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Αριθµός Πρακτικού 44
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 17-12-2019
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 σήµερα τηv 17η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 45177/13-12-2019 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.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος ∆ηµ., 4)Πούρος Γεώργ.,
5)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Πνευµατικός Αλέξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Κόλλια Κων. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 5ου
θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 4)Ταγαράς Βασ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 554η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «∆ιαγραφή
χρεών ή /και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 Κ∆Κ)», λέει 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
∆ήµων» και ισχύει, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από
προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής την υπ' αριθµ. πρωτ. 37499/23-102019 εισήγηση της ∆ηµοτικής Ενότητας Σαρωνικού (∆ηµοτική Κοινότητα Αθικίων), η οποία έχει ως
εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ:
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Σας Υποβάλλω αίτηση δηµοτών που αφορά διαγραφή οφειλής από τους βεβαιωτικούς καταλόγους
της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.
Αναλυτικά:
-Η κα Χρυσίνη Αναστασία του Γερασίµου µε κωδικό οφειλέτη 140963 κατόπιν της αριθ. 3770/69-2019 αιτήσεως της, η οποία αναφέρει ότι: είναι χρεωµένη εκ παραδροµής για τέλη Κοιµητηρίου
για έναν διπλό τάφο αντί µονού για το έτος 2019. Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των
22,00 € µε αριθ. χρέους 53 οικονοµικού έτους 2019. Η ανωτέρω οφειλή αφορά τον Χρηµατικό
κατάλογο 38/2019.
-Η κα Κεφάλα Αικατερίνη χήρα Χρήστου µε κωδικό οφειλέτη 73151 κατόπιν της αριθ. αιτήσεώς
της 30407/4-9-2019 η οποία αναφέρει ότι : είναι χρεωµένη εκ παραδροµής για τέλη κοιµητηρίου
Αγίου Ιωάννου, για έναν διπλό τάφο αντί για έναν µονό. Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού
των 22,00 € µε αριθ. χρέους 21 οικονοµικού έτους 2019. Η ανωτέρω οφειλή αφορά τον Χρηµατικό
κατάλογο 38/2019.
-Ο Ρεκλείτης Ιωάννης του Ευαγγέλου µε κωδικό οφειλέτη 29274 κατόπιν της αριθ. αιτήσεώς του
31240/11-09-2019 ο οποίος αναφέρει ότι: είναι χρεωµένος εκ παραδροµής στο κοιµητήριο Αθικίων,
για έναν διπλό τάφο αντί για έναν µονό. Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00 € µε
αριθ. χρέους 312 οικονοµικού έτους 2019. Η ανωτέρω οφειλή αφορά τον Χρηµατικό κατάλογο
39/2019.
-Η κα Μιοβόλου Μαργαρίτα του Παναγή µε κωδικό οφειλέτη 107597 κατόπιν της αριθ. αιτήσεώς
της 34472/03-10-2019 , η οποία αναφέρει ότι είναι χρεωµένη εκ παραδροµής στο Κοιµητήριο Ρητού
για έναν διπλό αντί για έναν µονό τάφο. Θα πρέπει να γίνει διαγραφή του ποσού των 22,00€ µε
αριθµό χρέους 41 οικονοµικού έτους 2019.Η ανωτέρω οφειλή αφορά τον χρηµατικό κατάλογο
43/2019.
Κατόπιν ελέγχου και οι τρεις τάφοι είναι µονοί.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε και ισχύει, 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 των οφειλών, προσαυξήσεων από τους βεβαιωτικούς καταλόγους της
∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, των :
- ΧΡΥΣΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ µε κωδικό οφειλέτη 140963,
- ΚΕΦΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ χήρα ΧΡΗΣΤΟΥ µε κωδικό οφειλέτη 73151,
- ΡΕΚΛΕΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ µε κωδικό οφειλέτη 29274,
- ΜΙΟΒΟΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ του ΠΑΝΑΓΗ µε κωδικό οφειλέτη 107597,
όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε την ανωτέρω
εισήγηση της ∆ηµοτικής Ενότητας Σαρωνικού (∆ηµοτική Κοινότητα Αθικίων).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 44/554/2019.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,
06-02-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

