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Αριθµός Πρακτικού 46
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 30-12-2019
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 30η ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 09:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 46870/24-12-2019 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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 5),
Πνευµατικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7) Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ.,2) Μπίτζιος ∆ηµ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 8ου θέµατος Ηµερησίας
∆ιάταξης).
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 579η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο 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 σχετική εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
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ΘΕΜΑ: ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ - ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
1. 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....”.
2. 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
1. Στο µηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας µας, στον Κ.Α οφειλέτη 61311 Κληρονόµοι Παύλου Μπινιάρη, εµφανίζεται να οφείλεται το ποσό των 24.548,26 € πλέον προσαυξήσεων έως σήµερα 2.199,48 € για Υπόλοιπο Εισφοράς σε χρήµα περιοχής Μπαθαρίστρα – ∆έλτα Κορίνθου στο
Ο.Τ. 780 (03) λόγω ένταξης στο ρυµοτοµικό σχέδιο (δόσεις 10 από 12, οι πρώτες δύο δόσεις είχαν
πληρωθεί µε τα υπ΄ αριθµ. Γ630/01-4-2011 & Β.118/18-01-2012 διπλότυπα είσπραξης). Σύµφωνα
µε τα αριθµ. 39131/4243/2018 και 17548/17-5-2019 έγγραφα της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών &
Πολεοδοµίας και Τµήµατος εσόδων αντίστοιχα, η ανωτέρω οφειλή εκ παραδροµής είχε αρχικώς βεβαιωθεί στο σύνολο σε µία µόνο εκ των κληρονόµων, την κα. Μπινιάρη Βασιλική (µετέπειτα καταχωρήθηκε ως κληρονόµοι Π. Μπινιάρη), ενώ η οφειλή βαρύνει ισόποσα και τις τρεις κληρονόµους
του κ. Παύλου Μπινιάρη, τις κ.κ. α) Μπινιάρη – Μικρού Βασιλική, β) Μπινιάρη Γεωργία και γ) Μπινιάρη - Κλαρού Αικατερίνη. Με βάση τα ανωτέρω και προκειµένου να αποτυπώνεται επακριβώς η
οφειλή των κατά νόµο κληρονόµων, συντάχθηκαν εκ νέου, τόσο νέες πράξεις επιβολής εισφοράς
µε ηµεροµηνία πράξης την 19η/10/2018, όσο και βεβαιωτικός κατάλογος εισφοράς σε χρήµα για το
ποσό που αναλογεί ονοµαστικά στις τρεις κληρονόµους,που βεβαιώθηκε ήδη στις 10/10/2019. Συγκεκριµένα στον χρηµατικό βεβαιωτικό κατάλογο αρ. 27/2019, εγγράφηκαν ως οφειλέτες οι κ.κ. α)
Μπινιάρη – Μικρού Βασιλική, β) Μπινιάρη Γεωργία και γ) Μπινιάρη -Κλαρού Αικατερίνη για ποσό
οφειλής 8.182,75 € εκάστη.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι βεβαιώθηκε εκ νέου στους κληρονόµους η
οφειλή από εισφορά σε χρήµα περιοχής Μπαθαρίστρα – ∆έλτα Κορίνθου στο Ο.Τ. 780 (03), για οικόπεδο του αποβιώσαντος κ. Παύλου Μπινιάρη, θα πρέπει να διαγραφεί η οφειλή από τον κωδικό
οφειλέτη µε Κ.Α. 61311 Κληρονόµοι Παύλου Μπινιάρη.
2. Στο µηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας µας, στον Κ.Α οφειλέτη ΤΕΝ-27068 Γεώργαρης
Αργύριος, εµφανίζεται να οφείλεται το ποσό των 809,11 € πλέον προσαυξήσεων έως σήµερα
1.074,14 € από τέλη Ύδρευσης για την χρονική περίοδο από το έτος 2001 έως και τον Ιούνιο του
2013. Ο κ. Γεώργαρης απεβίωσε στις 02/04/1996, ενώ η κόρη του Θεοφανώ Χέρισον (τωρινή ιδιοκτήτρια του ακινήτου), είναι µόνιµη κάτοικος ΗΠΑ (ηµεροµηνία απόδοσης ιθαγένειας των ΗΠΑ, η
07η Μαΐου 1980). Το συγκεκριµένο ακίνητο είναι ακατοίκητο από το θάνατο του κ. Γεώργαρη, σύµφωνα και µε την υπ΄αριθµ. 35182/09-10-2019 βεβαίωση του Προέδρου της Τοπικής Ενότητας Χιλιοµοδίου. Συγκεκριµένα στην βεβαίωση αναφέρεται ότι “Το ακίνητο που βρίσκεται στην Κοινότητα
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Χιλιοµοδίου ιδιοκτησίας Χέρισον Θεοφανώς (κάτοικος Αµερικής) κληρονόµου του θανόντος Γεώργαρη Αργυρίου του Μιχαήλ µε αριθµ. Παροχής νερού TEN-27068, είναι ακατοίκητο άνω των είκοσι ετών (ηµεροµηνία θανάτου του ανωτέρω 02/04/1996).
Στην Υπηρεσία µας εµφανίστηκε ο κ. Ραντίτσας ∆ηµήτριος, ως πληρεξούσιος της κας Χέρισον σύµφωνα µε το από 08 Ιανουαρίου 2018 πληρεξούσιο εκπροσώπησης που συντάχθηκε και θεωρήθηκε στο Ελληνικό Προξενείο της Πολιτείας του Ιλλινόις των ΗΠΑ, ο οποίος και αιτήθηκε
(αριθµ. πρωτ. 38487/31-10-2019) την διαγραφή της οφειλής διότι το ακίνητο είναι ακατοίκητο από
τον θάνατο του κ. Γεώργαρη και ως εκ τούτου βεβαιώνονταν οφειλή (το πάγιο) σε θανόντα σε ακατοίκητο ακίνητο. Μαζί µε την αίτηση ο κ. Ραντίτσας κατέθεσε:
1. Βεβαίωση Προέδρου Κοινότητας Χιλιοµοδίου.
2. Πληρεξούσιο Ελληνικού Προξενείου Πολιτείας Ιλλινόης των ΗΠΑ.
3. Βεβαίωση απόδοσης Ιθαγένειας το έτος 1980 της Πολιτείας του Μισσούρη των ΗΠΑ.
4. Ληξιαρχική πράξη Θανάτου του κ. Γεώργαρη.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω και µε δεδοµένο ότι µετά τον θάνατο του κ. Γεώργαρη εξακολουθούσε να βεβαιώνεται το πάγιο για το ακίνητο το οποίο όµως δεν κατοικείτο πλέον, θα πρέπει να γίνει διαγραφή της οφειλής στο όνοµα του θανόντα µε Κ.Α. ΤΕΝ-27068.
Β. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
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...”
1. Στο µηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας µας, στον Κ.Α οφειλέτη 47094 Παναγιωτόπουλος
∆ηµήτριος, εµφανίζεται να οφείλεται το ποσό των 907,45 € πλέον προσαυξήσεων έως σήµερα
614,00 € για υπόλοιπο οφειλής από µία παράβαση του ΚΟΚ, έτους 2010 (αρχική βεβαίωση
1.210,00 € το έτος 2012). Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 32954/23-09-2019 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων λόγω οικονοµικής αδυναµίας. Κατέθεσε απόφαση χορήγησης Αναπηρίας ποσοστού 70% σε ισχύ, καθώς και αντίγραφο δελτίου ανεργίας ΟΑΕ∆ από το έτος 2014.
2. Στο µηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας µας, στον Κ.Α οφειλέτη SAR-43714 εµφανίζεται
να οφείλει ο αποβιώσας κ. Λουκίδης Γεώργιος το ποσό των 8.485,64 € πλέον προσαυξήσεων
έως σήµερα 11.262,34 € για οφειλή από τέλη ύδρευσης ετών Β΄ εξάµηνο 2003 έως και Ιούνιο του
2013). Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 39024/04-11-2019 αίτηση που υπογράφει ο κ. Καράγγελος Σωτήριος (ως µοναδικοί κληρονόµοι), ζητείται να γίνει διαγραφή των προσαυξήσεων, προκειµένου να
πληρώσουν την κύρια οφειλή, διότι οι ίδιοι ουδέποτε είχαν λάβει γνώση των οφειλών του θανόντα,
διαµένοντας σε διαφορετική διεύθυνση από τον κ. Λουκίδη.
3. Στο µηχανογραφικό Σύστηµα της Υπηρεσίας µας, στον Κ.Α οφειλέτη 95775, Μπινιάρης Γεώργιος, εµφανίζεται να οφείλεται το ποσό των 860,00 € πλέον προσαυξήσεων έως σήµερα 185,96 €
για οφειλή από επτά παραβάσεις του ΚΟΚ, ετών 2010 η παλαιότερη έως 2014 η πιο πρόσφατη.
Σύµφωνα µε την υπ΄αριθµ. 29760/29-08-2019 αίτηση του, ζητά την οριστική διαγραφή της οφειλής
λόγω οικονοµικής αδυναµίας, µε την αιτιολογία ότι είναι άνεργος από το έτος 2010, ενώ υποστηρίζει ότι δεν έχει και δική του ακίνητη περιουσία. ∆εδοµένου ότι δεν επικαλέστηκε οικονοµική αδυναµία για λόγους υγείας (π.χ. µόνιµη αναπηρία), σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η ανεργία δεν αποτελεί µόνιµη κατάσταση, αλλά µπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε στιγµή, προτείνεται η διαγραφή µόνο
των προσαυξήσεων, προκειµένου να µπορέσει να πληρώσει µόνο την κύρια οφειλή.
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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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευµατικού Αλέξανδρου και Ταγαρά Βασίλειου, που ψηφίζουν
αρνητικά)
Την διαγραφή οφειλών, προσαυξήσεων από χρηµατικούς καταλόγους των : α) KΛΗΡΟΝΟΜΟΙ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΙΝΙΑΡΗ µε Κ.Α οφειλέτη 61311, β) ΓΕΩΡΓΑΡΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥ µε Κ.Α ΤΕΝ-27068, γ)
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ µε Κ.Α. 47094, δ) ΛΟΥΚΙ∆Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε Κ.Α SAR-43714 και ε)
ΜΠΙΝΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ µε ΚΑ 95775, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας
απόφασης, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 46/579/2019.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 04-02-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

