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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  30-12-2019

    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 σήµερα τηv 30η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00

σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  46870/24-12-2019  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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Κόλλια  Κων.,  4)Πούρος  Γεώργ.,  5),

Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7) Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης  Χρ.,2)  Μπίτζιος  ∆ηµ.(προσήλθε  κατά  την  συζήτηση  του  8ου  θέµατος  Ηµερησίας

∆ιάταξης).

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 580  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «∆ιαγραφή

χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ.174 Κ∆Κ)» 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 αντι-

καταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες οικονοµικής  επιτροπής  ∆ήµων» και

ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξή-

σεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Επιτροπής  την  υπ'αριθµ.πρωτ. 45403/02-12-

2019  εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 

ΑΔΑ: ΩΛΦΨΩΛ7-Α7Θ



Θέµα: <<∆ιαγραφή βεβαιωµένων ανεξόφλητων τελών σε λογαριασµούς της ∆ΕΗ >>.

1) Με τη υπ’ αριθ. 4612/07.02.2019 αίτηση της κας Ροκανά Πολυξένης του Ευαγγέλου, ζητείται η
διαγραφή βεβαιωµένων χρεών στο όνοµα του ήδη από 13.11.2015 θανόντος συζύγου της, Ροκανά
Σταύρου του Γεωργίου (κωδ. οφειλέτη: 50057), που αφορούν σε ανεξόφλητα δηµοτικά τέλη καθα-
ριότητας και ηλεκτροφωτισµού και ανεξόφλητο δηµοτικό φόρο της υπ’ αριθ. 31507717 παροχής της
∆ΕΗ,  για  το  λόγο  ότι  το  εν  λόγω  κατάστηµα  (οδός  Περιάνδρου  αρ.  10 στην  Κόρινθο)  κατά  το
διάστηµα που αφορά η χρέωση (13.05.2015 – 07.04.2016), ήταν µισθωµένο και συνεχίζει έως και
σήµερα. 
3)Με τη υπ’ αριθ. 27816/09.08.2019 αίτηση της κας  Katrina Greta του  Jentor, ζητείται ο έλεγχος
ορθότητας βεβαιωµένων χρεών στο όνοµα της (κωδ. οφειλέτη: 51465), που αφορούν σε ανεξόφλη-
τα δηµοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, ανεξόφλητο δηµοτικό φόρο και ΤΑΠ της υπ’
αριθ. 31548502 παροχής της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε τα έγγραφα της ∆ΕΗ που προσκοµίστηκαν συνηµ-
µένα.    

Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε:
1. Τη διαγραφή, από το Ροκανά Σταύρο του Γεωργίου (κωδ. οφειλέτη: 50057) των ακόλουθων
βεβαιωµένων χρεών µε τις προσαυξήσεις τους:

206,47 €, αρ. χρέους 984, χρ. Κατάλογος 24/2018
64,51€, αρ. χρέους 719, χρ. Κατάλογος 25/2018

και την ορθή βεβαίωση τους στη ∆αλιβίγκα Αικατερίνη του ∆ηµητρίου, (κωδ. οφειλέτη: 33515)
µε ΑΦΜ 043504030, µισθώτρια του ως άνω καταστήµατος σύµφωνα µε τις αναλυτικές καταστάσεις
µισθωµάτων ακίνητης περιουσίας (Ε2) κατά το διάστηµα που αφορά η χρέωση. 

2. Τη διαγραφή, από τη Katrina Greta του Jentor (κωδ. οφειλέτη: 51465) των ακόλουθων βεβαιω-
µένων χρεών µε τις προσαυξήσεις τους:

110,06€, αρ. χρέους 390, χρ. Κατάλογος 24/2018
34,38€, αρ. χρέους 736, χρ. Κατάλογος 25/2018
15,10€, αρ. χρέους 736, χρ. Κατάλογος 26/2018

διότι τα παραπάνω ποσά θα βεβαιωθούν ορθά σε νέο υπό οριστικοποίηση  χρηµατικό  κατάλογο
(ΧΚ 10/20169) στο  Dhima Pierin του  Thom, πραγµατικού υπόχρεου – καταναλωτή της ως άνω
παροχής κατά το διάστηµα που αφορά η χρέωση, σύµφωνα µε έγγραφο της ∆ΕΗ. 

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 ορι-
στικούς 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 δια-
γραφή 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. 

     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 ∆ήµων και

Κοινοτήτων όπως ισχύει  καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Αλέξανδρου και Ταγαρά  Βασίλειου, που ψηφίζουν

αρνητικά)

ΑΔΑ: ΩΛΦΨΩΛ7-Α7Θ



      Την διαγραφή  οφειλών των : α) ΡΟΚΑΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ  µε Κ.Α οφειλέτη 50057 και

β)  KATRINA GRETA του  JENTOR µε  ΚΑ 51465,  όπως  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  ιστορικό  της

παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε την ανωτέρω  εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/580/2019.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,        05-02-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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