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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  2-7-2020

    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 Σύµβουλο, 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 2α Ιουλίου  2020, ηµέρα της  εβδoµάδας Πέµπτη  και ώρα  9:00 σε

τακτική συvεδρίαση  και ύστερα  από τηv υπ'  αριθµ.  18063/26-6-2020 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.

    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 κάτωθι  πρόσκληση. 

     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  Σπυρίδων,  3)Κόλλια  Κωνσταντίνα,  4)Πούρος

Γεώργιος,  5)Ταγαράς  Βασίλειος,  6)Μουρούτσος  Γεώργιος  (αναπληρώνει  το  τακτικό  µέλος

Σταυρέλη Νικόλαο), 7)Πλατής Σπυρίδων.

  Α π ό ν τ ε ς 

1)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος  (προσήλθε  κατά  την  συζήτηση  του  6ου θέµατος  ηµερήσιας  διάταξης),

2)Πνευµατικός Αλέξανδρος.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  278  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος  το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «∆ιαγραφή

χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθ.174 Κ∆Κ)» αναφέρει στα µέλη ότι σύµφωνα µε τις
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διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  «Αρµοδιότητες  οικονοµικής  επιτροπής  ∆ήµων  όπως

τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του εδαφίου κi της § 1 του άρθρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-

8-2019),  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 την από 22-06-2020 εισήγηση  του τµήµατος

Ταµειακής  Υπηρεσίας  της  ∆/νσης  Οικονοµικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου, η  οποία  καθ'όλο  το

περιεχόµενό της έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: ∆ιαγραφή οφειλής της κας Κουργιώτη Ευθυµίας 

Σχετ.: 1. Το αριθµ. 3661/10.06.2020 έγγραφο ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και
               Πολιτισµού ∆ήµου Κορινθίων. 
           2. Το αριθµ. 10-5887/30.01.2020 έγγραφο του Οργανισµού Προνοιακών Επιδοµάτων &
               Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

       Σύµφωνα µε το άρθρο 72 “Αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής” του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010)  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  -
Πρόγραµµα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 09/08/2019, µε την παρ. 1 εδάφιο
κi του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίστηκε ότι η Οικονοµική Επιτροπή : “κ. Αποφασίζει για:... i.

τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων,...”.

    Σας  διαβιβάζουµε  το  αριθµ.  3661/10-06-2020 έγγραφο  της  ∆/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,
Παιδείας  και πολιτισµού ∆ήµου Κορινθίων, σύµφωνα µε το οποίο θα πρέπει να γίνει διαγραφή της
οφειλής της κας  Κουργιώτη Ευθυµίας (κωδ. 146465) από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος
προνοιακού επιδόµατος, διότι σύµφωνα µε το ανωτέρω 2ο σχετικό έγγραφο, θα γίνεται παρακράτηση
από  τον  ΟΠΕΚΑ  ποσοστού  20%  επί  του  µηνιαίου  επιδόµατος  που  της  καταβάλλεται  από  τον
Οργανισµό για επίδοµα αναπηρίας όρασης και µέχρι την συµπλήρωση του οφειλόµενου ποσού.

    Σύµφωνα  µε  την  Ατοµική  Καρτέλα  Οφειλέτη  της  κ.Κουργιώτη  Ευθυµίας  (κωδ.  146465) που

επισυνάπτεται στην ανωτέρω εισήγηση, το  ποσό βεβαίωσης οφειλής ανέρχεται σε 19.237,19€.

      Ο Πρόεδρος  στην συνέχεια  εισηγείται την διαγραφή οφειλής της  ανωτέρω, σύµφωνα  µε την

σχετική εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.

 

       Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ'όψιν την εισήγηση

του Προέδρου, την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας,  τις διατάξεις  του εδάφιου κi της .§ 1 του

άρθρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019) µε τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 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 ΟΜΟΦΩΝΑ

    Την  διαγραφή οφειλής της κ.Κουργιώτη  Ευθυµίας (κωδ. 146465) ποσού βεβαίωσης οφειλής

19.237,19€ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος Προνοιακού επιδόµατος, κατά το άρθρο 174
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του  Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων,  σύµφωνα  µε  τα  όσα  ακριβώς  και  αναλυτικά  περιγράφονται

ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 33/278/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 03-08-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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