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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 35/30.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 568/2019
Θέμα 10ο Η.Δ.: «Διαγραφή οφειλών, λόγω παραγραφής αξιώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών κατά του Δήμου
Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού
Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το
Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 46883/24-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν
των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα (21) μέλη, δηλαδή:
ΑΠΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΝΤΑ
1.
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7.
8.
9.
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14.
15.
16.
17.
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19.
20.
21.

Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
Ζαχαριάς Σπυρίδων
Κόλλια Κωνσταντίνα
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Πνευματικός Αλέξανδρος
Κεφάλας Σταύρος,
Ταγαράς Βασίλειος
Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
Μπουρσέ Ηλίας
Σταυρέλης Νικόλαος
Μουρούτσος Γεώργιος
Μανωλάκης Δημήτριος
Δόντης Μιχαήλ
Καλλίρης Πελοπίδας,
Παπαϊωάννου Ευάγγελος,
Κορδώσης Χρήστος
Πλατής Σπυρίδων
Ασημακόπουλος Μάριος,
Τζέκου Παρασκευή
Γκερζελής Ιωάννης

1. Μπίτζιος Δημήτριος, προσήλθε στο τέλος του ΕΗΔΘ
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής, προσήλθε στο τέλος
του ΕΗΔΘ

2. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
3. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του 9ου ΗΔΘ
4. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιπρόεδρος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, προσήλθε στο τέλος του
ΕΗΔΘ
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
Καρασάββας Ιωάννης
Κονδύλης Μαρίνος
Λαμπρινός Παναγιώτης
Πιέτρης Τιμολέων, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ
Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δεκατρείς (13) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω
πρόσκληση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
Ζούζας Γεώργιος
Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου
Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
Λίτσας Παναγιώτης
Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-Άσσου
Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
Καραμπέτσος Ιωάννης – Αγγελοκάστρου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος δεν συμμετείχε στην συζήτηση και λήψη απόφασης για το ανωτέρω θέμα, λόγω κωλύματος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διαγραφή οφειλών, λόγω παραγραφής αξιώσεων παρελθόντων
οικονομικών ετών κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα
αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας », έθεσε
υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 17 Δεκεμβρίου 2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών, η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των
αξιώσεων κατά του Δημοσίου. Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει μεγαλύτερο χρόνο παραγραφής των αξιώσεων κατά των
Ο.Τ.Α. καταργείται. (άρθρο 276 παρ. 2 Ν. 3463/2006)
Οι διατάξεις που αφορούν την παραγραφή απαιτήσεων κατά του δημοσίου και κατ' επέκταση κατά των ΟΤΑ ρυθμίζονται:
α) από το Ν. 4270/2014 (ιδίως τα άρθρα 140-144).
Οι διατάξεις του Υποκεφαλαίου 12 του Κεφαλαίου Β' του Μέρους Δ' (άρθρα 136-145) του Ν. 4270/2014 ισχύουν για
απαιτήσεις του Δημοσίου που βεβαιώνονται προς είσπραξη μετά την 1.1.2015, καθώς και για απαιτήσεις σε βάρος του
Δημοσίου που γεννώνται μετά την ημερομηνία αυτή.
Κατ' εξαίρεση: οι διατάξεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 143 εφαρμόζονται και για ήδη υποβληθείσες αιτήσεις προς το
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και η σχετική προθεσμία των έξι (6) μηνών αρχίζει από την έναρξη ισχύος του νόμου
4270/2014... (άρθρο 183 παρ. 2 περ. β΄ και γ΄ του Ν. 4270/2014)
β) από το Ν. 2362/1995(ιδίως τα άρθρα 90 έως και 94) για τις απαιτήσεις οι οποίες γεννήθηκαν μετά το χρόνο έναρξης του
νόμου (δηλαδή μετά την 1/1/1996 σύμφωνα με το άρθρο 119 του ιδίου νόμου) και πριν την 1/1/2015 -προβλέπονται όμως
και ειδικότερες εξαιρέσεις- (χρόνο έναρξης του νόμου 4270/2014).
Όσον αφορά την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρμόζονται και επί
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν
συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. (άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 2362/1995)
Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που
έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής. (άρθρο 107 παρ. 2
Ν. 2362/95)
γ) με τις διατάξεις του ΝΔ 321/69 (ιδίως τα άρθρα 91 έως και 96) πριν την 1/1/1996 (χρόνο έναρξης του νόμου 2362/95)
Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α' 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική
ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (άρθρο 140 παρ. 1 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο
90 παρ. 1 του Ν. 2362/1995)
Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού
παραγράφεται μετά τρία (3) έτη, από την καταβολή. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών
που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. (άρθρο 140 παρ. 2 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ.
2 του Ν. 2362/1995)
Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή
στρατιωτικών, κατ’ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν
βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται
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μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της. (άρθρο 140 παρ. 3 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 3 του Ν.
2362/1995)
Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη
νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία
έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή
την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (άρθρο 140 παρ. 6 του Ν. 4270/2014, πρώην άρθρο 90 παρ. 6 του Ν.
2362/1995)
Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων αιρετών οργάνων κατά των Ο.Τ.Α, υπόκειται σε πενταετή παραγραφή, εάν από
άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής, η οποία αρχίζει από το τέλος του οικονομικού
έτους κατά το οποίο γεννήθηκε η αξίωση και ήταν δυνατή η δικαστική της επιδίωξη.
Η διαγραφή των οφειλών του Δήμου προς τρίτους γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 93 παρ 1 ν.
3463/2006), κατόπιν εισήγησης της οικονομικής υπηρεσίας.
Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων εισηγείται τη διαγραφή οφειλών του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με τα ως
άνω.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στο λογιστήριο δεν προκύπτει ως σήμερα οποιαδήποτε υποβολή αίτησης
όχλησης ή δικαστικής αγωγής από τους δικαιούχους για αναστολή παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Κορινθίων.
Παρακαλούμε, εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία γνωρίζετε που κωλύουν την ως άνω διαδικασία να μας τα γνωρίσετε,
διαφορετικά να λάβετε απόφαση διαγραφής τους ,ώστε το λογιστήριο να προβεί στην παραγραφή τους .
Με βάση τα ανωτέρω έχουν παραγραφεί οι κάτωθι απαιτήσεις κατά του Δήμου, σύμφωνα με την κάτωθι κατάσταση:
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ
 ΠΛΩΤΑΣ ΝΕΟΚΛ. ΑΝΔΡΕΑΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ 1/31.12.2012 ποσό 4.855,40 € με ΦΠΑ για 5η πιστοποίηση
του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑΡΑ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ--(υπέρβαση σύμβασης &
υπ΄αριθμ.25/466/2016 ΑΔΣ περί προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 103/31.12.2013 ποσό:817,28€,για Οδοιπορικά έξοδα και
ημερήσιες αποζημιώσεις για διάφορες μετακινήσεις του Δημάρχου από 9/9/2013 έως 18/12/2013 (ΠΡΑΞΗ
72/2014 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ& 150/2015 του Ι Τμήματος Ε.Σ.)
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 39/17.7.2014 ποσό:547,20€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις για διάφορες μετακινήσεις του Δημάρχου από 2/1/2014 έως 21/4/2014 (ΠΡΑΞΗ 71/2014 Ε.Σ.Ν.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ& 151/2015 του Ι Τμήματος Ε.Σ.)
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 40/17.7.2014 ποσό:292,80€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις για διάφορες μετακινήσεις του Δημάρχου από 26/4/2014 έως 15/6/2014 (ΠΡΑΞΗ 71/2014 Ε.Σ.Ν.
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ& 151/2015 του Ι Τμήματος Ε.Σ.)
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 9/12/2015 ποσό:267,17€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Ιούλιο έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 112/1-4-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 123/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 9/12/2015 ποσό:212,77€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Φεβρουάριο έτους 2015, κατόπιν
της αποφάσεως 27/4-2-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 123/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 9/12/2015 ποσό:261,64€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Απριλίου έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 112/1-4-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου.. (ΠΡΑΞΗ 123/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 9/12/2015 ποσό:193,19€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Ιούνιο έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 112/1-4-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 123/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 9/12/2015 ποσό:329,64€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Μάρτιο έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 27/4-2-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 123/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 9/12/2015 ποσό:196,67€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Μάιο έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 112/1-4-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 123/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 10/12/2015 ποσό:230,77€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Σεπτέμβριο έτους 2015, κατόπιν
της αποφάσεως 349/08-09-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 126/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 10/12/2015 ποσό:230,77€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Αύγουστο έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 297/05-08-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 126/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 10/12/2015 ποσό:230,77€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Οκτώβριο έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 408/13-10-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 127/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)

ΑΔΑ: 7ΧΧΙΩΛ7-ΦΔΥ
















ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 10/12/2015 ποσό:305,01€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις του Δημάρχου Κορινθίων για μετακινήσεις εκτός έδρας το μήνα Νοέμβριο έτους 2015, κατόπιν της
αποφάσεως 434/5-11-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 127/2015 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Παραστατικό 16/3/2016 ποσό:92,35€,για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσιες
αποζημιώσεις για μετακινήσεις του Δημάρχου στην Αθήνα στις 1/12/2015 και στις 18/12/2015 για υπηρεσιακούς
λόγους. (ΠΡΑΞΗ 24/2016 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
Κ/Ξ Ε. & Α. ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗ Ο.Ε. - Π. ΤΟΛΙΑΣ & ΕΤΑΙΡΟΙ Ο.Ε. Παραστατικό Τ.Π.Υ. 1/7.4.2014 ποσό:
11.984,16 για 1ο Λογαριασμό-Πιστοποίηση εργασιών του έργου Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου, ΑΜ 134/2013.
(ΠΡΑΞΗ 43/2014 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ& 76/2015 του VII Τμήματος Ε.Σ.) & υπ΄αριθμ.7/126/2017 ΑΔΣ περί
διάλυσης σύμβασης
ΓΚΟΤΣΗΣ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παραστατικό Τ.Π.Υ. 256/15.12.2014 ποσό: 885,60 για Αμοιβή του Δικηγόρου ''
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ. ΓΚΟΤΣΗ '' για τη σύνταξη γνωμοδότησης επί της 12/2014 πράξης Ε΄ Κλιμακίου Ε.Σ.σχετικά με τον
3ο ΑΠΕ & την 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου Κατασκευή Αθλητ. Εγκαταστάσεων Δ.Δ. Σολωμού & ΔΔ
Αρχ. Κορίνθου,(ΑΟΕ 16/377/2014) (Αμφισβήτηση νομιμότητας εντάλματος από ταμία 31.12.2014)
ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤ. & ΔΑΝΕΙΩΝ Παραστατικό 20/12/2014 ποσο: 94.498,00€ για Κράτηση 0,50% υπέρ
λογαριασμού τεχν. εξοπλισμού άρθρου 68 Ν.Δ. 3033/54 του Δήμου Κορινθίων, έτους 2014(ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
2012) λόγω μη απόδοσης
ΡΑΚΙΝΤΖΗ Γ. ΕΙΡΗΝΗ Παραστατικό Τ.Π.Υ. 1559/19.01.2015 ποσό: 19,50 € για έκδοση κτηματολογικού φύλλου&
διαγράμματος(ΚΑΕΚ:280555003002/0/0)
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ παραστατικό ΤΠΥ 2 & 3/2015 ποσό: 50,00€ & 50,00€ για προμήθεια στεφανιού
κηδείας την 5/5/2015 & 25/5/2015
ΒΟΡΤΕΛΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ παραστατικό 30/12/2016 ποσό: 342,01€ για Οδοιπορικά έξοδα και ημερήσια
αποζημίωση του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων για μετακίνηση στη
Θεσσαλονίκη από 30/11-2/12/2016 για συμμετοχή στο Ετήσιο Τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ μετά από την
απόφαση 426/29-11-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου. (ΠΡΑΞΗ 5/2017 Ε.Σ.Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ)
ΡΩΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ παραστατικό 8/12.9.2018 ποσό: 216,00€ για μίσθωση χώρου στάθμευσης λόγω λύσης
μισθωτηρίου
Π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ-Ε. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-Μ.ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παραστατικό ΤΠΥ 233/2018 μέρος
συνολικής αξίας, ποσό: 198,40€ λόγω μείωσης πληρωτέου ποσού (παρ. 3 άρθρο 22 Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ
114/59 τεύχος Α')(ΧΕΠ 2199/2018 -Ημ/νία πληρωμής 7/12/2018)
Π. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ-Ε. ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ-Μ.ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ παραστατικό ΤΠΥ 234/2018 μέρος
συνολικής αξίας, ποσό: 198,40€ λόγω μείωσης πληρωτέου ποσού (παρ. 3 άρθρο 22 Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ
114/59 τεύχος Α')(ΧΕΠ 2201/2018 -Ημ/νία πληρωμής 7/12/2018)
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ A.E.E.T. παραστατικό 9/12/2015 ποσό:171,77€ λόγω πληρωμής μέσω cardlink
ΠΕΙΡΑΙΩΣ δια χειρός Χ. Χασικίδη λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας του αριθμ.6970998888».

Το Δημοτικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την από 17-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τις
διατάξεις του άρθρου 276 § 2 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις των Ν. 2362/1995 και Ν. 4270/2014, μετά από διαλογική
συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
( Ο κ. Ασημακόπουλος Μάριος έδωσε λευκή ψήφο)
Τη διαγραφή οφειλών λόγω παραγραφής αξιώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών κατά του Δήμου Κορινθίων καθώς και
δαπανών οι οποίες αμετάκλητα κρίθηκαν μη θεωρητέες από τα αρμόδια τμήματα Ελεγκτικού Συνεδρίου κατόπιν πράξεων
του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Κορινθίας, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35 / 568/ 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 31- 12 - 2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

