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Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-3-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 8966/12-3-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της,
πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, 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.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Μπίτζιος Δημ.
5)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Πούρος Γεώργ., 2)Πνευματικός Αλέξ., 3)Ταγαράς Βασ., 4)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 112η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή
χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ)», λέει στην Επιτροπή ότι
σύμφωνα με το εδάφιο κi της παρ. 1 του άρθρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019) με το
οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
Δήμων» και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από
προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 796704-03-2020
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: <<Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ >>.
1. Με την αρ. πρωτ. 972/13-01-2020 αίτησή του, ο κος Περόγαμβρος Αθανάσιος ζητά την διαγραφή του
ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 3117 η κα Ευσταθίου Γεωργία (πωλήτρια) με κωδ.
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Λ4204, διότι το οικόπεδο το πούλησε το έτος 2001, σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκόμισε ο
αγοραστής. Για το ακίνητο 3117 θα χρεωθεί ο αγοραστής κος Περόγαμβρος Αθανάσιος.
Με την αρ. πρωτ. 3725/04.02.2020 αίτησή της, η κα Παπανικολάου Ανδρονίκη με κωδ. 132499, ζητά
την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για τα ακίνητα με κωδ. 5659, 5660 & 1012010, διότι εκ παραδρομής τα δήλωσε 3 φορές.
Με την αρ. πρωτ. 1449/16-01-2020 αίτησή της, η κα Λέκκα Μαρία με κωδ. 139454 ζητά την διαγραφή
του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 6112 γιατί στις 18.03.2016, ηλεκτροδοτήθηκε
σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΗ που μας προσκόμισε.
Με την αρ. πρωτ. 728/10.01.2020 αίτησή του, ο κος Λαίνης Ιωάννης ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που
έχει χρεωθεί ο γιος του με κωδ. 132418 για το ακίνητο με κωδ. 4602, διότι το οικόπεδο το πούλησε το
έτος 2016, σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκόμισε.
Με τη υπ’ αριθ. 45379/16.12.2019 αίτησή του ο κος Παπαγλάστρας Θεόδωρος με κωδ. οφειλέτη Λ2320
ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 3571, για ΤΑΠ των ετών 20122017, που έχουν επιβληθεί για μη ηλεκτροδοτούμενο τμήμα οικοπέδου – κάθετη ιδιοκτησία- με εμβαδόν 500 τ.μ., στο οποίο τμήμα έχει πραγματοποιηθεί δόμηση 159,78 τ.μ. Σύμφωνα με βεβαίωση μηχα νικού που μας προσκόμισε ο αιτών δεν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης επί του οποίου θα μπορούσε να
επιβληθεί ΤΑΠ.
Με την αρ. πρωτ. 45341/16.12.2019 αίτησή του, ο κος Γιατίμης Χρήστος με κωδ. 11773, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ.11718, διότι εκ παραδρομής το δήλωσε το δήλωσε ως μη ηλεκτροδοτούμενο από 13.02.2017, διότι η αίτηση οριστικής διακοπής στη ΔΕΗ έγινε στις
03.06.2019.
Με την αρ. πρωτ. 45362/16.12.2019 αίτησή της, η κα Τζιά Ελισάβετ με κωδ. SAR-45713, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ.8169, διότι εκ παραδρομής χρεωνόταν για 400
τμ από το πρώην Δήμο Σαρωνικού. Έχει μόνο την ψιλή κυριότητα σύμφωνα με το Ε9 που μας έχει
προσκομίσει & χρεώνεται ο πατέρας της Δημήτριος Τζιάς ως επικαρπωτής στον Κωδικό SAR-44870
για το ίδιο ακίνητο με κωδ. 12351.
Με την αρ. πρωτ. 45361/16.12.2019 αίτησή του, ο κος Τζιάς Βασίλειος με κωδ. SAR-45714, ζητά την
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ.8170 & 8171, διότι εκ παραδρομής χρεωνόταν 2 φορές για 400 τμ από το πρώην Δήμο Σαρωνικού. Έχει μόνο την ψιλή κυριότητα σύμφωνα με
το Ε9 που μας έχει προσκομίσει & χρεώνεται ο πατέρας του Δημήτριος Τζιάς ως επικαρπωτής στον
Κωδικό SAR-44870 για το ίδιο ακίνητο με κωδ. 12351.
Με την αρ. πρωτ. 44152/09.12.20 αίτησή της, η κα Τσίρτση Ελισάβετ με κωδ. 132184, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 7703, διότι εκ παραδρομής το δήλωσε 2 φορές.
Με την αρ. πρωτ. 45389/16.12.2019 αίτησή του, ο κος Λέκκας Παύλος με κωδ. 132425, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 11843, διότι εκ παραδρομής το δήλωσε 2 φορές. Χρεώνεται με κωδικό 9607.
Με την αρ. πρωτ. 45386/16.12.2019 αίτησή της, η κα Λέκκα Παναγιώτα με κωδ. 132423, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 11842, διότι εκ παραδρομής το δήλωσε 2 φορές. Χρεώνεται με κωδικό 9605 & 10236.
Με την αρ. πρωτ. 43961/06.12.2019 αίτησή της, η κα Σούκουλη Ελένη με κωδ. 122473, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχουν χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 7085, διότι εκ παραδρομής χρεώθηκε το
έτος 2011. Το ακίνητο το αγόρασε το έτος 2015.
Με την αρ. πρωτ. 44373/10-12-2019 αίτησή του, ο κος Ξυλούρης Χαράλαμπος με κωδ. 16241 ζητά την
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4516 γιατί στις 10.07.2014,
ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΗ που μας προσκόμισε.
Με την αρ. πρωτ. 40965/15-11-2019 αίτησή του, ο κος Λέκκας Γεώργιος ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ
που έχει χρεωθεί ο αποθανών πατέρας του με κωδ. 43537 για το ακίνητο με κωδ. 6449 γιατί στις
21.10.2013, ηλεκτροδοτήθηκε σύμφωνα με την βεβαίωση της ΔΕΗ που μας προσκόμισε.
Με την αρ. πρωτ. 40971/15-11-2019 αίτησή της, η κα Tseronis-Briese με κωδ. 79081 ζητά την
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 5198 για τo διάστημα 08.06.2016 έως
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31.12.2017, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αριθμό παροχής 31540068 σύμφωνα με βεβαίωση
της ΔΕΗ που μας προσκόμισε.
Με την αρ. πρωτ. 39770/08-11-2019 αίτησή της, η κα Giovanovits Penny ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ
που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 7504 o πατέρας της Χρήστος (πωλητής) με κωδ. SAR-47701,
διότι το οικόπεδο το πούλησε το έτος 2001, σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκόμισε.
Με την αρ. πρωτ. 39455/06-11-2019 αίτησή της, η κα Μιχαλοπούλου Ιωάννα με κωδ. 132839 ζητά
την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4993 για τo διάστημα 29.05.2015 έως
31.12.2017, διότι ήταν ηλεκτροδοτούμενο με τον αριθμό παροχής 31545020 σύμφωνα με βεβαίωση
της ΔΕΗ που μας προσκόμισε.
Με την αρ. πρωτ. 43124/02-12-2019 αίτησή του, ο κος Δήμας Μάριος με κωδ. 25024 ζητά την
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 11753 διότι δεν του ανήκει σύμφωνα με το
Ε9 που μας προσκόμισε. Για το ίδιο ακίνητο χρεώνεται ο γιος του στο ακίνητο 7562.
Με την αρ. πρωτ. 6244/20-02-2020 αίτησή του, ο κος Κουστουμπάρδης Διονύσιος με κωδ. Λ3102
ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 2244 διότι στο οικόπεδο που έχει
χρεωθεί, υπάρχει ηλεκτροδοτούμενη οικία 264τμ, η οποία δεν είχε ποτέ αφαιρεθεί από το συνολικό
οικόπεδο. Η αρχική ηλεκτροδότηση του ακινήτου έγινε στις 24.11.1995 σύμφωνα με την ΔΕΗ.
Με την αρ. πρωτ. 36386/16.10.2019 αίτησή της, η κα Παλασοπούλου Αθηνά ζητά την διαγραφή του
ΤΑΠ & της ύδρευσης που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 3335 με κωδ. Λ2279, διότι το οικόπεδο
το πούλησε το έτος 2009, σύμφωνα με την αρ. 748/2009 έκθεση αποβολής που μας προσκόμισε. Για
τα τέλη ΤΑΠ & ύδρευσης θα χρεωθεί ο αγοραστής Γεώργαρης Βασίλειος με κωδικό 28231.
Με την αρ. πρωτ. 45535/17-12-2019 αίτησή του, ο κος Ξηνταρόπουλος Δημήτριος με κωδ. Λ485 ζητά
την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 1277 o, διότι το οικόπεδο το πούλησε
το έτος 2014, σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκόμισε. Για το ακίνητο θα χρεωθεί ο αγοραστής Πρώιμος Γεώργιος με κωδικό 35343.
Με την αρ. πρωτ. 6618/24-02-2020 αίτησή του, ο κος Σιλιγάρδος Εμμανουήλ με κωδ. Λ3494 ζητά την
διαγραφή μέρους του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 2455 διότι στο οικόπεδο που έχει
χρεωθεί υπάρχει ηλεκτροδοτούμενη οικία 112τμ.
Με την αρ. πρωτ. 6924/26-02-2020 αίτησή του, ο κος Τριανταφυλλόπουλος Αθανάσιος με κωδ.
Λ10552 ζητά την διαγραφή μέρους του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 2311 διότι στο
οικόπεδο που έχει χρεωθεί υπάρχει ηλεκτροδοτούμενη οικία 119τμ.
Με την αρ. πρωτ. 43291/03-12-2019 αίτησή του, ο κος Ρομπόρας Αναστάσιος με κωδ. Λ10686 ζητά
την διαγραφή μέρους του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 4296 διότι στο οικόπεδο που
έχει χρεωθεί υπάρχει ηλεκτροδοτούμενη οικία 166τμ.
Με την αρ. πρωτ. 41678/20-11-2019 αίτησή του, ο κος Χριστόπουλος Γεώργιος με κωδ. Λ11629 ζητά
την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 3694 διότι εξοφλήθηκε λόγω πώλησης
στις 28.12.2017 με το αρ. διπλότυπο ΠΕΙΡ. 2766. Εκ παραδρομής χρεωνόταν από την Δημοτική
Ενότητα Ασσου Λεχαίου το οικόπεδο 2 φορές με κωδικούς 8956 & 3694.
Με την αρ. πρωτ. 7150/27-02-2020 αίτησή της, η κα Φιλιπποπούλου Δελή Καλλιόπη με κωδ. Λ4510
ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 3503 λόγω πώλησης το έτος
2014, σύμφωνα με το συμβόλαιο που μας προσκόμισε. Για το ακίνητο 3503 θα χρεωθεί ο αγοραστής
κος Φιλιππόπουλος Γεώργιος.
Με την αρ. πρωτ. 46185/19-12-2019 αίτησή του, ο κος Ξύδης Αναστάσιος με κωδ. ΤΕΝ-28124 ζητά την
διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 7243 λόγω μεταβίβασης στην κόρη του Αικατερίνη. Το ίδιο ακίνητο έχει δηλωθεί από την κόρη Αικατερίνη με αρ. 7202 & έχει εξοφλήσει το ΤΑΠ
έως το 2017. Επίσης πρέπει να διαγραφεί το ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ. 7242 διότι
δηλώθηκε εκ παραδρομής, το ακίνητο είναι ηλεκτροδοτούμενο με αρ. παροχής 31508377 σύμφωνα με
το αρχείο της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε:
1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Ευσταθίου Γεωργία με κωδ. Λ4204 ως εξής: Στην
εγγραφή 1138 (ΤΑΠ 2002),113 (ΤΑΠ 2003), 112 (ΤΑΠ 2004), 109 (ΤΑΠ 2005), 108 (ΤΑΠ 2006), 106
(ΤΑΠ 2007),106 (ΤΑΠ 2008),107 (ΤΑΠ 2009), 106 (ΤΑΠ 2010),105 (ΤΑΠ 2011),103 (ΤΑΠ 2012),1012
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(ΤΑΠ 2013),1925 (ΤΑΠ 2014), 436 (ΤΑΠ 2016), 437 (ΤΑΠ 2015), 438 (ΤΑΠ 2017), δηλαδή να
διαγραφεί το συνολικό ποσό των 281,54€ λόγω πώλησης του ακινήτου.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Παπανικολάου Ανδρονίκη με κωδ. 132499 ως
εξής: Στην εγγραφή 937 το ποσό των 5,47€, στην εγγραφή 940 το ποσό των 1,29€, στην εγγραφή
4696 το ποσό των 3,56€, στην εγγραφή 4698 το ποσό των 1,29€, στην εγγραφή 2224 το ποσό των
5,47€, στην εγγραφή 3334 το ποσό των 0,83€, στην εγγραφή 5207 το ποσό των 5,08€, στην
εγγραφή 5208 το ποσό των 5,47€, στην εγγραφή 7249 το ποσό των 0,83€, στην εγγραφή 7251 το
ποσό των 0,83€,δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 30,12€ λόγω πολλαπλής δήλωσης
των ακινήτων & ακολούθως πολλαπλής χρέωσης.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Λέκκα Μαρία με κωδ. 139454 ως εξής: Στην
εγγραφή 6005 το ποσό των 19,81€ & στην εγγραφή 6006 το ποσό των 25,00€ δηλαδή να διαγραφεί
το συνολικό ποσό των 44,81€ λόγω ηλεκτροδότησης.
Τη διαγραφή του ποσού 5,82€ που είναι χρεωμένος ο κος Λαίνης Λεωνίδας με κωδ. 132418, στην
εγγραφή 1363 (ΤΑΠ 2017), λόγω πώλησης του ακινήτου το έτος 2016.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Παπαγλάστρας Θεόδωρος με κωδ. οφειλέτη
Λ2320 ως εξής: Στην εγγραφή 502 το ποσό των 9,07€, στην εγγραφή 1411 το ποσό των 9,07€, στην
εγγραφή 2324 το ποσό των 9,07€, στην εγγραφή 3171 το ποσό των 2,45€, στην εγγραφή 3172 το
ποσό των 2,46€, στην εγγραφή 3173 το ποσό των 2,46€,δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό
των 34,58€ λόγω του ότι δεν υπάρχει υπόλοιπο δόμησης.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Γιατίμης Χρήστος με κωδ. 11773 ως εξής: Στην
εγγραφή 903 το ποσό των 12,60€, στην εγγραφή 3248 το ποσό των 14,62€ & στην εγγραφή 7246 το
ποσό των 14,28€ δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 41,50€ λόγω ηλεκτροδότησης.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Τζιά Ελισάβετ με κωδ. SAR-45713 ως εξής: Στην
εγγραφή 657, 5768, 5769, 5770, 5771, 5772 & 1116 δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των
88,77€ λόγω του ότι χρεώνεται ο πατέρας της Δημήτριος Τζιάς, ως επικαρπωτής στον Κωδικό SAR44870 για το ακίνητο 12351.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Τζιάς Βασίλειος με κωδ. SAR-45714 ως εξής:
Στην εγγραφή 5773 έως 5782 & 1117, 1118 δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 98,64€
λόγω του ότι χρεώνεται ο πατέρας της Δημήτριος Τζιάς, ως επικαρπωτής στον Κωδικό SAR-44870
για το ακίνητο 12351.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Τσίρτση Ελισάβετ με κωδ. 132184 ως εξής: Στην
εγγραφή 7155 το ποσό των 11,44€ & στην εγγραφή 7156 το ποσό των 5,94€, δηλαδή να διαγραφεί
το συνολικό ποσό των 17,38€ λόγω διπλής δήλωσης του ακινήτου & διπλής χρέωσης.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Λέκκας Παύλος με κωδ. 132425 ως εξής: Στην
εγγραφή 1231 το ποσό των 3,36€, στην εγγραφή 1232 το ποσό των 3,36€, & στην εγγραφή 1233 το
ποσό των 3,36€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 10,08€ λόγω διπλής δήλωσης του
ακινήτου & διπλής χρέωσης.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος η κα Λέκκα Παναγιώτα με κωδ. 132423 ως εξής: Στην
εγγραφή 1228 το ποσό των 20,33€, στην εγγραφή 1229 το ποσό των 20,33€, & στην εγγραφή 1230
το ποσό των 20,33€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 60,99€ λόγω διπλής δήλωσης
του ακινήτου & διπλής χρέωσης.
Τη διαγραφή του ποσού που είναι χρεωμένη η κα Σούκουλη Ελένη με κωδ. 122473 ως εξής: Στην
εγγραφή 20 το ποσό των 1,08€, λόγω λάθους χρέωσης
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ξυλούρης Χαράλαμπος με κωδ. 16241 ως εξής:
Στην εγγραφή 1420 το ποσό των 17,77€, στην εγγραφή 3528 το ποσό των 16,80€ & στην εγγραφή
3529 το ποσό των 16,80€ δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 51,37€ λόγω
ηλεκτροδότησης.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος ο κος Λέκκας Παύλος με κωδ. 43537 ως εξής:
Στην εγγραφή 2811 το ποσό των 19,10€, στην εγγραφή 6450 το ποσό των 18,06€ & στην εγγραφή
6451 το ποσό των 18,06€ δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 55,22€ λόγω
ηλεκτροδότησης.
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15. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Tseronis-Briese με κωδ. 79081 ως εξής: Στην
εγγραφή 4508 το ποσό των 8,83€ & να παραμείνει το ποσό των 6,79€ & στην εγγραφή 4509 να
διαγραφεί το ποσό των 15,62€ δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 24,45€ λόγω
ηλεκτροδότησης.
16. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Γιοβάνοβιτς Χρήστος με κωδ. SAR-47701 ως
εξής: Στην εγγραφή 100886 το ποσό των 3,02€, στην εγγραφή 107184 να διαγραφεί το ποσό των
6,04€, στην εγγραφή 35 να διαγραφεί το ποσό των 14,49€, στις εγγραφές 2675 εως 2679 να
διαγραφεί το ποσό των 15,10€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 38,65€ λόγω
πώλησης.
17. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Μιχαλοπούλου Ιωάννα με κωδ. 132839 ως εξής:
Στην εγγραφή 1738 το ποσό των 14,10€ & να παραμείνει το ποσό των 11,05€, στην εγγραφή 4206 να
διαγραφεί το ποσό των 23,71€ & στην εγγραφή 4207 να διαγραφεί το ποσό των 23,71€ δηλαδή να
διαγραφεί το συνολικό ποσό των 61,52€ λόγω ηλεκτροδότησης.
18. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η ο κος Δήμας Μάριος με κωδ. 25024 ως εξής: Στην
εγγραφή 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2017, & 2018 να διαγραφεί σε κάθε εγγραφή το ποσό των
8,94€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 62,58€ λόγω εκ παραδρομής χρέωσης.
19. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Κουστουμπάρδης Διονύσιος με κωδ. Λ3102 ως
εξής: Στην εγγραφή 219, 912 & 1607, να διαγραφεί σε κάθε εγγραφή το ποσό των 55,60€, δηλαδή να
διαγραφεί το συνολικό ποσό των 166,80€ λόγω συμψηφισμού του ΤΑΠ του οικοπέδου με
παλαιότερα έτη. Στα επόμενα έτη θα χρεώνεται το υπόλοιπο δόμησης του οικοπέδου.
20. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Παλασοπούλου Αθηνά με κωδ. Λ2279 ως εξής:
Στην εγγραφή 295,288,1197 & 2110, να διαγραφεί σε κάθε εγγραφή το ποσό των 12,09€, δηλαδή να
διαγραφεί το συνολικό ποσό των 48,36€ λόγω πώλησης του οικοπέδου. Επίσης στον συγκεκριμένο κωδικό να διαγραφούν οι αρ. χρέους 1056/23.09.2010, 1054/17.10.2011, 1055, 1054,
1053/03.12.2012, 1053/15.02.2013, 1048/05.11.2013, 1048/18.11.2013 που αφορούν ύδρευση της
περιόδου 2010-2013 σύμφωνα με την αρ. 748/2009 έκθεση αποβολής & θα χρεωθεί ο αγοραστής Γεώργαρης Βασίλειος με κωδικό 28231 στον χρηματικό κατάλογο 74/2020.
21. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ξηνταρόπουλος Δημήτριος με κωδ. Λ485 ως
εξής: Στην εγγραφή 808 το ποσό των 17,04€, στην εγγραφή 809 να διαγραφεί το ποσό των 17,04€, &
στην εγγραφή 810 να διαγραφεί το ποσό των 17,04€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των
51,12€ λόγω πώλησης.
22. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Σιλιγάρδος Εμμανουήλ με κωδ. Λ3494 ως εξής:
Στην εγγραφή 410, 1103 & 1798, να διαγραφεί σε κάθε εγγραφή το ποσό των 3,89€ & να παραμείνει
το ποσό των 10,01€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 11,67€ λόγω επανυπολογισμού
του ΤΑΠ του οικοπέδου.
23. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Τριανταφυλλόπουλος Αθανάσιος με κωδ.
Λ10552 ως εξής: Στην εγγραφή 275, 919, 1574, 277, 970 & 1665 να διαγραφεί σε κάθε εγγραφή το
ποσό των 3,68€ & να παραμείνει το ποσό των 8,70€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των
22,08€ λόγω επανυπολογισμού του ΤΑΠ του οικοπέδου.
24. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ρομπόρας Αναστάσιος με κωδ. Λ10686 ως
εξής: Στην εγγραφή 276, 280, 744, 1217, 861, 862 & 863 να διαγραφεί σε κάθε εγγραφή το ποσό των
3,01€ & να παραμείνει το ποσό των 6,44€, δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 21,06€
λόγω επανυπολογισμού του ΤΑΠ του οικοπέδου.
25. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Χριστόπουλος Γεώργιος με κωδ. Λ11629 ως
εξής: Στην εγγραφή 2002, 2003 & 2004 να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 55,49€ λόγω
εξόφλησης το έτος 2017.
26. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η κα Φιλιπποπούλου Δελή Καλλιόπη με κωδ. Λ4510
ως εξής: Στην εγγραφή 1459, 1460 & 1461 να διαγραφεί σε κάθε εγγραφή το ποσό των 12,09€
δηλαδή να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 36,27€ λόγω πώλησης το έτος 2014.
27. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Ξύδης Αναστάσιος με κωδ. ΤΕΝ-28124 ως εξής:
Στην εγγραφή 191 εως 196, να διαγραφεί το συνολικό ποσό των 17,85€ λόγω εκ παραδρομής
δήλωσης από τον ίδιο.
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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 Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/06 του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων όπως ισχύει καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο
ιστορικό της παρούσης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7967/04-03-2020 εισήγηση του Τμήματος
Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/112/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 28-04-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

