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Αριθµός Πρακτικού 60

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 29-12-2020

    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 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 µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ., της υπ'

αριθ. ∆1α/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 ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως

και τη ∆ευτέρα 14 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00», της υπ’ αριθ. πρωτ. ∆Ι∆Α∆/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 29η ∆εκεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας

Τρίτη  και  ώρα  10:00 σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθ.  39402/24-12-2020

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.

     Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

    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 ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) µέλη

και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.
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Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ου θέµατος  ηµερήσιας  διάταξης),

2)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς

Βασίλειος.

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 6  4  2  η  : Ο Πρόεδρος, εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «∆ιαγραφή

χρεών  ή  / και  απαλλαγή  από  προσαυξήσεις  (αρθρ.174 Κ∆Κ)», αναφέρει στην  Επιτροπή  ότι

σύµφωνα µε το εδάφιο ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) µε

το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες Οικονοµικής Επιτροπής

∆ήµων»,  “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 της Επιτροπής την από 02-11-2020 εισήγηση

της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία καθ' όλο το περιεχόµενό της έχει ως εξής: 

            

ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 

Α.  Σύµφωνα  µε  το  άρθρο  174 του  Ν.  3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006)  Κύρωση  του  Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων, διαγραφές οφειλών γίνονται µόνο για: “Άρθρο 174 ∆ιαγραφή χρεών  1.
Κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει:

α)  Όταν  οι  οφειλέτες  απεβίωσαν  χωρίς  να  αφήσουν  περιουσία  ή  οι  κληρονόµοι  τους
αποποιήθηκαν την κληρονοµιά.
β) Όταν οι οφειλέτες δεν έχουν καθόλου περιουσία και η επιδίωξη της είσπραξης δεν έφερε
κανένα αποτέλεσµα επί τρία χρόνια, αφότου έληξε η χρήση κατά την οποία βεβαιώθηκαν.
γ)  Όταν  οι  οφειλέτες  δεν  έχουν  περιουσία  και  είναι  αγνώστου  διαµονής,  εφόσον  οι
προσπάθειες,  που  έγιναν  επί  µία  τριετία  για την  ανεύρεση  της  διαµονής  τους, δεν  έφεραν
αποτέλεσµα, και
δ)  Όταν  η  εγγραφή  στους  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  δηµοτικών  ή  κοινοτικών
φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασµένο ως προς
τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του φορολογουµένου ή όταν έγινε λανθασµένη πολλαπλή
εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το ίδιο πρόσωπο.
2. Η διαγραφή των χρεών γίνεται µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου....”.  

Β.   Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση
του  Κώδικα  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων,  ο  ∆ήµος  µπορεί  να  προχωρήσει  σε  διαγραφή  των
προσαυξήσεων  για  λόγους  οικονοµικής  αδυναµίας.  Συγκεκριµένα  αναφέρεται  ότι  :  “...3.  Στους
∆ήµους  και  στις  Κοινότητες  που  έχουν  δική  τους  ταµειακή  υπηρεσία,  το  δηµοτικό  ή  κοινοτικό
συµβούλιο  µε  αιτιολογηµένη  απόφασή  του,  µπορεί  να  απαλλάσσει  τους  οφειλέτες  από  τις
προσαυξήσεις  εκπρόθεσµης  καταβολής,  εφόσον  η  εκπρόθεσµη  καταβολή  οφείλεται:  α)  στη  µη
επίδοση της ατοµικής ειδοποίησης, ...β) σε οικονοµική αδυναµία.......Η απόφαση του συµβουλίου
εκδίδεται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη. Στις περιπτώσεις α΄ και γ΄ απαιτείται και η γνώµη της
ταµειακής υπηρεσίας...”
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Γ. 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,...”.

Α. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Σύµφωνα  µε την  αριθµ. 32642/27-10-2020 εισήγηση  του τµήµατος  Εσόδων και ∆ηµοτικής
Περιουσίας ∆ήµου Κορινθίων (την οποία και σας επισυνάπτουµε), το έτος 2016 βεβαιώθηκε σε βάρος
των  ιδιοκτητών  κ.κ.  Βούλγαρη  Ελένη  του  ∆ηµητρίου  (Α.Φ.Μ.  050863446)  και  Βούλγαρη
Καλλιόπη του ∆ηµητρίου (Α.Φ.Μ. 064110828), το ποσό των 6.653,14 € έκαστη, για εισφορά σε
χρήµα λόγω ένταξης στο ρυµοτοµικό σχέδιο περιοχής Μπαθαρίστρα – ∆έλτα Κορίνθου για το Ο.Τ.
739 (αριθµ. οικ. 04α και 04β) και για το  Ο.Τ. 741 (αριθµ. οικ. 01α,02α και 02β). Το έτος 2018 σε
εφαρµογή του  ν.4495/17 (ΦΕΚ 167/Α/03-11-2017) άρθρ. 142, έγινε µείωση 20% σύµφωνα  µε τις
διατάξεις του ανωτέρου άρθρου. Τελικό ποσό οφειλής µετά την µείωση 5.322,48 € έκαστη.

Οι ανωτέρω οφειλέτες απεβίωσαν και µε το υπ΄ αριθµ. 29721/2285/02.10.2020 έγγραφο της
Υπηρεσίας Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Μελετών, µας κοινοποιήθηκαν πίνακες πράξης επιβολής σε
χρήµα στο ορθό µετά τον υπολογισµό  µεριδίων κληρονοµιάς. Σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες
συντάχθηκε ο αριθµ. 78/20 Βεβαιωτικός Χρηµατικός κατάλογος εισφοράς σε χρήµα στους νοµίµους
κληρονόµους των θανόντων. 

Ως εκ τούτου θα πρέπει να προχωρήσετε στην διαγραφή των οφειλών από εισφορά σε χρήµα
των θανόντων κ.κ. Βούλγαρη Ελένης και Βούλγαρη Καλλιόπης, λόγω του ότι βεβαιώθηκαν εκ νέου οι
οφειλές στους κατά το κληρονοµικό δίκαιο νόµιµους κληρονόµους.

Β. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ

1. Στο µηχανογραφικό  Σύστηµα της Υπηρεσίας  µας, η  κα. Κοκκίνου Αικατερίνη, εµφανίζεται  να
οφείλει το ποσό των 1.264,70 € € πλέον προσαυξήσεων έως σήµερα 371,91 € για οφειλές της από
ανεξόφλητα δηµοτικά τέλη ∆ΕΗ περιόδου 07/01/2011 έως 05/08/2013. Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ.
33367/02-11-2020 αίτηση  της,  ζητά  την  διαγραφή  των  προσαυξήσεων  λόγω  µη  παραλαβής  των
ατοµικών ειδοποιήσεων. Συγκεκριµένα στην ατοµική καρτέλα εµφανίζεται ως διεύθυνση κατοικίας η
οδός Αγίου Όρους 11, ενώ στην αίτηση της αναφέρει ότι από 21/09/2010 έχει µετακοµίσει από την
οδό Αγίου Όρους, αρχικά στην οδό Κροκιδά και Μιλτιάδη 117 και µετά από τρεις µετακοµίσεις,  τώρα
διαµένει στην οδό  Εξαµιλίων 5  στην Κόρινθο. 

       Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στα µέλη της Επιτροπής την διαγραφή οφειλών και την

διαγραφή προσαυξήσεων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αυτές αναφέρονται στην σχετική εισήγηση

της αρµόδιας υπηρεσίας.

       Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α., και εκφράζει την επιφύλαξή του σχετικά

µε την ανωτέρω ∆ιαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήµα των θανόντων κ.κ. Βούλγαρη Ελένης

και Βούλγαρη Καλλιόπης, επειδή δεν αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας ονοµαστικά και µε

Α.Φ.Μ.,  οι κληρονόµοι, ούτε τα ποσά που αναλογούν σε έκαστο εξ αυτών και ψηφίζει λευκό.

      Η Οικονοµική  Επιτροπή έχοντας  υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την από 02-11-2020

εισήγηση  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Κορινθίων, τις διατάξεις του εδάφιου ιε

της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) µε το οποίο αντικαταστάθηκε
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το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 καθώς και όλες τις

σχετικές, ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις, 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(Ο κ.Πνευµατικός Α., ψηφίζει Λευκό)

Α.-Την διαγραφή  οφειλών από εισφορά σε χρήµα των θανόντων κ.κ. Βούλγαρη Ελένης του

∆ηµητρίου  και Βούλγαρη Καλλιόπης του ∆ηµητρίου και

Β – Την διαγραφή  προσαυξήσεων βεβαιωµένων οφειλών  της κ.Κοκκίνου Αικατερίνης,

όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και σύµφωνα µε την από

02-11-2020 εισήγηση  της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών. 

    

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 60  /642/2020.-  

                                           

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 25-01-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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