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Αριθμός Πρακτικού 59

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 16-12-2020

    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  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  καθώς  και  με  επικοινωνία  μέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου για όσα μέλη αντιμετώπισαν αδυναμία σύνδεσης στην τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 1, παρ.στ., της υπ'  αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης

(ΦΕΚ  Β΄4899/6-11-2020)  «Έκτακτα  μέτρα  προστασίας  της  δημόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από

τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα

6:00»,  της  υπ’  αριθ.  πρωτ.  ΔΙΔΑΔ/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  16η Δεκεμβρίου  2020,  ημέρα  της  εβδoμάδας  Τετάρτη  και  ώρα  10:00  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 38012/11-12-2020 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 Δήμου

Κορινθίων.

     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 ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα μέσω τηλεδιάσκεψης και με

επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
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Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος  (μέσω  τηλεδιάσκεψης),  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων  (μέσω

τηλεδιάσκεψης),  3)Μπίτζιος  Δημήτριος  (μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου),  4)Καρσιώτης

Παναγιώτης  (αναπληρώνει  το  τακτικό  μέλος  Κόλλια  Κωνσταντίνα)  (μέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδρομείου), 5)Παπαδημητρίου Σωτήριος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο Γεώργιο) (μέσω

τηλεδιάσκεψης),  6)Πνευματικός Αλέξανδρος (μέσω τηλεδιάσκεψης),  7)Ταγαράς Βασίλειος (μέσω

τηλεδιάσκεψης),   8)Σταυρέλης   Νικόλαος  (μέσω  τηλεδιάσκεψης),  9)Πλατής  Σπυρίδων  (μέσω

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

 Α π ό ν τ ε ς 

Ουδείς.

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 625  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 20ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή

χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρο 174 ΚΔΚ)» αναφέρει  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  αντικαταστάθηκε  το  άρθρο 72  του  Ν.  3852/2010  «Αρμοδιότητες  Οικονομικής  Επιτροπής

Δήμων» και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από

προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής την από 15-7-2020 εισήγηση του Τμήματος

Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία  έχει ως εξής:

<< Θέμα: «Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη (κληρονόμο)».

Σχετ.: Το αριθμ. 27945/20-08-2018 αίτημα της κας. Αναγνωστοπούλου Ευθυμίας.

Η κα. Αναγνωστοπούλου, με το ανωτέρω σχετικό, μας ενημέρωσε ότι για την οφειλή ποσού (1.143,55 €) χιλίων εκατόν
σαράντα τριών ευρώ και πενήντα πέντε λεπτών που εμφανιζόταν το έτος 2017 στην ατομική καρτέλα του θανόντα πα-
τέρα της κ. Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη, με Κ.Α. 13444, από ανεξόφλητα δημοτικά τέλη ακινήτου επί της οδού Νοτα-
ρά 84, έκανε χρήση των διατάξεων του Ν. 4483/17 περί ρύθμισης των ΟΤΑ και εξόφλησε το μέρος της οφειλής που της
αναλογούσε. Συγκεκριμένα στην παρ. 11 του αρθρ. 52, αναφέρονταν ότι “πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον
οφειλέτη, για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στην ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτής”.
Η κα. Αναγνωστοπούλου κατέθεσε την αριθμ. 18570/24-08-2010 δήλωση αποδοχής Κληρονομιάς της πατρικής περιου-
σίας εξ΄ αδιαιρέτου με τον αδελφό της κ. Αναγνωστόπουλο Θεμιστοκλή. Στις 21/07/2017 είχε προσέλθει στην Υπηρεσία
μας και κάνοντας χρήση των διατάξεων του Ν. 4483/17 ρύθμισε την οφειλή, με την αριθμ. 2069 ρύθμιση. Εν συνεχεία
κατέβαλλε ανελλιπώς τις δόσεις που της αναλογούσαν μέχρι και το ήμισυ της οφειλής, ήτοι το ποσό των (571,78 €) πε -
ντακοσίων εβδομήντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών. Συγκεκριμένα κατέβαλε τα κάτωθι ποσά:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Α/Α ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΟ

1 ΣΕΙΡΑ POS. 1501 /27-10-2017 51,98

2 ΣΕΙΡΑ Λ. 4284 /27-11-2017 51,98

3 ΣΕΙΡΑ Λ. 4893 /28-12-2017 51,98

4 ΣΕΙΡΑ POS. 525 /25-01-2018 51,98
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5 ΣΕΙΡΑ POS. 995 /16-02-2018 51,98

6 ΣΕΙΡΑ POS. 1344 /16-03-2018 51,98

7 ΣΕΙΡΑ POS. 1682 /23-04-2018 51,98

8 ΣΕΙΡΑ Λ. 2433 /21-05-2018 51,98

9 ΣΕΙΡΑ Λ. 2902 /25-06-2018 51,98

10 ΣΕΙΡΑ POS. 2452 /20-07-2018 51,98

11 ΣΕΙΡΑ POS. 2707 /20-08-2018 51,98

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 571,78

Με βάση τα ανωτέρω η κα. Αναγνωστοπούλου έχει καταβάλει στο Δήμο Κορινθίων το ήμισυ της οφειλής που της ανα -
λογεί από την οφειλή του θανόντα πατέρα της, σύμφωνα με την αριθμ. 18570/24-08-2010 δήλωση Αποδοχής κληρονο-
μιάς. Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής από την καρτέλα του κ. Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη
και εκ νέου βεβαίωση στον κ. Αναγνωστόπουλο Θεμιστοκλή, υιό του θανόντα και έτερο κληρονόμο με ποσοστό 50%>>.

Οι  κ.κ.  Μπίτζιος,  Καρσιώτης  και  Πλατής,  οι  οποίοι  αντιμετώπισαν  αδυναμία  σύνδεσης  στην

τηλεδιάσκεψη, δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζουν θετικά. 

    

Η  Οικονομική  Επιτροπή  κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  μέσω  τηλεδιάσκεψης,  καθώς  και

επικοινωνίας  μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και  έχοντας  υπ'  όψιν  την σχετική  εισήγηση  της

αρμόδιας υπηρεσίας,  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,  όπως αντικαταστάθηκε και

ισχύει,  καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Την διαγραφή του υπολοίπου της οφειλής από την καρτέλα του κ. Αναγνωστόπουλου Παναγιώτη και

εκ  νέου  βεβαίωση  στον  κ.  Αναγνωστόπουλο  Θεμιστοκλή,  όπως  αυτές  ακριβώς  και  αναλυτικά

αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης, σύμφωνα με την από 15-7-2020 εισήγηση του Τμήματος

Ταμειακής Υπηρεσίας, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/625/2020.-  

                                                                  Ακριβές απόσπασμα

Κόρινθος, 07-01-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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