
                                                                                         

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 39                  

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της  4-8-2020

    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 4η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 22073/31-7-2020 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 επτά (7) 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)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης),

2)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης).

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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        ΑΠΟΦΑΣΗ 331  η  : Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγηση του 2ου  θέματος της ημερήσιας

διάταξης «Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 ΚΔΚ)», λέει στην

επιτροπή  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 07.07.2020 εισήγηση του τμήματος

Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄ όλο το

περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< ΘΕΜΑ: Μερική διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ΤΑΠ»

1. Με την αρ. πρωτ. 14996/03.06.2020 αίτησή του, ο κος Οικονόμου Ηλίας με κωδ. 132469

ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το ακίνητο με κωδ.  5981 διότι στις

14.11.2013 ηλεκτροδοτήθηκε λόγω μίσθωσης.

2. Με  την  αρ.  πρωτ.  13210/15.05.2020  &  την  44374/10.12.2019  αιτήσεις  του,  ο  κος

Παπαφίλης Νικόλαος με κωδ. 756, ζητά την διαγραφή του ΤΑΠ που έχει χρεωθεί για το

ακίνητο  με  κωδ.  11697,  διότι  στις  10.05.2013  έκανε  διακοπή  ηλεκτροδότησης  ενός

παλαιού  πτηνοτροφείου.  Σύμφωνα  με  τα  Ε9  που  μας  προσκόμισε  αλλά  και  την

βεβαίωση πολιτικού μηχανικού πρόκειται  για ημιτελές παλαιό πτηνοτροφείο.  Όταν τα

κτίσματα είναι ημιτελή στο ΤΑΠ υπόκειται το οικόπεδο . (απόφαση ΥΠΕΣ 8752/1994).

Στην  προκειμένη περίπτωση το  ακίνητο βρίσκεται  σε  εκτός  σχεδίου περιοχή και  θα

χρεωθεί με τιμή οικοπέδου που ισχύει για τα εκτός σχεδίου οικόπεδα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε:   

1. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Οικονόμου Ηλίας με κωδ. 132469

ως εξής:

 Στην εγγραφή 3048, να διαγραφεί το ποσό των 0,58€ & να παραμείνει το ποσό των 3,86€

λόγω ηλεκτροδότησης στις 14.11.2013.

 Στην εγγραφή 4985 να διαγραφεί το ποσό των 4,44€

 Στην εγγραφή 2502, να διαγραφεί το ποσό των 4,08€

 Στην εγγραφή 5785, να διαγραφεί το ποσό των 3,86€

 Στην εγγραφή 5786, να διαγραφεί το ποσό των 3,86€

2. Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Παπαφίλης Νικόλαος με κωδ. 756,

ως εξής:

 Στον κωδικό ακινήτου 11697 να παραμείνει το ποσό των 8,93€ για τα έτη 2013 έως 2018

και να διαγραφεί η διαφορά.

Επειδή α. σύμφωνα με την περ. δ΄του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006 «Κάθε είδους
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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 εισόδου 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>>

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 χρεών, όπως αυτά ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

         

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/331/2020.-  

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 20-8-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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