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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 5 ου
θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 4)Ταγαράς Βασ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 556η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για 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΄/9-82019) 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. 43326/26-112019 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: <<∆ιαγραφή µέρους του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων>>.
Σχετ. Αίτηση µε συν/να έγγραφα, 16958/15-05-2019.

ΑΔΑ: ΩΗ1ΥΩΛ7-ΙΦ3

Ο κος Αλευριάδης Ηλίας µε ΚΩ∆. 35901, είναι χρεωµένος: στην εγγραφή 169,120,122 & 124 µε
1.255,64€ για τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5% έτους 2017 και στην εγγραφή 168,120,122
& 124 µε 278,65€ ως πρόστιµο. Στις 15/05/19 µας προσκόµισε αίτηση µε τις δηλώσεις των (4)
3µήνων έτους 2017 & το Ε3 έτους 2017 ως εξής:
• Α’ 3µηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 13.230,65€
• Β’ 3µηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 14.212,10€
• Γ’ 3µηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 12.809,10€
• ∆’ 3µηνο 2017 έσοδα που δηλώθηκαν 15.159,55€
Σύνολο 55.411,40€
Σύµφωνα µε την απόφαση 99/2016 του Νοµικού Συµβουλίου τ. Κράτους, (η οποία έγινε αποδεκτή
από τον υπουργό Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, σύµφωνα µε το αρ.
33482/31.10.2016 έγγραφο του ΥΠΕΣ), επιχειρήσεις οι οποίες πωλούν εκτός από τα είδη που
προβλέπονται ρητά στο άρθρο 20 του Ν. 2539/97 (φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά,
γαλακτοκοµικά προϊόντα και γλυκίσµατα), αλλά διαθέτουν προς πώληση και ψωµί, αρτοσκευάσµατα
κ.λπ. & διαθέτουν µια άδεια λειτουργίας και δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο ενιαίο, θα πρέπει να
βρεθεί η κατάλληλη τεχνικώς δυνατή και νοµικώς επιτρεπόµενη λύση για την εξεύρεση της
φορολογητέας ύλης για την επιβολή της φορολογητέας ύλης προς επιβολή του τέλους επί των
ακαθαρίστων εσόδων.
Άρα σύµφωνα µε την ανωτέρω απόφαση του ΝΣΚ και µε τα στοιχεία που προσκόµισε ο λογιστής
της επιχείρησης, τα τέλη θα πρέπει να διαµορφωθούν ως εξής:
• στην εγγραφή 169 θα παραµείνει το ποσό των 275,68€ για τέλη επί των ακαθαρίστων
εσόδων 0,5% έτους 2017, δηλ. διαγραφή 706,43€ & διαγραφή αρ. χρ. 120 (82,16€), 122
(95,43€), 124 (95,94€) και στην εγγραφή 168 θα παραµείνει το ποσό των 66,16€, δηλ.
διαγραφή 169,55€ ως πρόστιµο & διαγραφή αρ. χρ. 120 (18,08€), 122 (15,27€), 124
(9,59€).
Επειδή α) µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου (περ. δ’ άρθρου 174 Ν. 3463/2006)
κάθε είδους χρέη προς τους ∆ήµους και τις Κοινότητες διαγράφονται ολόκληρα ή εν µέρει: 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 &
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.
Παρακαλούµε όπως αποφασίσετε σχετικά.
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 µέρους του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του κ.Αλευριάδη Ηλία µε
ΚΩ∆. 35901 όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης, σύµφωνα µε την
ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως o Νοµός ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 44/556/2019.Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος,
06-02-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

