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Αριθμός Πρακτικού 12
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-3-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 16η Μαρτίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 8966/12-3-2020 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)Κόλλια Κων., 4)Μπίτζιος Δημ.
5)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Πούρος Γεώργ., 2)Πνευματικός Αλέξ., 3)Ταγαράς Βασ., 4)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 113η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγηση για το 5ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης «Διαγραφή χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (άρθρ. 174 ΚΔΚ)», 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 Δήμων» και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών ή/και
απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψιν της Επιτροπής την από 24-02-2020 εισήγηση της
Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ»
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ-114 Α/08-06-2006) Κύρωση του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε διαγραφή των προσαυξήσεων
για λόγους οικονομικής αδυναμίας. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι : “...3. Στους Δήμους 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, ο κ. Βλούτης Ταξιάρχης με Κ.Α οφειλέτη
74595, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 5.034,22 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 2.615,70
€ για οφειλές του από τέλη Ύδρευσης (το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής), περιόδων από Α΄
τετράμηνο 2008 έως Ιούνιο του έτους 2013, καθώς και τέλη κοιμητηρίων ετών 2005 έως 2019.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1222/15-01-2020 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων
λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος έτους 2018 με
δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα 1.368,00 € .
2. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Αδαμόπουλος Αριστομένης με Κ.Α
οφειλέτη 31629, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 58,69 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα
110,34 € για οφειλή του από μία παράβαση του ΚΟΚ έτους 2004. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
936/13-01-2020 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την
κύρια οφειλή λόγω λανθασμένης διεύθυνσης, τόπος κατοικίας Κορυδαλλός οδός Λήμνου 56, και
διεύθυνση αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων σύμφωνα με την ατομική καρτέλα το Γαλατάκι
Κορινθίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος καθώς και αντίγραφο λογαριασμού
ΔΕΚΟ με διεύθυνση κατοικίας την οδό Λήμνου 56. Επιπρόσθετα κατέθεσε και Γνωμάτευση
Υγειονομικής Επιτροπής απόδοσης εφ΄ όρου ζωής ιδιότητας ΑΜΕΑ.
3. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Ντρούλιας Κωνσταντίνος με Κ.Α
οφειλέτη ΤΕΝ-29003, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 555,98 € πλέον προσαυξήσεων έως
σήμερα 594,16 € για οφειλές του από τέλη Ύδρευσης ετών 2006 έως Ιούνιο του έτους 2013.
Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1648/20-01-2020 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων
λόγω οικονομικής αδυναμίας.
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4. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Μούτσος Νικόλαος με Κ.Α οφειλέτη
SAR-53398, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 4.502,17 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα
5.837,81 € για οφειλές του από τέλη Ύδρευσης ετών 2004 έως Ιούνιο του έτους 2013 τέως Δήμου
Σαρωνικού, για μισθωμένη οικία του στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.
3579/03-02-2020 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την
κύρια οφειλή, λόγω μόνιμης μακροχρόνιας διαμονής στο εξωτερικό (Δημοκρατία της Βενεζουέλας
από έτος 1993, καθώς και ότι δεν είχε γνώση για την ύπαρξη της οφειλής από τους ενοικιαστές της
οικίας. Η κατοικία του κ. Μούτσου στην Ελλάδα είναι στην Κόρινθο στην οδό Εθνικής Αντίστασης
98 και ως εκ τούτου ουδέποτε λάμβανε γνώση της οφειλής τις σπάνιες κατά δήλωση του φορές που
επισκεπτόταν την Ελλάδα.
5. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Κουτσογκίλας Αθανάσιος με Κ.Α
οφειλέτη ΣΟΛ-61249, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 1.015,34 € πλέον προσαυξήσεων έως
σήμερα 404,07 € για παλιές οφειλές του από τέλη Ύδρευσης και τέλη κοιμητηρίου του τέως Δήμου
Σολυγείας. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2995/29-01-2020 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των
προσαυξήσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των
δύο τελευταίων ετών με χαμηλό δηλωθέν πραγματικό εισόδημα (περίπου 5.000,00 €).
6. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Σκαλτσάς Κωνσταντίνος με Κ.Α
οφειλέτη 31656, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 58,69 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα
110,34 € για μία παράβαση του ΚΟΚ. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 2072/21-01-2020 αίτηση του, δεν
έλαβε ποτέ γνώση της οφειλής, δεδομένου ότι η μόνιμη κατοικία του εδώ και πάρα πολλά έτη είναι
στην οδό Δημ. Υψηλάντου 22, Αγ. Άννα, Κορίνθου και όχι στην οδό Κοραή 1 που αναγράφεται
στην ατομική του καρτέλα. Κατέθεσε αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ τόσο τωρινό έτους 2020, όσο
και παλαιότερο, έτους 2012. Επιπρόσθετα επικαλέστηκε την ιδιότητα του ως Διοικητή της
Αστυνομικής Διεύθυνσης Κορίνθου κατά την χρονική περίοδο τέλεσης της παράνομης στάθμευσης
και την ειδική άδεια στάθμευσης που του είχε χορηγηθεί από την Αστυνομική Διεύθυνση. Κατά
δήλωση του εάν είχε λάβει γνώση της παράβασης, ή θα την είχε πληρώσει άμεσα ή θα την είχε
ακυρώσει με βάση την μόνιμη άδεια στάθμευσης που κατείχε. Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει
να γίνει διαγραφή των προσαυξήσεων, διότι δεν είχε λάβει γνώση της οφειλής.
7. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, στον Κ.Α οφειλέτη SAR-43799 εμφανίζεται
ο αποβιώσας κ. Νικόλαος Μάρκελλος να οφείλει το ποσό των 2.903,54 € πλέον προσαυξήσεων
έως σήμερα 1.488,26 € για οφειλή από τέλη ύδρευσης έτους 2000 έως και Ιούνιο του 2013, Τέλος
Ακίνητης περιουσίας και αναδρομικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων. Με την υπ΄ αριθμ. 45906/18-
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12-2019 αίτηση, τα τέκνα του θανόντος κ.κ. Μάρκελλος Δημήτριος και Μάρκελλος Παναγιώτης,
ως κληρονόμοι του θανόντος, ζητούν να γίνει διαγραφή των προσαυξήσεων, προκειμένου να
πληρώσουν την κύρια οφειλή, διότι οι ίδιοι ουδέποτε είχαν λάβει γνώση των οφειλών του θανόντα.
8. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, στον Κ.Α οφειλέτη Λ3517 εμφανίζεται ο
αποβιώσας κ. Αποστόλου Γεώργιος να οφείλει το ποσό των 454,89 € πλέον προσαυξήσεων έως
σήμερα 257,63 € για οφειλή από τέλη ύδρευσης Άσσου – Λεχαίου, Τέλος Ακίνητης περιουσίας και
αναδρομικά τέλη μη ηλεκτροδοτούμενων. Με την υπ΄ αριθμ. 6609/24-02-2020 αίτηση της, η κα.
Αθανασοπούλου Γεωργία, σύζυγος εν διαστάσει εδώ και πολλά χρόνια του θανόντος και
κηδεμόνας του τέκνου τους, ζητά να γίνει διαγραφή των προσαυξήσεων, προκειμένου να πληρώσει
η ίδια την κύρια οφειλή, διότι ουδέποτε γνώριζε για την ύπαρξη των οφειλών του θανόντα,
δεδομένου ότι η ίδια διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, ενώ ο θανών και εν διαστάσει πρώην σύζυγος
της, διέμενε στο Λέχαιο Κορινθίας.
9. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Βύρλας Χρήστος με Κ.Α οφειλέτη
114308, εμφανίζεται να οφείλει το ποσό των 797,52 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 120,48 €
για οφειλή του από τέλη κοιμητηρίων ετών 2013-2019 και ανεξόφλητα δημοτικά τέλη χρονικής
περιόδου από 06.05.2015 έως 08.02.2016. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 6078/20-02-2020 αίτηση του,
ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων προκειμένου να πληρώσει την κύρια οφειλή λόγω
λανθασμένης διεύθυνσης και μη παραλαβής των ατομικών ειδοποιήσεων. Συγκεκριμένα ο ίδιος
διαμένει στην οδό Κολιάτσου 67, ενώ στην ατομική καρτέλα εμφανίζεται οδός Κολιάτσου 32.
Επιπρόσθετα από το τμήμα εσόδων όπου είχαν και δεύτερη διεύθυνση καταχωρημένη στα αρχεία
τους (οδό Νικολοπούλου 3, Πειραιάς), η επιστολή που του αποστάλθηκε το έτος 2018 προς
ενημέρωση για δήλωση στοιχείων για το κοιμητήριο, επιστράφηκε από το ΕΛΤΑ με την ένδειξη
Άγνωστος παραλήπτης>>.
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 Δήμων και
Κοινοτήτων όπως ισχύει καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή προσαυξήσεων, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της
παρούσης, σύμφωνα με την από 24-02-2020 εισήγηση της Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
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Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/113/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 27-04-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

