Ministry of Digital
Governance,
Hellenic Republic

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance,
Hellenic Republic
Date: 2021.01.19 09:57:33
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6Ψ2ΩΩΛ7-50Β

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 2
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 18-1-2021
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής,

συvεδρίασε

µέσω

τηλεδιάσκεψης,

σύµφωνα

µε

τις

διατάξεις

του

άρθρου

1,

παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’): Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από
τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το
διάστηµα από τη ∆ευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα 18 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 6:00, της υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του
Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, σήµερα τηv 18η Ιανουαρίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 1126/14-1-2021 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.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης επτά (7)
µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
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Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 10η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «∆ιαγραφή
χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ.174 Κ∆Κ)» αναφέρει στην Επιτροπή ότι
σύµφωνα µε το εδάφιο ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) µε
το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµων», “η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των Μελών της Επιτροπής την υπ'αριθµ.845/12-01-2021
εισήγηση του τµήµατος Εξόδων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία καθ' όλο το περιεχόµενό της έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης Ο.Ε.
ΣΧΕΤ: 1)Η αρ.325/2020 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στο εγκεκριµένο σχέδιο πόλεως περιοχής «Κεραµιδάκι» του ∆ήµου Κορινθίων,έχει κυρωθεί
Μεµονωµένη Πράξη Εφαρµογής στα ΟΤ 395, 396 και ΚΧ 397, η οποία διορθώθηκε µε την 1η
διορθωτική της ΜΠΕ και εν συνεχεία µε την αρ. 1/2019 διορθωτική πράξη.
Σύµφωνα µε την κατάσταση πληρωµής του Τµήµατος Πολεοδοµίας του ∆ήµου µας, ο ∆ήµος
όφειλε αποζηµίωση λόγω ελλείµµατος γης στους: Μαυραγάνη Κων/νο του Σπυρίδωνος, Ταγγίρη
Αθανασία Χα Νικολάου το γένος της Μαυραγάνη Σπυρίδωνος και Χριστοπούλου Αικατερίνη Χα
Παναγιώτη το γένος της Μαυραγάνη Σπυρίδωνος , για σύνολο επιφάνειας 1.029,42 τ.µ.
Με την αρ. 25/2008 Απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, καθορίσθηκε προσωρινή τιµή
µονάδας και η προσωρινή αποζηµίωση διαµορφώθηκε ως εξής:
Α)Για το ΟΤ 397 στο οποίο αποζηµιώνονται 774,80 τµ µε καθορισθείσα προσωρινή τιµή 700,00
ευρώ/τµ, η αποζηµίωση ανέρχεται σε 542.360,00 ευρώ.
Β)Για τα ΟΤ 396 και 395 στα οποία αποζηµιώνονται αθροιστικά 254,53 τ.µ. µε καθορισθείσα
προσωρινή τιµή 580,00 ευρώ/τµ, η αποζηµίωση ανέρχεται σε 147.627,40 ευρώ.
Συνολική αποζηµίωση και για τα τρία ΟΤ ανερχόµενη σε 689.987,40 ευρώ, εάν αποδίδετο
σύµφωνα µε την προσωρινή τιµή µονάδας που καθορίσθηκε µε την αρ. 25/2008 Απόφαση
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
Κατά της αρ. 25/2008 Απόφασης δεν κατατέθηκε αυτοτελές δικόγραφο καθορισµού οριστικής
τιµής µονάδας από πλευράς του ∆ήµου, κατατέθηκε όµως από τους αναγνωρισθέντες δικαιούχους.
Με την αρ. 23/2015 Απόφαση Μονοµελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και αποβιωσάσης της
Χριστοπούλου Αικατερίνης Χα Παναγιώτη την 03.10.2011, αναγνωρίσθηκαν συνδικαιούχοι της
οφειλόµενης αποζηµίωσης οι: 1)Μαυραγάνης Κων/νος του Σπυρίδωνος και 2)Ταγγίρη Αθανασία
Χα Νικολάου κατά ποσοστό 50% έκαστος εξ αυτών.
Το παραπάνω ποσό δεν καταβλήθηκε στους αναγνωρισθέντες δικαιούχους και οι δικαιούχοι
εξέδωσαν εναντίον του ∆ήµου την αρ. 58/2016 διαταγή πληρωµής µε την οποίαν µας διέτασσαν να
καταβάλουµε κατά ισοµοιρία το ποσό των 689.987,40 ευρώ, δηλαδή να καταβάλουµε σε κάθε
έναν εξ αυτών το ποσό των 344.993,70 ευρώ.
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Με την διαταγή πληρωµής µας διέτασσαν να καταβάλουµε επιπλέον ποσό που περιλαµβάνει εκτός
του κεφαλαίου και λοιπά έξοδα, ανελθόντος συνολικά του ποσού σε 704.376,25 ευρώ, ήτοι κατά
ισοµοιρία σε κάθε έναν εξ αυτών το ποσό των 352.188,12 ευρώ.
Στη συνέχεια ο ∆ήµος άσκησε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωµής και κατά επιταγής προς
πληρωµή και µετά την επίδοση της ανακοπής αυτής στους τότε αντίδικους Μαυραγάνη Κων/νο και
Ταγγίρη Αθανασία , αυτοί µας κατέθεσαν την αρ. 43987/25.10.2016 πρόταση συµβιβασµού µε την
οποίαν περιόρισαν το ποσό της διαταγής πληρωµής στο ποσό των 580.000,00 ευρώ.
Κατόπιν διαπραγµατεύσεων οι αντίδικοι κατέθεσαν την υπ΄αρ. 46783/14.11.2016 τροποποιητική
πρόταση συµβιβασµού, µε την οποία περιόρισαν την απαίτησή τους από την παραπάνω διαταγή
πληρωµής στο τελικό ποσό των 540.000,00 ευρώ.
∆ηλαδή, από το συνολικό ποσό της διαταγής πληρωµής, µετά τόκων και λοιπών εξόδων που
ανερχόταν κατά την ηµεροµηνία σύνταξης της επιταγής την 12.09.2016 στο ποσό των 704.376,25
ευρώ, µείωσαν την οφειλή τους κατά 164.376,25 ευρώ και ζήτησαν από το ∆ήµο να τους
καταβάλει το συνολικό ποσό των 540.000,00 ευρώ και µάλιστα άτοκα.
Η τροποποιητική αυτή πρόταση συµβιβασµού –ως ιδιαίτερα συµφέρουσα για τον ∆ήµοέγινε δεκτή µε την αρ. 2/26/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας µε την
οποίαν επίσης αποφασίσθηκε να καταβληθεί το ποσό των 540.000,00 ευρώ σε πέντε(5)
άτοκες δόσεις, µέχρι την 31.05.2017.
Τελικά οι δικαιούχοι εισέπραξαν από το ∆ήµο µας το ποσό των 111.383,00 ευρώ µέσω
παρακατάθεσης στο ΤΠ∆, την 20.11.2017 και το ποσό των 428.617,00 ευρώ από το Πράσινο
Ταµείο, τον Ιούλιο 2020. Είναι δε προφανές ότι οι καταβολές αυτές δεν πραγµατοποιήθηκαν εντός
του χρονικού διαγράµµατος του συµβιβασµού. Επιπλέον, από τον συµβιβασµό αυτό ο ∆ήµος
ωφελήθηκε το ποσό των 246.825,51 ευρώ που αφορά νόµιµους τόκους και µείωση από το ποσό
του κεφαλαίου, αναλυόµενη η ωφέλεια ως εξής:
Αρχικό ποσό που έπρεπε να λάβουν οι δικαιούχοι: 689.987,40 ευρώ
Με την επιταγή ζητούσαν να λάβουν : 704.376,25 ευρώ και συµφώνησαν να λάβουν 540.000,00
ευρώ, άρα ωφελήθηκαν κατά πρώτον: 164.376,25 ευρώ (α)
Όµως η ωφέλεια του ∆ήµου δεν ανερχόταν µόνο στο ποσό των 164.376,25 ευρώ, αφού το ποσόν
αυτό αφορούσε µείωση από το ποσό του κεφαλαίου και είχε και όφελος και το ποσό των τόκων,
δηλαδή ο ∆ήµος ωφελήθηκε από το ποσό των τόκων , ως εξής:
Νόµιµοι τόκοι του ποσού των 111.383,00 ευρώ (από 01.06.2017 έως 19.11.2017), ήτοι: 3.149,24
ευρώ(β)
Νόµιµοι τόκοι του ποσού των 428.617,00 ευρώ (από 01.06.2017 έως 30.06.2020), ήτοι: 79.300,02
ευρώ(γ)
Συνολική ωφέλεια του ∆ήµου από τον εν λόγω συµβιβασµό ανερχόµενη σε: 164.376,25 €+
3.149,24 €+ 79.300,02 € = 246.825,51 ευρώ.
Στην τροποποιητική δε πρόταση συµβιβασµού των αντιδίκων αναφέρθηκε ρητά ότι ο συµβιβασµός
θα είναι τελειωτικός και θα αφορά όλες ανεξαιρέτως τις τυχόν υφιστάµενες εκκρεµότητες µεταξύ των
αντιδίκων και του ∆ήµου και θα τερµατιστούν όλες οι σχετικές δίκες, γεγονός που επικυρώθηκε από
πλευράς του ∆ήµου µε την αρ. 2/26/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Πλην όµως, κατά την ηµεροµηνία λήψης της αρ. 2/26/2017 Απόφασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, δεν είχε βεβαιωθεί η οφειλόµενη από τους δικαιούχους εισφορά σε χρήµα,
ανερχόµενη σε 28.931,76 ευρώ και έτσι δεν συµπεριελήφθηκε στον γενόµενο συµβιβασµό.
Έτσι λοιπόν ο ∆ήµος- ως όφειλε- βεβαίωσε στο όνοµα του κ.Μαυραγάνη Κων/νου, του µόνου από
τους δικαιούχους που βρίσκεται πλέον στη ζωή, την εισφορά σε χρήµα σε ποσοστό 20% επί των
28.931,76 ευρώ, ήτοι βεβαιώθηκε ποσό 5.786,36 ευρώ, του οποίου ποσοστού η βεβαίωση είναι
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση της προσφυγής και η οποία βεβαιωθείσα εισφορά σε
χρήµα δεν έχει εξοφληθεί µέχρι σήµερα. Η προσφυγή κατατέθηκε ενώπιον του Μονοµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά της αρ. 30794/233/02.10.2019 πράξης επιβολής
εισφοράς σε χρήµα, ύψους 28.931,76 ευρώ, η οποία συζητείται – κατόπιν αναβολής- την
21.01.2021.
Τέλος ο κ.Μαυραγάνης Κων/νος κατέθεσε στο ∆ήµο µας την αρ.30427/08.10.2020 αίτησηυπόµνηµα-διαµαρτυρία, τονίζοντας την ουσιαστική ωφέλεια από τον συµβιβασµό που επιτεύχθηκε
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και ζητά να αντιληφθούµε την εις βάρος του πρωτόγνωρη αδικία, θεωρώντας ως την πλέον
επιδεικνυόµενη λύση να επανεξεταστεί το θέµα του και να επικαιροποιήσει ο ∆ήµος την υπ΄αρ.
26/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να διευκρινισθεί ότι η πραγµατική βούληση των
συµβιβασθέντων µερών είναι η τελειωτική λύση όλων των υφιστάµενων τυχόν εκκρεµοτήτων
(οικονοµικών κλπ) εκ της ως άνω συγκεκριµένης αιτίας συµπεριλαµβανοµένης και της µοναδικής
άλλωστε εκκρεµότητας, δηλαδή της εισφοράς σε χρήµα σε βάρος του και τον τερµατισµό όλων των
σχετικών δικών.
Με την αρ. 20/177/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σε συνδυασµό µε την από
28.04.2020 εξουσιοδότηση του κ.∆ηµάρχου του ∆ήµου µας, έχει ορισθεί πληρεξούσια δικηγόρος
του ∆ήµου για την εν λόγω υπόθεση η Κα Αργυρού Κωνσταντίνα, η οποία µε την αρ.πρωτ.
31868/21.10.2020 εισήγησή της , η οποία παρατίθεται αυτούσια, προτείνει: «Να θεωρήσετε ότι η
ως άνω µε αριθµ.πρωτ. 30794/2333/02.10.2019 πράξη επιβολής εισφοράς σε χρήµα, λόγω
ένταξης σε εγκεκριµένο σχέδιο πόλης µε τις διατάξεις του Ν.1337/1983, που νοµίµως εκδόθηκε από
το Τµήµα Πολεοδοµίας, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου σας την
02.10.2019 ποσού 28.931,76 ευρώ, σε βάρος του Κωνσταντίνου Μαυραγάνη του Σπυρίδωνος και
της Βασιλικής, κατοίκου Κορίνθου, οδός Ευποιίας αριθµ.71, µε ΑΦΜ 011156602 ∆.Ο.Υ. Κορίνθου,
είναι εξοφληµένη και συµπεριλαµβάνεται στο ποσό του συµβιβασµού που έχει επέλθει µεταξύ του
∆ήµου σας και του παραπάνω, όπως αυτός έχει αναγραφεί στη µε αριθµό 2/26/2017 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου σας».
Ύστερα από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα και επειδή η υπ΄αρ.26/2017 Απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου έχει υλοποιηθεί ως προς το σύνολό της, το θέµα στάλθηκε στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο για λήψη σχετικής συµπληρωµατικής απόφασης σύµφωνα µε την εισήγηση της
πληρεξούσιας δικηγόρου του ∆ήµου.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε την υπ΄αρ. 325/2020 Απόφασή του, συµπληρώνει την µε αρ. 26/2017
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «Πρόταση συµβιβασµού σχετικά µε την εκ µέρους
του ∆ήµου καταβολή αποζηµίωσης απαλλοτριούµενου χώρου του σχεδίου πόλεως περιοχής
Κεραµειδάκι» και θεωρεί ότι η ως άνω µε αριθµ.πρωτ. 30794/2333/02.10.2019 πράξη επιβολής
εισφοράς σε χρήµα, λόγω ένταξης σε εγκεκριµένο σχέδιο πόλης µε τις διατάξεις του Ν.1337/1983,
που νοµίµως εκδόθηκε από το Τµήµα Πολεοδοµίας, της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
Πολεοδοµίας του ∆ήµου σας την 02.10.2019 ποσού 28.931,76 ευρώ, σε βάρος του Κωνσταντίνου
Μαυραγάνη του Σπυρίδωνος και της Βασιλική, κατοίκου Κορίνθου, οδός Ευποιίας αριθµ.71, µε
ΑΦΜ 011156602 ∆.Ο.Υ. Κορίνθου, και τυχόν συνυπόχρεων, είναι εξοφληµένη και
συµπεριλαµβάνεται στο ποσό του συµβιβασµού που έχει επέλθει µεταξύ του ∆ήµου σας και του
παραπάνω, όπως αυτός έχει αναγραφεί στη µε αριθµό 2/26/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να διαγραφεί το ποσοστό 20% επί του συνολικού οφειλόµενου
ποσού της εισφοράς σε χρήµα εκ 28.931,76 ευρώ, ήτοι το ποσό των 5.786,36 ευρώ το οποίο έχει
ήδη βεβαιωθεί, από την ατοµική καρτέλα οφειλέτη ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ.
Ακολούθως και σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα, το υπόλοιπο ποσοστό 80% της εισφοράς σε
χρήµα απαλείφεται και δεν πρέπει να βεβαιωθεί.Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη της Επιτροπής την διαγραφή της εν λόγω
βεβαιωµένης οφειλής, ποσού 5.786,36 ευρώ από την ατοµική καρτέλα οφειλέτη ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ, σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ’
όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ'αριθµ.845/12-01-2021 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων, τις διατάξεις του εδάφιου ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του
Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) µε το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν.3852/
2010, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες
νοµοθετικές διατάξεις,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής, ήτοι ποσοστό 20% επί του συνολικού οφειλόµενου ποσού
της εισφοράς σε χρήµα εκ 28.931,76 ευρώ, ήτοι το ποσό των 5.786,36 ευρώ από την ατοµική
καρτέλα

οφειλέτη

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

του

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ,

σύµφωνα

µε

την

υπ'αριθµ.845/12-01-2021 εισήγηση του τµήµατος Εξόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ανωτέρω εισήγηση, το υπόλοιπο ποσοστό 80%
της εισφοράς σε χρήµα απαλείφεται και δεν πρέπει να βεβαιωθεί.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 2/10/2021.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 18-01-2021
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

