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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 51
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 04-11-2020
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 Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 33123/30-10-2020 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.
Στην 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 επτά (7) 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,
Απόντες
1)Σταυρέλης Νικόλαος (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέματος Ημερησίας διάταξης),
2)Πλατής Σπυρίδων (προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέματος Ημερησίας διάταξης).
Στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Εξαμιλίων κ. Βλάσσης
Αλέξανδρος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 507η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για τo 2ο θέμα 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 αριθμ.32953/26.10.2020
εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
η οποία καθ' όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Θέμα: Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ανεξόφλητων τελών.
1.
Με την αρ. πρωτ. 32021/21-10-2020 αίτησή της, ο εκπρόσωπος της τεχνικής
εταιρείας <<ΔΗΜ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΕ>> με ΑΦΜ 094226965, ζητά την διαγραφή των τελών
που έχει χρεωθεί, για την παροχή 31596172 στην περιοχή ΤΟΓΙΑ ΓΚΑ ΑΘΙΚΙΩΝ, για το
διάστημα 01.04.2016 έως 04.04.2018 σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ Σεπτεμβρίου
2018, διότι χρεώθηκε εκ παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση το ακίνητο
πουλήθηκε τον Νοέμβριο 2015 στην εταιρεία Αργύριος Μπακλώρης – Αναστάσιος Πίπιλος
ΟΕ με ΑΦΜ 099494856 η οποία και θα χρεωθεί.
2.
Με την αρ. πρωτ. 32102/22-10-2020 αίτησή του, ο κος Σαρανταυγάς Σπυρίδων με
ΑΦΜ 012826083, ζητά την διαγραφή των τελών που έχει χρεωθεί, για την παροχή
31527336 σύμφωνα με τις καταστάσεις της ΔΕΗ Ιουλίου 2018, διότι χρεώθηκε εκ
παραδρομής. Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση το ακίνητο πουλήθηκε στην κα Μαρκέλλου
Ορσαλία με ΑΦΜ 034113475 η οποία και θα χρεωθεί.
Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε:

1.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένη η τεχνική εταιρεία <<ΔΗΜ.
ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΣ ΑΕ>> με ΑΦΜ 094226965, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 372,51€ για
ΔΤ, 30,13€ για ΔΦ & 13,17€ για ΤΑΠ, & να χρεωθεί η ιδιοκτήτρια εταιρεία του ακινήτου
<<Αργύριος Μπακλώρης – Αναστάσιος Πίπιλος ΟΕ>> με ΑΦΜ 099494856 σύμφωνα με
την ανωτέρω αίτηση.
2.
Τη διαγραφή των ποσών που είναι χρεωμένος ο κος Σαρανταυγάς Σπυρίδων με
ΑΦΜ 012826083, δηλαδή να διαγραφεί το ποσό των 16,20€ για ΔΤ, 5,06€ για ΔΦ & 1,93€
για ΤΑΠ, & να χρεωθεί η ιδιοκτήτρια κα Μαρκέλλου Ορσαλία με ΑΦΜ 034113475 σύμφωνα
με την ανωτέρω αίτηση.
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. >>
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ.
32953/26.10.2020 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 βεβαιωμένων οφειλών, ανεξόφλητων τελών όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται
στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την εισήγηση του τμήματος Εσόδων & Δημοτικής
Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 51/507/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 10-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

