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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  20-07-2020

    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 20η Ιουλίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και

ώρα 9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 20547/16-7-2020 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 Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ.

πρωτ.  17002/19-6-2020  έγγραφό  του  δήλωσε  την  ανεξαρτητοποίησή  του  από  την  δημοτική

παράταξη της μειοψηφίας «Δύναμη 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  Δημοτικού  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 εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε

vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια

Κων/να,  5)Πούρος  Γεώργιος,  6)Πνευματικός  Αλέξανδρος,  7)Ταγαράς  Βασίλειος,  8)Σταυρέλης

Νικόλαος, 9)Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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       ΑΠΟΦΑΣΗ 316  η  : Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  «Διαγραφή

χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθ.174 ΚΔΚ)» ανέφερε στα μέλη ότι σύμφωνα με

τις  διατάξεις  του  άρθρου 72  του  Ν.  3852/2010  «Αρμοδιότητες  οικονομικής  επιτροπής Δήμων

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 Δήμων και Κοινοτήτων. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την από 03.07.2020 εισήγηση του τμήματος

Ταμειακής Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄όλο το περιεχόμενό

της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Διαγραφή οφειλών.

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  Διοίκησης  -

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 Δήμων και Κοινοτήτων,...”.

1.  O κ.  ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  με Κ.Α 99289, εμφανίζεται  να οφείλει  ποσό 80,00€ πλέον

προσαυξήσεων, για παράβαση του Κ.Ο.Κ. για το αυτοκίνητο Ι.Χ. με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡΝ 9197,

αριθμ.  Κλήσης  22534  και  ημερομηνία  παράβασης  29/11/2011.  Η  συγκεκριμένη  παράβαση

βεβαιώθηκε με τον υπ΄αριθμ. 83/20-12-2012 Βεβαιωτικό κατάλογο και αριθμό εγγραφής καταλόγου

4859. 

Η παράβαση είχε πληρωθεί  μέσω των ΕΛΤΑ Κιάτου (το μισό εντός 10ημέρου),  με  το

αριθμ.  104459284  αποδεικτικό,  στο  οποίο  όμως το  όνομα εμφανιζόταν ως Λανόπουλος  αντί

Πανόπουλος, με όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του οφειλέτη τα ίδια (λόγω ιδιομορφίας στην εγγραφή

του πρώτου γράμματος από τον υπάλληλο των ΕΛΤΑ). Επειδή δεν υπήρχε στο Δήμο οφειλέτης

με  το  όνομα  Λανόπουλος  και  δεν  μπορούσε  να  ταυτοποιηθεί  η  οφειλή,  τα  χρήματα  αυτά

συμπεριλήφθηκαν στο Γραμμάτιο Α.2326/29-11-2013 με αιτιολογία Άγνωστοι Καταθέτες.  

Εισηγούμαστε τη διαγραφή της οφειλής των 80,00 €  για παράβαση Κ.Ο.Κ. Έτους 2012

με Κωδ. Χ.Κ. 83, Αρ. Χρέους 4859, Αρ. Αποδεικτικού 29 και ημερομηνία βεβαίωσης 20/12/2012,

διότι είχε πληρωθεί εμπρόθεσμα μέσω των ΕΛΤΑ Κιάτου.

2. Ο κ. ΤΣΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με Κ.Α. ΤΕΝ-28686, εμφανίζεται να οφείλει στον Δήμο Κορινθίων :

α) τα τέλη διατήρησης οικ. τάφου στην δημοτική κοινότητα Αγ. Βασιλείου ετών 2011 έως 2018

ποσού 164,00 €,  β) αναδρομικά μη ηλεκτροδοτούμενα ετών 2015,2016 & 2017 ποσού 3,09 €

και γ) το τέλος οικογενειακού τάφου έτους 2019 ποσού 44,00 €. Με την αριθμ. 13900/18-04-2019

αίτηση του, είχε ζητήσει τη διαγραφή  των τελών διατήρησης οικ. τάφου στην δημοτική κοινότητα
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Αγ. Βασιλείου ετών 2011 έως 2018, διότι χρεωνόταν εκ παραδρομής  για δύο (2) τάφους και όχι

για έναν. Με την αριθμ. 44/557/17-12-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κορινθίων,

κατόπιν  σχετικής  εισήγησης  του  τμήματος  Εσόδων  και  διαχείρισης  Ακίνητης  Περιουσίας  του

Δήμου  Κορινθίων,  αποφασίστηκε  η  διαγραφή των  τελών  διατήρησης  οικ.  τάφου  ετών 2011

-2018. Ο κ. Τσιωτάκης στις 18/12/2019 κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα το ποσό των 50,00 €

προκειμένου να εξοφλήσει τις οφειλές που παρέμειναν στην ατομική του καρτέλα , δηλαδή το

τέλος  διατήρησης  οικ.  τάφου  έτους  2019  και  τα  αναδρομικά  μη  ηλεκτροδοτούμενα  ετών

2015,2016  &  2017.  Η απόφαση της  Οικονομικής  Επιτροπής για  την  διαγραφή των οφειλών

διαβιβάστηκε  στο  τμήμα  της  Ταμειακής  στις  25/02/2020.  Κατά  την  εκτέλεση  της  απόφασης

διαπιστώθηκε  ότι  εκ  παραδρομής  στις  21/01/2020  με  την  κατάθεση  των  50,00  €

εξοφλήθηκαν από τον εισπράκτορα οι  οι  δύο πρώτες οφειλές που εμφανίζονταν στην

καρτέλα, ήτοι τα τέλη κοιμητηρίων ετών 2011 και 2012, ποσού 20,00 € έκαστο πλέον των

μέχρι τότε προσαυξήσεων,  αντί να εξοφληθούν τα αναδρομικά μη ηλεκτροδοτούμενα και το

τέλος  κοιμητηρίου  έτους  2019,  τα  οποία  και  έμειναν  ανεξόφλητα.  Η  ενέργεια  αυτή  του

εισπράκτορα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχε γίνει ακόμη γνωστή στην Ταμειακή Υπηρεσία η

απόφαση των διαγραφών και ο εισπράκτορας εισέπραξε, ως όφειλε, από τις παλαιότερες οφειλές

που εμφανίζονταν στην ατομική καρτέλα του κ. Τσιωτάκη.

Δεδομένου ότι:

α)  τα  τέλη  κοιμητηρίων  2011  -2012  σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  απόφαση  επρόκειτο  να

διαγραφούν, αλλά εκ παραδρομής εξοφλήθηκαν με την κατάθεση των 50,00 €.

β) ότι η οφειλή από τα αναδρομικά μη ηλεκτροδοτούμενα και το τέλος κοιμητηρίου έτους 2019

εμφανίζεται απλήρωτη ενώ η κατάθεση των 50,00 € αφορούσε αυτή την οφειλή, θα πρέπει να

γίνει διαγραφή των ανωτέρω δύο οφειλών διότι εκ παραδρομής εμφανίζονται απλήρωτες.>>

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 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 Δήμων και

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

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  διαγραφή  οφειλών,  όπως  αυτές  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρονται  στο  ιστορικό  της

παρούσης. 

ΑΔΑ: Ω1ΟΝΩΛ7-2ΞΓ



          

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/316/2020.-  

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 28-7-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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