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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 45
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 28-9-2020
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 28η Σεπτεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:00
σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 28704/24-9-2020 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.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,
εκλεγµένο µε την αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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

Σπυρίδων,

3)Κόλλια

Κωνσταντίνα,

4)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 5)Ταγαράς Βασίλειος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 420η: Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «∆ιαγραφή
χρεών ή / και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ. 174 Κ∆Κ)», λέει στην επιτροπή ότι σύµφωνα
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µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Αρµοδιότητες οικονοµικής επιτροπής ∆ήµων όπως
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του εδαφίου κi της § 1 του άρθρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄/98-2019), η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από
προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, θέτει υπ' όψιν της Οικονοµικής Επιτροπής την υπ'αριθµ.28393/21-092020 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
του ∆ήµου Κορινθίων, η οποία καθ' όλο το περιεχόµενό της έχει ως εξής:
Θέµα: ∆ιαγραφή βεβαιωµένης οφειλής εισφοράς σε χρήµα από τον Χ.Κ 35/2020 λόγω λανθασµένης
καταχώρησης του Α.Φ.Μ.
Η Υπηρεσία θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής τα παρακάτω :

•

Με την αρ. πρωτ. 26124/04-09-2020 αίτησή της, η κα Σταµάτη Μαρία του Αναστασίου µε
ΑΦΜ 052171996 αναφέρει ότι έχει βεβαιωθεί λανθασµένα ποσό στον Χ.Κ 35/2020 για
οφειλή εισφοράς γης σε χρήµα λόγω ένταξης ιδιοκτησίας της στο σχέδιο πόλης '' Μπαθαρίστρα -∆έλτα '' διότι δεν της ανήκει η εν λόγω ιδιοκτησία . Η καταχώρηση έγινε µε βάση τον
πίνακα πράξης επιβολής εισφοράς που εκδόθηκε από το τµήµα Πολεοδοµίας όπου αναγράφεται σαν ιδιοκτήτης η κυρία Σταµάτη Μαρία του Αναστασίου αλλά δεν αναγράφεται το
ΑΦΜ της. Στην αναζήτηση ατοµικών στοιχείων φυσικών προσώπων από το µητρώο των
διαδικτυακών υπηρεσιών της οικονοµικής εφαρµογής εµφανίστηκε µοναδικό φυσικό
πρόσωπο µε ίδιο ονοµατεπώνυµο στο ΑΦΜ 052171996 και έτσι έγινε η παραπάνω χρέωση από το τµήµα Εσόδων . Μετά την άνωθεν αίτηση διαγραφής ακολούθησε αναζήτηση
του σωστού οφειλέτη και βρέθηκε ορθά στο ΑΦΜ 064003760.

•

Λόγω της άνωθεν εκ παραδροµής χρέωσης εισηγούµαστε διαγραφή οφειλής εισφοράς γης
σε χρήµα ποσού 3.735,10 € που έγινε µε τον Χ.Κ 35/2020 σε βάρος της κυρίας Σταµάτη
Μαρίας του Αναστασίου µε ΑΦΜ 052171996 σε 12 εξαµηνιαίες δόσεις . Θα επακολουθήσει
νέα βεβαίωση στον Χ.Κ 91/2020 µε τα ορθά στοιχεία για την κυρία Σταµάτη Μαρία του Αναστασίου µε ΑΦΜ 064003760.

•

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 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.

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ'όψιν την εισήγηση του
Προέδρου, την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 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 ΟΜΟΦΩΝΑ
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Την διαγραφή οφειλής εισφοράς γης σε χρήµα ποσού 3.735,10 € που έγινε µε τον Χ.Κ 35/2020
σε βάρος της κ.Σταµάτη Μαρίας του Αναστασίου µε Α.Φ.Μ. 052171996 σε 12 εξαµηνιαίες δόσεις,
λόγω εκ παραδροµής χρέωσης, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων και
∆ηµοτικής Περιουσίας της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
Θα επακολουθήσει νέα βεβαίωση στον Χ.Κ. 91/2020 µε τα ορθά στοιχεία για την κ.Σταµάτη Μαρία
του Αναστασίου µε Α.Φ.Μ. 064003760, όπως 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 45/420/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 14-10-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

