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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 39
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 4-8-2020
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 4η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 22073/31-7-2020 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.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη
της μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την
σειρά εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ.
Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
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 Σπυρίδωνας, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια
Κων/να, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξανδρος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6 ου θέματος ημερήσιας διάταξης),
2)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος
ημερήσιας
διάταξης).από
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο
SOTIRIA PAPACHARALAMPOUS
Ημερομηνία: 2020.08.31 13:57:32
EEST
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΔΑ: 6ΔΣΓΩΛ7-8Ο1

ΑΠΟΦΑΣΗ 329η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διαγραφή
χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 ΚΔΚ)», λέει στην επιτροπή ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής
Δήμων όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του εδαφίου κi της § 1 του άρθρ. 3 του Ν.4623/2019
(ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019), η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την
απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών την από 15.07.2020 εισήγηση του τμήματος
Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ΄όλο το
περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< ΘΕΜΑ: Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής εισφοράς σε χρήμα από τον Χ.Κ. 20/2020 λόγω
λανθασμένης καταχώρησης των στοιχείων του πατρώνυμου και ΑΦΜ»
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω:
1. Με την αρ. πρωτ. 18890/06-07-2020 αίτησή του, ο κος Καίσαρης

Άγγελος του

Γεωργίου με ΑΦΜ 138274726 ζητάει να διορθωθούν τα στοιχεία οφειλέτη, διότι έχει
βεβαιωθεί στον Χ.Κ. 20/2020 η οφειλή εισφοράς γης σε χρήμα λόγω ένταξης
ιδιοκτησίας του στο σχέδιο πόλης «Μπαθαρίστρα – Δέλτα» εκ παραδρομής
λανθασμένα ως προς το πατρώνυμο και το ΑΦΜ. Η καταχώρηση έγινε με βάση τον
πίνακα πράξης επιβολής εισφοράς που εκδόθηκε από το Τμήμα Πολεοδομίας όπου
αναγράφεται σαν ιδιοκτήτης ο κύριος Καίσαρης Άγγελος του Δημητρίου με Α.Φ.Μ.
104040329.
2. Λόγω της άνωθεν εκ παραδρομής χρέωσης εισηγούμαστε διαγραφή οφειλης
εισφοράς γης σε χρήμα ποσού 6.100,64 € που έγινε με τον Χ.Κ. 20/2020 σε βάρος
του οφειλέτη Καίσαρη Άγγελου του Δημητρίου με ΑΦΜ 104040329 σε 12 εξαμηνιαίες
δόσεις. Θα επακολουθήσει νέα βεβαίωση στον Χ.Κ. 78/2020 με τα ορθά στοιχεία για
τον κύριο Καίσαρη Άγγελο του Γεωργίου με ΑΦΜ 138274726.
3. 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 φορολογούμενου, 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 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.>>
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του εδάφιου κi της .§ 1 του άρθρ. 3
του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/9-8-2019) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου
72 του Ν. 3852/2010, 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 οφειλής, όπως αυτή ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/329/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 19-8-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

