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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 50
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 30-10-2020
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 30η Οκτωβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα
9:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 32574/26-10-2020 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 Δήμου
Κορινθίων.
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 οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Ταγαράς Βασίλειος, 8)Σταυρέλης
Νικόλαος.
Απόντες
1)Πλατής Σπυρίδων.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 495η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγηση

για τo 2ο θέμα της ημερήσιας

διάταξης «Διαγραφή χρεών ή/και απαλλαγή από προσαυξήσεις (αρθρ.174 ΚΔΚ)» αναφέρει
στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο ιε της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197
Α΄/12-10-2020) με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Αρμοδιότητες
Οικονομικής Επιτροπής Δήμων», “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τη διαγραφή χρεών και
την απαλλαγή από προσαυξήσεις, κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”.
Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την από 25.09.2020 εισήγηση της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ
- 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...”
- Σύμφωνα με το άρθρο 72 “ Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής” του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87
Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, από 09/08/2019, με την παρ. 1 εδάφιο
κi του άρθρου 3 του Ν.4623/19, ορίστηκε ότι η Οικονομική Επιτροπή : “κ. Αποφασίζει για:... i.
τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων,...”.
1. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Κωστόπουλος Βασίλειος, εμφανίζεται να
οφείλει το ποσό των 424,66 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 163,91 € για οφειλές του από
ανεξόφλητα δημοτικά τέλη ετών 2010 έως 2012. Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 22970/07-08-2020
αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων λόγω οικονομικής αδυναμίας. Κατέθεσε
εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος έτους 2019 με μηδενικό δηλωθέν φορολογητέο εισόδημα
(υπάρχει μόνο τεκμαρτό εισόδημα), καθώς και βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, με ισχύ από το
έτος 2017 έως και σήμερα.
2. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, ο κ. Καλυβόπουλος Νικόλαος, εμφανίζεται να
οφείλει το ποσό των 265,16 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 202,79 € για οφειλές του από τέλη
Ύδρευσης χρονικής περιόδου Α΄ τετράμηνο 2012 έως και Ιούνιο του έτους 2013, στο όνομα όμως
Ντούτσης Νικόλαος. Ο κ. Καλυβόπουλος με την αριθμ. 2978/2008 Απόφαση Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, είχε προχωρήσει σε αλλαγή επωνύμου (από Ντούτσης σε Καλυβόπουλος). Ο
κος. Καλυβόπουλος διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, στον Αγ. Δημήτριο, διεύθυνση Ύδρας 12. Οι
ατομικές ειδοποιήσεις όμως εξακολουθούσαν να εκδίδονταν από τον τέως Δήμο Σαρωνικού και
μετέπειτα τον Δήμο Κορινθίων, στο όνομα Ντούτσης και διεύθυνση Αθίκια Κορινθίας. Συνέπεια των
ανωτέρω ήταν να μην λάβει ποτέ τις ατομικές ειδοποιήσεις οφειλών από τέλη Ύδρευσης, Σύμφωνα
με την υπ΄αριθμ. 27852/17-09-2020 αίτηση του, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων λόγω
λανθασμένων, ονόματος και διεύθυνσης αποστολής των ατομικών ειδοποιήσεων.
3. Στο μηχανογραφικό Σύστημα της Υπηρεσίας μας, η κα. Πετροπούλου Δήμητρα, εμφανίζεται να
οφείλει το ποσό των 1.135,50 € πλέον προσαυξήσεων έως σήμερα 647,65 € για οφειλές της από
παραβάσεις του ΚΟΚ και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). Με την αριθμ. 28769/25-9-2020 αίτηση
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της, ζητά την διαγραφή των προσαυξήσεων λόγω: α) οικονομικής αδυναμίας, κατέθεσε εκκαθαριστικό
φόρου εισοδήματος έτους 2019, ελάχιστο ατομικό εισόδημα (1.834,22 €), καθώς και λόγω
λανθασμένης διεύθυνσης, η διεύθυνση της οικίας που διαμένει με τον σύζυγο της είναι η οδός
Πλαταιών 1, ενώ οι ατομικές ειδοποιήσεις αποστέλλονταν στον Άσσο Κορινθίας χωρίς να αναφέρεται
η διεύθυνση κατοικίας της κας. Πετροπούλου. >>
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την απαλλαγή των
προσαυξήσεων από βεβαιωμένες οφειλές όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω
εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την από 25-09-2020
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του εδάφιου ιε
της παρ. 1 του άρθρ. 40 του Ν.4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α΄/12-10-2020) με το οποίο αντικαταστάθηκε
το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006 καθώς και όλες τις
σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την διαγραφή προσαυξήσεων βεβαιωμένων οφειλών, όπως αυτές ακριβώς και αναλυτικά
αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 50/495/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 05-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

