδ. 137379 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με 
κωδ. 5747 γιατί στις 11.08.2018, ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΔΔΗΕ. 

16. Με την αρ. πρωτ. 57726/06-12-2022 αίτησή του, ο κος Σ. Κ.με κωδ. Λ12785 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 8727 γιατί χρεώθηκε εκ 
παραδρομής παραπάνω. 

17. Με την αρ. πρωτ. 57736/06-12-2022 αίτησή της, η κα Α. Β. με κωδ. 115122 ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 7559 γιατί το έχει πουλήσει από 
το έτος 2013. 

18. Με την αρ. πρωτ. 57776/06-12-2022 αίτησή του, ο κος Τ. Κ.με κωδ. SAR-44944 ζητά την 
διαγραφή μέρους του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 8185 γιατί το έχει κτίσει & 
το έχει ηλεκτροδοτήσει από το έτος 2001 & δεν είναι σκέτο οικόπεδο. 

19. Με την αρ. πρωτ. 1854/22-01-2021 αίτησή της, Μ. Π. για τον αποθανών πατέρα της  Μ. Σ. με 
κωδ. Λ1128 ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4162 από 
το 2011- 2017 διότι εξοφληθεί από την κόρη του για τα ακίνητα με κωδ. 1013897 & 1013901. 

20. Με την αρ. πρωτ. 57271/05-12-2022 αίτησή της, η κα Ρ. Ε.  με κωδ. 40479, ζητά την 
διαγραφή του ΤΑΠ που έχουν χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 8678 & 8679 γιατί πουλήθηκε 
το 2017 βάσει του 20595/19.12.2017 συμβολαίου που μας προσκόμισε. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε: 
 
1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Μ.  Μ.  με κωδ. 82632 ως εξής: Στην 

εγγραφή 928630 να διαγραφεί το ποσό των 11,01€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018 στο οποίο 
υπήρχε ηλεκτροδότηση & στην εγγραφή 927795 να παραμείνει το ποσό των 0,97€ & να 
διαγραφεί το ποσό των 10,04€ λόγω ηλεκτροδότησης. 

2. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Κ.  Β.  με κωδ. 59310 ως εξής: Στην 
εγγραφή 926640 να διαγραφεί το ποσό των 15,85€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 & στην 
εγγραφή 929793 & 931212 διαγραφεί το ποσό των 8,82€ & 6,47€ που αφορά ΤΑΠ έτους 
2018. Σημειώνουμε ότι το ΤΑΠ για το υπόλοιπο οικοπέδου έχει εξοφληθεί μέχρι το 2027 με 
βάσει τις πληρωμές των ετών 2015-2017 συμψηφιστικά. 

3. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Ν.  Κ.  με κωδ. 132426 ως εξής: Στην 
εγγραφή 927166 να διαγραφεί το ποσό των 24,35€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 & στην 
εγγραφή 929200 διαγραφεί το ποσό των 24,35€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018. Σημειώνουμε 
ότι το ΤΑΠ για το υπόλοιπο οικοπέδου έχει εξοφληθεί μέχρι το 2033 με βάσει τις πληρωμές 
των ετών 2010-2017 συμψηφιστικά. 

4. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος P. B.  με κωδ. 146418 ως εξής: Στην 
εγγραφή 927215 να διαγραφεί το ποσό των 11,71€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 λόγω 
πώλησης. Θα χρεωθεί ο αγοραστής σε επόμενο χρηματικό κατάλογο. 

5. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  με κωδ. Λ11623 ως 
εξής: Στην εγγραφή 1435, 1436, 1437, 918459, 920942 να διαγραφεί το ποσό των 
41,82€*5=209,10€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2016-2019 λόγω εκ παραδρομής χρέωσης. Το 
ακίνητο ηλεκτροδοτήθηκε το 2007 με αρ. παροχής 83404124. 

6. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Τ. Α. με κωδικό  Λ10552 ως εξής: Στην 
εγγραφή 275, 919, 1574, 277, 970, 1665, 950092, 922057 να διαγραφεί το ποσό των 
8,70€*8=69,60€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2012-2019 λόγω εκ παραδρομής χρέωσης. Το 
ακίνητο ηλεκτροδοτήθηκε το 2007 με αρ. παροχής 31595361. 
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7. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η κα Θ. Χ. με κωδικό  Λ11064 ως εξής: Στην 
εγγραφή 919592 & 923130 να διαγραφεί το ποσό των 9,45€*2=18,90€ που αφορά ΤΑΠ 
έτους 2018-2019 λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.  

8. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Κ. Γ.  με κωδ. Λ1930 ως εξής: Στην 
εγγραφή 800, 791, 1700, 2612, 2576, 2580, 2582 να διαγραφεί το ποσό των 
3,82€*7=26,74€ που αφορά ΤΑΠ των ετών  2011-2017 λόγω πώλησης.  

9. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μ.  Π.  με κωδ. Λ3508 ως εξής: Στην 
εγγραφή 918318 να διαγραφεί το ποσό των 11,62€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 & στην 
εγγραφή 921283 διαγραφεί το ποσό των 11,62€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018. 

10. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Μ.  Α.  με κωδ. SAR-47341 ως εξής: 
Στην εγγραφή 163, 174, 916161, 916310, 916346, 916371 να διαγραφεί το συνολικό ποσό 
των 10,65€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2017-2019. 

11. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Π. Γ.  με κωδ. 26196 ως εξής: Στην 
εγγραφή 928097 να διαγραφεί το ποσό των 13,22€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019. 

12. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Κ. Μ.  με κωδ. SAR-50214  ως εξής: 
Στην εγγραφή 926829 & 931745 & 932062 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 21,65€ που 
αφορά ΤΑΠ έτους 2018-2019. 

13. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η κα Μ. Μ.  με κωδ. 132731, η κα Μ. Α.  με 
κωδ. 58570 &  η κα Μ. Α.  με κωδ. 49494 ως εξής: Στην εγγραφή 924480 στον οφειλέτη 
132731 να διαγραφεί το ποσό των 19,75€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019,στην εγγραφή 
924530 & 924578 στον οφειλέτη 58570 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 15,25€ που 
αφορά ΤΑΠ έτους 2019 & στην εγγραφή 924744 στον οφειλέτη 49494 να διαγραφεί το ποσό 
των 25,23€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019. 

14. Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η κα Μ. Α.  Β. με κωδ. 145452, & ο  κος Μ. Μ. 
Α.. με κωδ. 58570 ως εξής: Στην εγγραφή 2610, 2611, 927148, 931344 στον οφειλέτη 
145452 να διαγραφεί το ποσό των 4,32€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2016-2019 & στην εγγραφή 
2598, 2603, 927837, 930192 στον οφειλέτη 145451 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 
4,32€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2016-2019. 

15. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Δ. Β.  με κωδ. 137379 ως εξής: Στην 
εγγραφή 926948 να διαγραφεί το ποσό των 24,15€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 στο οποίο 
υπήρχε ηλεκτροδότηση & στην εγγραφή 929770 να παραμείνει το ποσό των 14,69€ & να 
διαγραφεί το ποσό των 9,46€ λόγω ηλεκτροδότησης με αρ. παρ. 31540148. 

16. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Σ. Κ. με κωδ. Λ12785 ως εξής: Στην 
εγγραφή 919993 να διαγραφεί το ποσό των 11,44€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018 & να 
παραμείνει το ποσό των 17,18€ που είναι το σωστό & στην εγγραφή 922375 να διαγραφεί 
το ποσό των 11,44€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 & να παραμείνει το ποσό των 17,18€ που 
είναι το σωστό. 

17. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Α. Β. με κωδ. 115122 ως εξής: Στην 
εγγραφή 1805, 1915, 1916, 1917, 919224, 923305 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 
12,86€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2014- 2019 λόγω πώλησης του ακινήτου το 2013. 

18. Τη διαγραφή μέρους των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Τ. Κ.με κωδ. SAR-44944 ως 
εξής: Στην εγγραφή 671 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 14,67€ που αφορά ΤΑΠ έτους 
2009-2011 & να παραμείνει το ποσό των 14,91€ για το υπόλοιπο οικοπέδου. Επίσης στις 
εγγραφές 5861, 5858 5859 να διαγραφεί το ποσό των 1,19€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2012-
2014 & να παραμείνει το ποσό των 4,97€ για κάθε εγγραφή & τέλος στις εγγραφές 5860, 
5862, 1141 να διαγραφεί το ποσό των 2,43€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2015-2017 & να 
παραμείνει το ποσό των 3,73€ για κάθε εγγραφή. 

19. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μ. Σ. με κωδ. Λ1128 ως εξής: Στην 
εγγραφή 150,155, 619, 1091, 481, 482 να διαγραφεί το ποσό των 45,33€ για κάθε εγγραφή 
που αφορά ΤΑΠ έτους 2011- 2014 & 2016-2017 & στην εγγραφή 483 να διαγραφεί το ποσό 
των 45,34€ για το έτος 2015 λόγω εξόφλησης. 

20. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Ρ. Ε.  με κωδ. 40479 ως εξής: Στην 
εγγραφή 925357, 928473, 930147, 931448 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 17,84€ για 
ΤΑΠ έτους 2018-2019 & ομοίως οι συν/τες με κωδικό 32396 στην εγγραφή 926185, 
928889, 930594 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 5,50€ για ΤΑΠ έτους 2018, στον 
κωδικό 144507 στην εγγραφή 925682, 927320, 929912, 930588, 931672 να διαγραφεί το 
συνολικό ποσό των 25,55€ για ΤΑΠ έτους 2018-2019, στον κωδικό 144526 στην εγγραφή 
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925767, 928834, 929834 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 5,50€ για ΤΑΠ έτους 2018, 
στον κωδικό 144527 στην εγγραφή 927271, 928731, 930064 να διαγραφεί το ποσό των 
5,50€ για ΤΑΠ έτους 2018 λόγω πώλησης. 
 

 Επειδή α. σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006 “Κάθε είδους 
βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η 
εγγραφή στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & 
εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το 
πρόσωπο του φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος 
εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου.”, και 

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.  

Η αν. πρ. Τμήματος Εσόδων           Η αν. Πρ. Δ/νσης Οικ/κού          Ο Δήμαρχος 
 
       
      Λέγγα Παναγιώτα                     Πίτσα Μαρία                     
Νανόπουλος Βασίλειος 
 

           Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη την διαγραφή των βεβαιωμένων 

οφειλών  προερχόμενων από Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, 

των ανωτέρω αιτούντων, σύμφωνα με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας 

υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ. 58189/07-12-2022 εισήγηση του 

Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, τις διατάξεις της περ. δ’ του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006,  του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική 

νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση 

ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων 

(άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

     την διαγραφή των βεβαιωμένων οφειλών προερχόμενων από Τέλη  Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 

μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων, για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην 

σχετική εισήγηση του Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου  ως εξής : 

1. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Μ.  Μ.  με κωδ. 82632 ως εξής: Στην 

εγγραφή 928630 να διαγραφεί το ποσό των 11,01€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018 και  

στην εγγραφή 927795  διαγραφή ποσού 10,04€ λόγω ηλεκτροδότησης. 
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2. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Κ.  Β.  με κωδ. 59310 ως εξής: Στην 

εγγραφή 926640 διαγραφή ποσού 15,85€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 και  στις εγγραφές 929793 

και 931212  διαγραφή ποσού 8,82€ και 6,47€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018.   

3. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Ν.  Κ.  με κωδ. 132426 ως εξής: Στην 

εγγραφή 927166 διαγραφή ποσού  24,35€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 και στην εγγραφή 929200  

διαγραφή ποσού 24,35€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018.  

4. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος P. B.  με κωδ. 146418 ως εξής: Στην 

εγγραφή 927215  διαγραφή ποσού 11,71€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 λόγω πώλησης.  

5. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η εταιρεία ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  με κωδ. Λ11623 

ως εξής: Στις εγγραφές 1435, 1436, 1437, 918459, 920942  διαγραφή ποσού 209,10€ που αφορά 

ΤΑΠ έτους 2016-2019 λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.  

6. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Τ. Α. με κωδικό  Λ10552 ως εξής: Στις 

εγγραφές 275, 919, 1574, 277, 970, 1665, 950092, 922057  διαγραφή ποσού 69,60€ που αφορά 

ΤΑΠ έτους 2012-2019 λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.  

7. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η κα Θ. Χ. με κωδικό  Λ11064 ως εξής: Στις 

εγγραφές 919592 και 923130 διαγραφή ποσού  18,90€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018-2019 λόγω εκ 

παραδρομής χρέωσης.  

8. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Κ. Γ.  με κωδ. Λ1930 ως εξής: Στις 

εγγραφές 800, 791, 1700, 2612, 2576, 2580, 2582 διαγραφή ποσού  26,74€ που αφορά ΤΑΠ των 

ετών  2011-2017 λόγω πώλησης.  

9. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μ.  Π.  με κωδ. Λ3508 ως εξής: Στην 

εγγραφή 918318  διαγραφή ποσού 11,62€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 και στην εγγραφή 921283 

διαγραφεί το ποσό των 11,62€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018. 

10. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Μ.  Α.  με κωδ. SAR-47341 ως εξής: 

Στις εγγραφές 163, 174, 916161, 916310, 916346, 916371  διαγραφή ποσού 10,65€ που αφορά 

ΤΑΠ έτους 2017-2019. 

11. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Π. Γ.  με κωδ. 26196 ως εξής: Στην 

εγγραφή 928097  διαγραφή ποσού 13,22€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019. 

12. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένος ο κος Κ. Μ.  με κωδ. SAR-50214  ως εξής: 

Στις εγγραφές 926829, 931745 και  932062 διαγραφή ποσού  21,65€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018-

2019. 

13. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η κα Μ. Μ.  με κωδ. 132731, η κα Μ. Α.  με 

κωδ. 58570 και  η κα Μ. Α.  με κωδ. 49494 ως εξής: Στην εγγραφή 924480 στον οφειλέτη 132731 

διαγραφή ποσού 19,75€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019, στις εγγραφές 924530 και 924578 στον 

οφειλέτη 58570  διαγραφή ποσού 15,25€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 και στην εγγραφή 924744 

στον οφειλέτη 49494   διαγραφή ποσού 25,23€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019. 

14. Την διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η κα Μ. Α.  Β. με κωδ. 145452, & ο  κος Μ. 

Μ. Α.. με κωδ. 58570 ως εξής: Στις εγγραφές  2610, 2611, 927148, 931344 στον οφειλέτη 145452   
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διαγραφή ποσού 4,32€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2016-2019 και στις εγγραφές 2598, 2603, 927837, 

930192 στον οφειλέτη 145451  διαγραφή ποσού 4,32€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2016-2019. 

15. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Δ. Β.  με κωδ. 137379 ως εξής: Στην 

εγγραφή 926948  διαγραφή ποσού 24,15€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019 και στην εγγραφή 929770   

διαγραφή ποσού 9,46€. 

16. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Σ. Κ. με κωδ. Λ12785 ως εξής: Στην 

εγγραφή 919993   διαγραφή ποσού 11,44€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2018 και στην εγγραφή 922375 

διαγραφή ποσού 11,44€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2019.   

17. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Α. Β. με κωδ. 115122 ως εξής: Στις 

εγγραφές 1805, 1915, 1916, 1917, 919224, 923305 διαγραφή ποσού 12,86€ που αφορά ΤΑΠ 

έτους 2014- 2019. 

18. Την διαγραφή μέρους των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Τ. Κ. με κωδ. SAR-44944 ως 

εξής: Στην εγγραφή 671 διαγραφή ποσού 14,67€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2009-2011 . 

Επίσης στις εγγραφές 5861, 5858 5859  διαγραφή ποσού 1,19€  και  τέλος στις εγγραφές 5860, 

5862, 1141   διαγραφή ποσού 2,43€ που αφορά ΤΑΠ έτους 2015-2017 . 

19. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Μ. Σ. με κωδ. Λ1128 ως εξής: Στις 

εγγραές  150,155, 619, 1091, 481, 482  διαγραφή ποσού 45,33€ για κάθε εγγραφή που αφορά 

ΤΑΠ έτους 2011- 2014 & 2016-2017 και  στην εγγραφή 483 διαγραφή ποσού 45,34€ για το έτος 

2015. 

20. Την διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Ρ. Ε.  με κωδ. 40479 ως εξής: Στις 

εγγραφές 925357, 928473, 930147, 931448 διαγραφή ποσού 17,84€ για ΤΑΠ έτους 2018-2019 και 

ομοίως οι συν/τες με κωδικό 32396 στις εγγραφές 926185, 928889, 930594 διαγραφή ποσού 

5,50€ για ΤΑΠ έτους 2018, στον κωδικό 144507 στις εγγραφές 925682, 927320, 929912, 930588, 

931672  διαγραφή ποσού 25,55€ για ΤΑΠ έτους 2018-2019, στον κωδικό 144526 στις εγγραφές 

925767, 928834, 929834  διαγραφή ποσού 5,50€ για ΤΑΠ έτους 2018, στον κωδικό 144527 στις 

εγγραφές 927271, 928731, 930064  διαγραφή ποσού 5,50€ για ΤΑΠ έτους 2018,               

         όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης. 

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/791/2022.- 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-01-2023 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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