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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 114η: 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 αριθ. πρωτ. 7783/05-03-2020
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:
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Θέμα: <<Διαγραφή βεβαιωμένων χρεών>>
Με τη με αρ. καταχ. ΠΡ344/08.11.2018 προσφυγή της, η κα ΜΑΡΔΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του
ΘΕΟΦΑΝΗ προσέφυγε κατά της με αρ. 33353/28.09.2018 κοινοποίησης αποσπάσματος
βεβαιωτικού καταλόγου η οποία αφορούσε σε ανεξόφλητα δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και
τέλος ακίνητης περιουσίας, για δύο παροχές της ΔΕΗ, τις 31546760 και 31587949, τα οποία
παραμένουν ανείσπρακτα, σύμφωνα με κατάσταση οριστικά ανείσπρακτων ποσών από συμβάσεις
προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που έχουν καταγγελθεί, που απέστειλε με ηλεκτρονικό αρχείο
στην υπηρεσία μας, σύμφωνα με το άρθρο 43 Ν. 3979/2011, η ΔΕΗ.
Αφενός, ορθά η κα Μαρδίκη βαρύνεται σύμφωνα με το άρθρο 43 Ν. 3979/2011, με τα δημοτικά
τέλη καθαριότητας και φωτισμού (Ν. 25/1975), το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 του
Ν. 1080/1980) καθώς και το τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 του Ν. 2130/1993) ως η
υπόχρεη σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος, κατά τη
συγκεκριμένη περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ.
Ωστόσο, κατόπιν αντιπαραβολής του ως άνω αρχείου της ΔΕΗ, με τις χρεώσεις που έγιναν και κοινοποιήθηκαν στην κα Μαρδίκη από την Υπηρεσία, διαπιστώσαμε δύο εσφαλμένες εγγραφές, εκ
των έξι συνολικά που έγιναν βάσει του ίδιου αρχείου.
Ως εκ τούτου παραθέτουμε το ακριβές απόσπασμα του ως άνω αρχείου της ΔΕΗ, όπου αναγράφονται

αναλυτικά

οι

οφειλές

με

τις

αντίστοιχες

καταναλωτικές
Ποσό ΔΤ

Ποσό ΔΦ

Ποσό ΤΑΠ

EUR

EUR

EUR

29.10.2015

322,02

57,32

33,56

#

214,08

38,11

31,66

536,10

95,43

65,22

59Α - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΤΕΛΩΝ ΜΗΝΟΣ 01.05.2015 έως 31.07.2016
Δημ.Δι
αμερ. Εκκαθάριση
(CA)

Λογ/σμός
Σύμβασης

Αρ.Παροχής (ΕΡΜΗ)

Επιχ.περιοχή

Τυπ .Τελ
(21=Κ,
Εταίρος (CA)
31=Δ)

Α.Φ.Μ

Οδός

Αρ.Ο ικία
Πόλη-Περιοχή
ς

Αριθ.εγ γ ράφ.αν
αφοράς

3091

20.06.2016

300010254624

331546760033

3320

ΤΡΙΠΟΛΗ \ ΚΠ~ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΔΙΚΗ

046070892

ΝΟΤΑΡΑ

80

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

1021256102

02.03.2015

3091

20.06.2016

300010254624

331546760033

3320

ΤΡΙΠΟΛΗ \ ΚΠ~ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΡΔΙΚΗ

046070892

ΝΟΤΑΡΑ

80

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

MIGRATION

#

3091

20.06.2016

300010254624

331546760033

3320

ΤΡΙΠΟΛΗ \ ΚΠ~ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21

Αποτέλεσμα

3091

20.06.2016

300010250430

331587949028

3320

ΤΡΙΠΟΛΗ \ ΚΠ~ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21

. ΜΑΡΔΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τ.ΘΕΟΦΑΝΗ

046070892

#/#

#

Μη αντιστ.

1006326079

02.03.2015

01.07.2015

3091

20.06.2016

300010250430

331587949028

3320

ΤΡΙΠΟΛΗ \ ΚΠ~ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21

. ΜΑΡΔΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Τ.ΘΕΟΦΑΝΗ

046070892

#/#

#

Μη αντιστ.

MIGRATION

#

#

3091

20.06.2016

300010250430

331587949028

3320

ΤΡΙΠΟΛΗ \ ΚΠ~ΚΟΡΙΝΘΟΥ

21

Αποτέλεσμα

Ημερομην ία
Από

περιόδους

Ημερομηνία
Εω ς

93,43

16,63

9,74

178,24

47,74

27,95

271,67

64,37

37,69

και σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα εισηγούμαστε την εν μέρει διαγραφή – απομείωση
των δύο εσφαλμένων εγγραφών που έχουν γίνει στο όνομα της κας Μαρδίκη Δέσποινας
(κωδ. Οφ.: 120477, ΑΦΜ: 046070892):


(αρ. χρέους 29, χρ. Κατάλογος 25/2018) - από 536,10 € να απομειωθεί στα 64,37 €, ως
ανεξόφλητος δημοτικός φόρος της παροχής 31587949 για περίοδο από 02.03.2015 και
εφεξής



(αρ. χρέους 29, χρ. Κατάλογος 26/2018) - από 536,10 €, να απομειωθεί στα 65,22 €, ως
ανεξόφλητο ΤΑΠ της παροχής 315467600 για περίοδο από 02.03.2015 και εφεξής

Μετά τις παραπάνω διορθώσεις το συνολικό ποσό βεβαιωμένης οφειλής (χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις) της κας Μαρδίκη για τις παραπάνω αιτίες θα ανέρχεται πλέον στα 1.070,48 € που είναι
και το ορθό, αντί του εσφαλμένου 2.013,09 €.
Επειδή α. σύμφωνα με την περ. δ’ του άρθρου 174 του Νόμου 3463/2006 “Κάθε είδους
βεβαιωμένα χρέη προς τους δήμους μπορούν να διαγραφούν ολόκληρα ή εν μέρει όταν η εγγραφή
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους δημοτικών φόρων, τελών, δικαιωμάτων & εισφορών
έγινε κατά τρόπο προφανώς λανθασμένο ως προς τη φορολογητέα ύλη ή το πρόσωπο του
φορολογούμενο, ή όταν έγινε κατά λάθος πολλαπλή εγγραφή για το ίδιο είδος εσόδου και για το
ίδιο πρόσωπο. Η διαγραφή των χρεών γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.”, και β. από
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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 >>.
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 εν μέρει διαγραφή – απομείωση των δύο εσφαλμένων εγγραφών που έχουν γίνει στο όνομα
της κας Μαρδίκη Δέσποινας (κωδ. Οφ.: 120477), όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο
ιστορικό της παρούσης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 7783/05-03-2020 εισήγηση του Τμήματος
Εσόδων, της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/114/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 28-04-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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