
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  4-10-2021 

 
      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 58531/24-9-

2021 (ΦΕΚ 4441/25-9-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 

του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθ. 

426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού 61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 28347/30-9-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, 

πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της (τακτικά και 

αναπληρωματικά), 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 υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέματος), 3)Μελέτης Χρήστος. 

          

  Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 525η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Κορινθίων περί εξώδικης δήλωσης, 

όχλησης, πρόσκλησης και διαμαρτυρίας με επιφύλαξη σχετικά με το ακίνητο για τη στέγαση 

του 9ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 395/2021 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, δυνάμει της οποίας ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου η 

δικηγόρος Κορίνθου κ. Μαρίνα Μαυραγάνη, με εντολή να συντάξει γνωμοδότηση προς τον Δήμο 

Κορινθίων επί της εξώδικης δήλωσης του Μαυραγάνη Σταύρου του Ιωάννη κατά του Δήμου 

Κορινθίων, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Κορινθίων την 23/7/2021 με δικαστικό επιμελητή και αφορά 

μισθωμένο κτίριο για την στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται 

στην υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/3-8-2021 εισήγηση του Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

Ακολούθως, θέτει υπόψη της Επιτροπής την από 23-9-2021, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 

εισερχομένου εγγράφου 27606/24-9-2021, σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του 

Δήμου κ. Μαρίνας Μαυραγάνη, η οποία έχει ως εξής: 

  «… Α) Αφού έλαβα υπ΄ όψη: 

 

1. Την από 22-7-2020 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΟΧΛΗΣΗ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ του ανωτέρω Μαυραγάνη Σταύρου του Ιωάννη, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας 
Κλένιας του Δήμου Κορινθίων, με ΑΦΜ 018103549  (εκμισθωτή κτιρίου που μισθώνει ο Δήμος 
Κορινθίων για την στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου).  
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2.- Το  υπ΄ αρ. πρωτ. 22005/3-8-2021 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων (Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών – Τμήμα Εξόδων)  

3.- Το υπ΄ αρ. πρωτ. 13923/13-7-2021 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων (Δ/νση Οικονομικών 
Υπηρεσιών – Τμήμα Εξόδων)  

4.- To από 1-9-2006 μισθωτήριο, το οποίο υποβλήθηκε νόμιμα στην Δ.Ο.Υ Κορίνθου με αρ. 
πρ θεώρησης 4210/11-9-2006 

5.- Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
(Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σε Δήμους)  

6.- Την ΠΟΛ. 1162/2018 (ΦΕΚ Β 3579/2018), όπως ισχύει μετά από τροποποιήσεις  

7.- Τις αποφάσεις  του Διοικητή της ΑΑΔΕ Α. 1139/2020  (ΦΕΚ Β΄ 2269/13-6-2020), 
Α.1019/2021 (ΦΕΚ Β΄360/1-2-2021), Α 1209/2020 (ΦΕΚ Β΄ 4099/23-9-2020),  και  Α. 1204/2021 (ΦΕΚ 
Β΄3957 /27-8-2021) 

8.- Την με αρ. 2/28498/0026/03.04.2014 (ΦΕΚ 1087/30.04.2014 τεύχος Β’) Απόφαση Υπ. 
Οικονομικών, με την οποία τροποποιήθηκε η  με αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012 προηγούμενη απόφαση 
(Β’ 1741).  

 

Β) Εκθέτω τα κάτωθι:  

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Δυνάμει του από 1-9-2006 μισθωτηρίου μεταξύ του ανωτέρω Σταύρου Μαυραγάνη ως 
εκμισθωτή και της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας ως μισθώτριας καταρτίστηκε μίσθωση, με 
αντικείμενο το ακίνητο που βρίσκεται στην Κόρινθο (οδός Χριστίνας Τσαμαντά αρ. 21, περιοχή 
Καλλιθέα), επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 120 περίπου, για την στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου 
Κορίνθου, με τους όρους και συμφωνίες που αναφέρονται στο άνω μισθωτήριο. Στις υποχρεώσεις και 
δικαιώματα της  ανωτέρω μισθωτικής σχέσης υπεισήλθε ο Δήμος Κορινθίων ως μισθωτής  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ (Μεταβιβαζόμενες 
αρμοδιότητες σε Δήμους).  

Η διάρκεια της μίσθωσης καθορίστηκε για δώδεκα (12) έτη, κατέστη δε, ως 
συνομολογείται στην ανωτέρω εξώδικο επιστολή, αορίστου χρόνου, αφού μέχρι σήμερα ο Δήμος 
Κορινθίων χρησιμοποιεί το μίσθιο και ο ανωτέρω εκμισθωτής δεν εναντιώνεται (άρθρο 611 ΑΚ).  
Το δε μηνιαίο μίσθωμα καθορίστηκε αρχικώς στο ποσό των εξακοσίων (600,00) Ευρώ και μετά από 
μείωση των μισθωμάτων ακινήτων, σήμερα ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα πέντε και 
πενήντα λεπτών (455,50) Ευρώ και είναι  καταβλητέο σύμφωνα με τον οικείο όρο του ανωτέρω 
μισθωτηρίου στο τέλος κάθε τετραμηνίας.  

Σημειωτέον ότι το ανωτέρω μισθωτήριο κατατέθηκε νόμιμα στην Δ.Ο.Υ Κορίνθου στις 
11-09-2006 και έλαβε αρ. θεώρησης 4210/11-9-2006. 

Περαιτέρω, με την ανωτέρω εξώδικο επιστολή, η οποία επεδόθη στις 23-7-2021, ο 
εκμισθωτής διαμαρτύρεται προς τον μισθωτή Δήμο Κορινθίων διότι «….από δυστροπία και μόνο, δεν μας 
έχετε καταβάλει από τα μισθώματα του έτους 2021 και συγκεκριμένα για τους μήνες Ιανουάριο, 
Φεβρουάριος Μάρτιο και Απρίλιο, ήτοι το ποσό των χιλίων οκτακοσίων είκοσι δύο (1.822,00 = 455,50 + 
455,50 + 455,50 + 455,50) Ευρώ…..», καλώντας ταυτόχρονα τον Δήμο Κορινθίων  «….να εξοφλήσετε, 
εντός της υπό του Νόμου τασσομένης προθεσμίας των δέκα πέντε (15) ημερών από της κοινοποιήσεως 
της παρούσης, άλλως σας δηλώνω, ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, θα ενεργήσω, ως ο Νόμος 
ορίζει προς την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων μου…» 

Αναφορικά με την ενθέματι υπόθεση, ως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 22005/3-8-2021 
έγγραφο του Δήμου Κορινθίων (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Εξόδων), ο εκμισθωτής 
επανειλημμένα ενημερώθηκε  για την υποχρέωσή του, ως εκμισθωτής, περί Υποβολής Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις 
της ΑΑΔΕ. Ειδικώς δε με αρ.πρωτ. 19323 /13/7/2021 έγγραφό του το οποίο παρέλαβε 
αυτοπροσώπως ο ανωτέρω εκμισθωτής κ.Μαυραγάνης στις 28/7/2021 με αποδεικτικό επίδοσης, 
η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων γνωστοποίησε και εγγράφως ότι οι λόγοι μη 
εκκαθάρισης της εν λόγω δαπάνης, η οποία αφορά το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 και 
εντεύθεν, οφείλεται όχι σε δυστροπία του Δήμου Κορινθίων ως μισθωτή, αλλά σε υπαιτιότητα, 
του ανωτέρω εκμισθωτή, ο οποίος δεν έχει εκπληρώσει την υποχρέωσή του Υποβολής Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, σύμφωνα με  το άρθρο 9 παρ. 1 της 
ΠΟΛ. 1162/2018, ΦΕΚ Β 3579/2018 όπως ισχύει μετά από τροποποιήσεις με τις αποφάσεις  της 
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ΑΑΔΕ Α. 1139/2020  (ΦΕΚ Β΄ 2269/13-6-2020) και  Α.1019/2021 (ΦΕΚ Β΄360/1-2-2021) και 
ταυτόχρονα τον ενημέρωσε ότι για την κανονικότητα της εκκαθάρισης της εν λόγω δαπάνης-καταβολή 
μισθώματος- η οποία αφορά το χρονικό διάστημα από 1/1/2021 και εντεύθεν απαιτείται η προσκόμιση 
της ανωτέρω  δήλωσης ως δικαιολογητικό και τον κάλεσε το πράξει άμεσα , προκειμένου ο Δήμος 
Κορινθίων να προχωρήσει στην καταβολή των μισθωμάτων, που εκκρεμούν με δική του υπαιτιότητα.  

 

2. – ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

α/ Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1013/7-1-2014 (ΦΕΚ Β32/14 - 01 - 2014) απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών όπως 
τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1028/23 - 01 - 2015 (ΦΕΚ Β294/27 - 02 - 2015 ) καθιερώθηκε η 
υποχρέωση των εκμισθωτών να υποβάλουν Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του δικτύου TAXISnet, 
ειδικότερα ορίστηκε ότι: «.1. Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να δηλώνουν όλα τα 
πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική 
συμφωνία.».  

Με την παρ 2 του άρθρου 3 της ως απόφασης ορίστηκε ότι : «2. Μετά την οριστικοποίηση υποβολής της 
δήλωσης, εκτυπώνεται «ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφοριών που 
καταχώρησε ο χρήστης και η οποία αποτελεί αποδεικτικό υποβολής των πληροφοριακών στοιχείων της 
μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, την οποία δύναται να προσκομίζει σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.». 

Περαιτέρω, με το άρθρο 4 καθορίστηκαν οι κυρώσεις της μη υποβολής της ως άνω Δήλωσης και 
ειδικότερα: «1. Όσοι δεν δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα ή 
ανακριβώς, υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4174/2013.  

Τέλος αναφορικά με την  ισχύ της απόφασης αυτής ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 8 ότι: «Η παρούσα 
απόφαση εφαρμόζεται με τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει για μισθώσεις 
ή τροποποιήσεις μισθώσεων ακίνητης περιουσίας που συνάπτονται από 1 Ιανουαρίου 2014 και μετά ή 
έχουν συναφθεί προγενέστερα και δεν έχουν κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ.». 

β/ Εν συνεχεία σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΠΟΛ 1162 /2018 (ΦΕΚ Β 3579/ 22.08.2018 ) 
Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίστηκε ότι: «1.Οι εκμισθωτές ακίνητης περιουσίας υποχρεούνται να 
δηλώνουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων, μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της, 
ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο 
εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώνει τη λύση αυτής μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη λύση της, 
διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ».  

Με το άρθρο 3 αυτής ορίστηκε ο τρόπος υποβολής της ως άνω δήλωσης: «…Οι δηλώσεις των 
πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας 
μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό 
τόπο www.aade.gr.»,  

Επίσης, με το άρθρο 5 θεσπίστηκαν κυρώσεις μη υποβολής της : «…1. Όσοι υποχρεούνται και δεν 
δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα, υπόκεινται στις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 4174/2013.». 

Τέλος, με το άρθρο  9 αυτής καταργήθηκε η ως άνω ΠΟΛ. 1013/2014: « 1. Με την έναρξη ισχύος 
της παρούσας καταργείται η ΠΟΛ. 1013/2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων)» .  

γ/ Η ως άνω ΠΟΛ 1162/2018 (ΦΕΚ Β 3579/ 22.08.2018 ) τροποποιήθηκε με την  ΑΔΑΑΔΕ 
Α. 1139/2020 (ΦΕΚ Β 2269/13.6.2020) και σύμφωνα με το άρθρο 4  προστέθηκε νέο άρθρο 9 στην ως 
άνω ΠΟΛ 1162 /2018  το οποίο έχει  ως εξής:  «1. Για συμφωνίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας, 
αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του όρου της 
συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι και την 12η 
Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 
χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες έχουν 
συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής 
«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σε αυτές τις 
περιπτώσεις δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης όπως ισχύει 
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κατά την 12η Ιουνίου 2020.  «2. Σε περίπτωση που συμφωνία μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί 
ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι την 
20ή Ιουλίου 2021 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι 
σε ισχύ.». 

δ/ Ακολούθησε η  έκδοση της Α. 1209/2020   (ΦΕΚ Β` 4099//23.09.2020) απόφασης του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε : «….Παρατείνεται μέχρι και την 4η 
Δεκεμβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, λόγω σιωπηρής παράτασης της διάρκειας των 
μισθώσεων ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του 
μισθώματος, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει 
υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Η ως 
άνω προθεσμία για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις 
οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020 . Σε περίπτωση που συμφωνία 
μίσθωσης, για την οποία έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. «Δήλωση 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», έχει λυθεί μέχρι την 12η Ιουνίου 2020, ο 
εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει μέχρι και την 4η/12/2020 την ημερομηνία της λύσης, διαφορετικά η 
συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι σε ισχύ…..>>  

ε/ Περαιτέρω, με την ΑΔΑΑΔΕ Α. 1019/2021   (ΦΕΚ Β` 360/01.02.2021) παρατάθηκε εκ 
νέου η προθεσμία υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας» έως την 15η Φεβρουαρίου 2021, για τις μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν 
την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020 και 
συγκεκριμένα ορίστηκε: "Παρατείνονται, μέχρι και την 15η Φεβρουαρίου 2021, οι προθεσμίες για την 
υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και της δήλωσης 
λύσης της μίσθωσης, που προβλέπονται στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1162/2018 απόφασης του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.". 

στ/ Τέλος με την παρ. 1 του άρθρου μόνου των  υπ΄αριθμ. A.1168/21-7-2021     (ΦΕΚ Β 
3200/21.7.2021)  και A.1204/27-8-2021  (ΦΕΚ Β 3957/27.8.2021) αποφάσεις του Διοικητή ΑΑΔΕ 
παρατάθηκε έως την 27-8-2021 και την 30-9-2021 αντίστοιχα μόνο η προθεσμία υποβολής για τη 
δήλωση της λύσης της συμφωνίας μίσθωσης, ενώ δεν προβλέφθηκε παράταση πέραν της 15ης -2 -2021 
για την υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας. 

Σημειωτέον ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1230/2015: Π.1230: Διευκρ.για θέματα που 
ανακύπτουν κατά την υποβολή των πληροφορ. στοιχείων μίσθ.ακίν.περιουσίας διευκρινίζεται ότι 
σε περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα εκμισθώνει ακίνητη περιουσία 
σε Φορέα Κεντρικής Διοίκησης, υποχρεούται στην ηλεκτρονική υποβολή των πληροφοριακών 
στοιχείων αυτής της μίσθωσης. 

ζ/  Επιπρόσθετα  με την υπ΄αρ.. 2/28498/0026/03.04.2014 (ΦΕΚ 1087/30.04.2014 τεύχος 
Β’) Απόφαση του  Υπ. Οικ τροποποιήθηκε η με αριθμ. 2/5091/0026/25.5.2012  προηγούμενη 
απόφασή του  (Β’ 1741)  και αντικαταστάθηκε η υπό στοιχείο 5 περ. της ενότητας Β της παρ. II του αρθ. 
2 αυτής, ως εξής: «1. Κατά την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση του χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής του πρώτου μισθώματος κάθε οικονομικού έτους ή για την έκδοση του 
πρώτου χρηματικού εντάλματος πληρωμής μισθώματος που απορρέει από τροποποιητική της 
αρχικής σύμβασης, επισυνάπτεται η προβλεπόμενη από το αρθ. 3, παρ. 2 της αριθμ. ΠΟΛ 
1013/7.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων (Β’ 32) Απόδειξη Υποβολής 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». 2. Η ανωτέρω 
τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως και 
δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

η/ Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η εκκαθάριση δαπάνης στους ΟΤΑ   νοείται η πράξη, με 
την οποία αναγνωρίζεται οφειλή του Δήμου ως νομίμως αναληφθείσα και υφισταμένη, και προσδιορίζεται 
το ποσόν αυτής. Η εκκαθάριση της δαπάνης, συνιστά μια διακριτή φάση της διαδικασίας πληρωμής, 
ιδιαίτερα σημαντική, διότι σε αυτήν ελέγχονται τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το σύννομο της 
δαπάνης.  Συνακόλουθα η προσκόμιση από τον δικαιούχο όλων των διακαιολογητικών που 
προβλεπονται από τη σχετική νομοθεσία για την εκκαθάριση δαπανών είναι αναγκαία προκειμένου να 
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ολοκληρωθεί ο έλεγχος αυτών και να εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα πληρωμής. Τυχόν έλλειψη 
δικαιολογητικού ή ελάττωμα αυτού (δεδομένου ότι  στην εκκαθάριση, το κρίσιμο στοιχείο είναι τα 
δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι πρωτότυπα και χωρίς αλλοιώσεις. (ΥΠΕΣΔΔΑ- ΕΔΕΧΥ 
Διαδικασίες Λογιστικού των Ο.Τ.Α. 2001) 
ή όταν η δαπάνη «προδήλως» δεν έχει νόμιμα αναληφθεί ή ενεργηθεί, ο προϊστάμενος λογιστικής 
υπηρεσίας (ήδη από 19.07.2018 ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών) υποχρεούται ανάλογα με την 
περίπτωση να αρνηθεί την έκδοση του χρηματικού εντάλματος ή να μειώσει το πληρωτέο ποσό. (παρ. 3 
άρθρο 22 Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

Από το πλέγμα των αναφερθεισών διατάξεων, τα πραγματικά  περιστατικά  και υπό 
το πρίσμα της αρχής της χρηστής διοίκησης, προέκυψαν τα ακόλουθα για την εν θέματι 
υπόθεση:  

i. Υπό το καθεστώς της ΠΟΛ 1013/7-1-2014 (ΦΕΚ Β32/14-01-2014) η υποχρέωση των 
εκμισθωτών να υποβάλουν Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας 
δεν αφορούσε τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί προγενέστερα της 1-1-2014  και είχαν κατατεθεί 
στην οικεία Δ.Ο.Υ.   

Ως εκ τούτου έχω την άποψη ότι όσο ήταν σε ισχύ η  ΠΟΛ 1013/7-1-2014 ο 
εκμισθωτής Στ. Μαυραγάνης δεν ήταν υποχρεωμένος να υποβάλει Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, διότι η υφιστάμενη μίσθωση είχε υποβληθεί στη 
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου και είχε λάβει αριθμό θεώρησης 4210/11-9-2006.  

ii.  Εν συνεχεία η ως άνω ΠΟΛ 1013/7-1-2014  καταργήθηκε δυνάμει της  ΠΟΛ 1162 
/2018 (ΦΕΚ Β 3579/ 22.08.2018 ), σύμφωνα δε με το άρθρο 1 της ως ΠΟΛ 1162 /2018 δεν επήλθαν 
αλλαγές ως προς την υποχρέωση  των εκμισθωτών περί υποβολής  Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, για τις συμβάσεις μίσθωσης που είχαν κατατεθεί στην 
οικεία Δ.Ο.Υ.   

Πλην όμως τούτο άλλαξε με την ΑΔΑΑΔΕ Α. 1139/2020 (ΦΕΚ Β 2269/13.6.2020), η οποία τροποποίησε 
την ΠΟΛ 1162/2018 (ΦΕΚ Β 3579/ 22.08.2018 ) και σύμφωνα με το άρθρο 4  προστέθηκε νέο άρθρο 9 
στην ως άνω ΠΟΛ 1162 /2018  το οποίο έχει  ως εξής:  «1. Για συμφωνίες μίσθωσης ακίνητης 
περιουσίας, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του όρου 
της συμφωνίας μίσθωσης που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες είναι σε ισχύ μέχρι και την 
12η Ιουνίου 2020 και για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά «Δήλωση Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 30η 
Σεπτεμβρίου 2020 χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και μισθώσεις 
οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες μέχρι σήμερα δεν υπήρχε 
υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». 
Σε αυτές τις περιπτώσεις δηλώνονται όλα τα πληροφοριακά στοιχεία της σύμβασης μίσθωσης όπως 
ισχύει κατά την 12η Ιουνίου 2020.» 

Συνέπεια των ανωτέρω έχω την άποψη ότι η εν θέματι μίσθωση ούσα ισχυρή στις 12-6-2020, 
δεδομένου ότι ως προαναφέρθηκε είχε καταστεί αορίστου χρόνου κατ΄άρθρο 611 ΑΚ, κατελήφθη 
από τις διατάξεις της ως άνω  απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ με αρ. Α. 1139/2020 (ΦΕΚ Β 
2269/13.6.2020) και από την 13-6-2020 ο εκμισθωτής Στ. Μαυραγάνης ήταν υποχρεωμένος να 
υποβάλει Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, αφού η 
υποχρέωση αυτή κατά ρητή αναφορά καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί 
πριν την 01.01.2014, για τις οποίες έως τότε  δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και πλέον ο νομοθέτης δε 
διαχωρίζει τις παλαιές μισθώσεις σε υποβληθείσες για θεώρηση στη Δ.Ο.Υ. ή μη. 

iii.  Η κατά τα άνω προθεσμία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας από τον εκμισθωτή, που εξέπνεε στις 30-92020, παρατάθηκε 
διαδοχικά ως την 4-12-2020 δυνάμει της  της Α. 1209/2020   (ΦΕΚ Β` 4099//23.09.2020) , όπου και η 
ρητή αναφορά ότι η ως άνω προθεσμία για υποβολή «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες είχαν συναφθεί πριν την 
01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών 
Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» και ήταν σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020 και έως την 
15-2-2021 δυνάμει της  ΑΔΑΑΔΕ Α. 1019/2021   (ΦΕΚ Β` 360/01.02.2021).  

Σημειωτέον δε ότι μετά την ΑΔΑΑΔΕ Α. 1019/2021   (ΦΕΚ Β` 360/01.02.2021). επήλθε διαφοροποίηση 
στη  γραμματική διατύπωση των αποφάσεων του Διοικητική της ΑΑΔΕ που ακολούθησαν,  ήτοι στην Α.  
1168/2021 (ΦΕΚ Β΄3200/21-7-2021) και Α. 1204/27-8-2021(ΦΕΚ Β 3957/27.8.2021) μεταξύ της 
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«Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» (παρ. 1 του άρθρου 9 της 
ΠΟΛ 1162 /2018)  και της «Δήλωσης της λύσης της συμφωνίας μίσθωσης» (παρ. 2 του άρθρου 9 
της ΠΟΛ 1162 /2018)  και πλέον χορηγήθηκε παράταση μόνον για τη «Δήλωση της λύσης της 
συμφωνίας μίσθωσης», ενώ δεν προβλέφθηκε παράταση πέραν της 15ης -2 -2021 για την υποβολή της 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας.  

Ως εκ τούτου έχω την άποψη ότι ο εκμισθωτής Στ. Μαυραγάνης θα μπορούσε να 
υποβάλει την εν λόγω «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» 
εμπροθέσμως έως την 15-2-2021 και εκπροθέσμως οποτεδήποτε έως σήμερα, υποκείμενος όμως 
στις κυρώσεις του άρθρου 5 παρ. 1  της ως άνω ΠΟΛ 1162 /2018, «1. Όσοι υποχρεούνται και δεν 
δηλώνουν τα στοιχεία των μισθώσεων ή τα δηλώνουν εκπρόθεσμα  υπόκεινται στις κυρώσεις που 
προβλέπονται από τις οικείες διατάξεις του ν . 4174/2013», δηλαδή στην επιβολή προστίμου 100 ευρώ.  

iv. Τέλος, σύμφωνα με την υπ΄αρ.. αρ.. ΥΑ 2/2//2014 (ΥΑ 2/28498/0026 ΦΕΚ Β 1087/30-
4 2014): Τροπ.ΥΑ 2/5091/0026/ 2012 – «Πληρωμή δαπανών πάγιων κατ` αποκοπή χορηγ. & 
μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών»  Απόφαση του  Υπ. Οικονομικών, «….κατά την 
υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής του πρώτου 
μισθώματος κάθε οικονομικού έτους…. επισυνάπτεται η προβλεπόμενη από το αρθ. 3, παρ. 2 της 
αριθμ. ΠΟΛ 1013/7.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων (Β’ 32) Απόδειξη 
Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας…..», δηλαδή  
απαιτείται ως δικαιολογητικό για την εκκαθάριση της δαπάνης του πρώτου μισθώματος κάθε 
οικονομικού έτους η προσκόμιση της ως άνω Δήλωσης.  

Πλην όμως σύμφωνα με την παράγραφο 2 της άνω υπουργικής απόφασης : «2. Η ανωτέρω 
τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή 
τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν συναφθεί προγενέστερα πλην όμως και 
δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.».  

Ως τούτου η ως άνω απόφαση του Υπ. Οικ   καθορίζει ως  αναγκαίο  δικαιολογητικό 
την προσκόμιση απόδειξης Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας  μόνον σε όσες μισθώσεις έχουν συνταχθεί πριν την 1-1-2014 και δεν  έχουν 
υποβληθεί  στην οικεία Δ.ΟΥ (η  εν θέματι έχει θεωρηθεί από τη ΔΟ.Υ Κορίνθου στις 11-9-2006 με 
αρ. 4210/2006.). Βέβαια  θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση 
συνάδει με την ήδη  καταργηθείσα ανωτέρω ΠΟΛ 1013/2014, η οποία δεν απαιτούσε Υποβολής 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας  για τις μισθώσεις που 
είχαν  συναφθεί προγενέστερα της1-1-2014 και είχαν υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ενώ αυτό 
δεν ισχύει πλέον μετά την κατάργησή της  από την ΠΟΛ 1162/2018 και την τροποποίηση της 
τελευταίας από την  ΑΔΑΑΔΕ Α. 1139/2020 (ΦΕΚ Β 2269/13.6.2020), όπου πλέον κατά ρητή αναφορά 
η υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας  
καταλαμβάνει και μισθώσεις οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες μέχρι 
σήμερα δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας, άρα και αυτές που έχουν υποβληθεί για θεώρηση στη οικεία Δ.Ο.Υ (όπως η 
προκείμενη μίσθωση) και συνακόλουθα εν προκειμένω ο εκμισθωτής Στ. Μαυραγάνη 
υποχρεούται να προσκομίσει στις υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων ως δικαιολογητικό την 
απόδειξη υποβολής της εν λόγω δήλωσης προκειμένου να πληρωθούν τα μισθώματα της 
πρώτης περιόδου του έτους 2021 (1-4/2021) και η μη προσκόμισή της έως σήμερα έχει ως 
αποτέλεσμα την μη εκκαθάριση της εν λόγω δαπάνης  με υπαιτιότητα του δικαιούχου εκμισθωτή. 
Φρονώ όμως ότι αυτή η ερμηνεία είναι διασταλτική και είναι προτιμότερο να ακολουθηθεί η 
γραμματική διατύπωση της ως άνω υπουργικής απόφασης.  

Σε κάθε δε περίπτωση κατά την προσωπική μου κρίση, λαμβανομένης υπόψη και 
της πολυπλοκότητας της εν θέματι υποθέσεως και των εξειδικευμένων νομικών γνώσεων που 
απαιτούσε ο χειρισμός της, ουδόλως οφείλεται σε δυστροπία του Δήμου Κορινθίων και των 
υπηρεσιών  η μη καταβολή των εν θέματι μισθωμάτων, όπως αναφέρει ο εκμισθωτής στην από 
22-7-2021 εξώδικο επιστολή του αλλά στην ανάγκη  τήρηση της νομιμότητας, αναφορικά με την 
διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών του Δήμου για την πληρωμή μισθωμάτων. 

Παρόλα αυτά όμως κατά την προσωπική μου άποψη και κρίση η παράβαση της 
υποχρέωσης των φορολογούμενων  προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τη 
φορολογική διοίκηση συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του ν. 4173/2013 και εν 
προκειμένω η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας,  την επιβολή προστίμου 100 ευρώ. Η μη καταβολή του 
μισθώματος που κατά τον νόμο αποτελεί το αντάλλαγμα για την χρήση του μισθίου από μισθωτή, 
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κατά την προσωπική μου άποψη χωρεί μόνον σε περίπτωση μη χρήσης του μισθίου όπως 
προβλέπει το άρθρο   576 ΑΚ. ή  στην περίπτωση συνδρομής άλλων λόγων που συνιστούν 
εύλογη αιτία. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΩ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 

 

Είναι υποχρεωτική από τον εκμισθωτή η υποβολή μέσω TAXISnet της Δήλωσης 
Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας για όλες τις μισθώσεις ανεξάρτητα 
από το πότε έχουν συναφθεί, είτε πριν, είτε μετά την 1-1-2014 και ανεξάρτητα αν το οικείο 
μισθωτήριο έχουν θεωρηθεί (όπως εν προκειμένω) ή όχι από την αρμόδια Δ.Ο. Υ. Ειδικά, για 
μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν από την 1- 1 2014 και ήταν  σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020, η 
υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης ορίσθηκε με την  ανωτέρω Α.1139/2020 (ΦΕΚ Β 
2269/13.6.2020) Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιήθηκε η ΠΟΛ 1162/2018, 
από τη γραμματική διατύπωση της οποίας έχει απαλειφτεί  η διαφοροποίηση όσων είχαν 
κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπως η εν θέματι. 

Η δυνάμει του από 1-9-2006 μισθωτηρίου, μεταξύ του ανωτέρω Σταύρου Μαυραγάνη ως 
εκμισθωτή και της τότε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κορινθίας ως μισθώτριας, καταρτισθείσα μίσθωση, 
με 12ετή διάρκεια και με αντικείμενο το ακίνητο που βρίσκεται στην Κόρινθο (οδός Χριστίνας Τσαμαντά 
αρ. 21, περιοχή Καλλιθέα), επιφανείας μέτρων τετραγωνικών 120 περίπου, για την στέγαση του 9ου 
Νηπιαγωγείου Κορίνθου, στις υποχρεώσεις και δικαιώματα της  οποίας υπεισήλθε ο Δήμος Κορινθίων 
ως μισθωτής,  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ 
(Μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες σε Δήμους), ήταν σε ισχύ την 12-6-2014, αφού  κατέστη, ως 
συνομολογείται και στην ανωτέρω εξώδικο επιστολή, αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι μέχρι 
σήμερα ο Δήμος Κορινθίων χρησιμοποιεί το ανωτέρω μίσθιο και ο εκμισθωτής δεν εναντιώνεται 
(άρθρο 611 ΑΚ).   

Από τα έγγραφα που ετέθησαν υπόψη μου, προκύπτει ότι έως σήμερα ο εκμισθωτής 
Στ. Μαυραγάνης δεν έχει προσκομίσει σχετικό αποδεικτικό για την υποβολή της ως άνω 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας αναφορικά με την ως άνω 
μίσθωση δυνάμει του από 1-9-2006 μισθωτηρίου, η οποία κατά τα ανωτέρω  ως ισχυρή στις 12-6-
2020 κατελήφθη από την ως άνω υποχρέωση, δυνάμει της Α.1139/2020 (ΦΕΚ Β 2269/13.6.2020) 
Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της με αρ.. ΥΑ 
2/2//2014 (ΥΑ 2/28498/0026 ΦΕΚ Β 1087/30-4 2014): Τροπ.ΥΑ 2/5091/0026/ 2012 – «Πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ` αποκοπή χορηγ. & μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών»  
Απόφαση του  Υπ. Οικονομικών :  «1….κατά την υποβολή δικαιολογητικών για την έκδοση του 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής του πρώτου μισθώματος κάθε οικονομικού έτους…. επισυνάπτεται η 
προβλεπόμενη από το αρθ. 3, παρ. 2 της αριθμ. ΠΟΛ 1013/7.1.2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιων Εσόδων (Β’ 32) Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης 
Ακίνητης Περιουσίας…..», δηλαδή  απαιτείται ως δικαιολογητικό για την εκκαθάριση της δαπάνης από 
μισθώματα η προσκόμιση της ως άνω Δήλωσης. Πλην όμως σύμφωνα με την παράγραφο 2 της άνω 
υπουργικής απόφασης : «2. Η ανωτέρω τροποποίηση εφαρμόζεται και ισχύει για συμβάσεις 
μισθώσεως ακινήτων που συνάφθηκαν ή τροποποιήθηκαν από την 1.1.2014 και εξής ή έχουν μεν 
συναφθεί προγενέστερα πλην όμως και δεν έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.».  

Συνακόλουθα και εφόσον δεν έχει καταργηθεί ή τροποποιηθεί η ως άνω υπουργική απόφαση 
(ορ. επισυναπτόμενη με σημερινή ημερομηνία εκτύπωση από την ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ) για την εν θέματι 
μίσθωση που έχει συναφθεί προγενέστερα της 1-1-2014, πλην όμως έχει κατατεθεί στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ.(αρ. θεώρησης ΔΟΥ Κορίνθου :4210/2006), δεν εφαρμόζεται η ως άνω τροποποίηση για 
την εκκαθάριση δαπάνης μισθωμάτων . 

Επομένως μολονότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Α.1139/2020 (ΦΕΚ Β 2269/13.6.2020) Απόφαση 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ, και το νέο άρθρο 9 της ΠΟΛ 1162/2018, αποτελεί φορολογική υποχρέωση 
των εκμισθωτών η υποβολή της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης 
Περιουσίας για όλες τις μισθώσεις, ανεξάρτητα από το πότε έχουν συναφθεί, είτε πριν, είτε μετά 
την 1-1-2014 και ειδικώς για τις παλαιές που ήταν  σε ισχύ την 12η Ιουνίου 2020, ανεξάρτητα από 
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το αν το οικείο μισθωτήριο έχει θεωρηθεί (όπως εν προκειμένω) ή όχι από την αρμόδια Δ.Ο.Υ, εν 
τούτοις  η προσκόμιση της ως δήλωσης ως δικαιολογητικό για την έκδοση του χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής του πρώτου μισθώματος κάθε οικονομικού έτους δεν εφαρμόζεται, κατ΄ 
εξαίρεση, για τις μισθώσεις που έχουν συναφθεί πριν την 1-1-2- 2014 και έχουν κατατεθεί στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.», όπως η εν θέματι (αρ. πρ. θεώρησης 44210/11-9-2006), σύμφωνα με την ανωτέρω 
υπουργική απόφαση με  αρ.. ΥΑ 2/2//2014 (ΥΑ 2/28498/0026 ΦΕΚ Β 1087/30-4 2014): 

Κατ΄ ακολουθία των ανωτέρω, μέχρι τροποποίησης ή κατάργησης της ως άνω με αρ.. ΥΑ 
2/2//2014 (ΥΑ 2/28498/0026 ΦΕΚ Β 1087/30-4 2014): Τροπ.ΥΑ 2/5091/0026/ 2012 – «Πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ` αποκοπή χορηγ. & μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών»  
Απόφασης του  Υπ. Οικονομικών, η προσκόμιση της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων 
Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας ως δικαιολογητικό για την έκδοση του χρηματικού εντάλματος 
πληρωμής του πρώτου μισθώματος κάθε οικονομικού έτους δεν εφαρμόζεται στις παλαιές 
μισθώσεις που είχαν θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (όπως η εν θέματι) και για την 
εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης πληρωμής των εν λόγω μισθωμάτων φρονώ ότι  θα  πρέπει 
να ακολουθηθεί  η ίδια διαδικασία που ακολουθούνταν και στο παρελθόν, δηλαδή πριν την 
έκδοση της υπ΄ με αρ. Α.1139/2020 (ΦΕΚ Β 2269/13.6.2020) Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με 
την οποία τροποποιήθηκε η ΠΟΛ 1162/2018.  

Σε κάθε δε περίπτωση κατά την προσωπική μου κρίση, λαμβανομένης υπόψη και της 
πολυπλοκότητας της εν θέματι υποθέσεως και των εξειδικευμένων νομικών γνώσεων που 
απαιτούσε ο χειρισμός της, ουδόλως οφείλεται σε δυστροπία του Δήμου Κορινθίων η μη 
καταβολή των εν θέματι μισθωμάτων, όπως αναφέρει ο εκμισθωτής στην από 22-7-2021 εξώδικο 
επιστολή του αλλά στην ανάγκη τήρηση από τις υπηρεσίες του της νομιμότητας, αναφορικά με 
την διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών του Δήμου για την πληρωμή μισθωμάτων. …» 

 

     Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της ως άνω γνωμοδότησης, 

συνταχθείσας από την πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων κ. Μαρίνα Μαυραγάνη, 

δυνάμει της αριθ. 395/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,  επί της εξώδικης δήλωσης του 

Μαυραγάνη Σταύρου του Ιωάννη κατά του Δήμου Κορινθίων, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο 

Κορινθίων την 23/7/2021 με δικαστικό επιμελητή και αφορά μισθωμένο κτίριο για την στέγαση του 

9ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/3-8-

2021 εισήγηση του Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, από 23-9-2021, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 

27606/24-9-2021, σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Μαρίνας 

Μαυραγάνη, την υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/3-8-2021 εισήγηση του Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε 

άλλης ισχύουσας, σχετικής νομοθετικής διάταξης,  

 

   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    

  Εγκρίνει την από 23-9-2021, που έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου 27606/24-

9-2021, σχετική γνωμοδότηση της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου κ. Μαρίνας Μαυραγάνη, το 

περιεχόμενο της οποίας αναγράφεται στο ιστορικό της παρούσης, που συντάχθηκε δυνάμει της 

αριθ. 35/395/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, επί της εξώδικης δήλωσης του Μαυραγάνη 
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Σταύρου του Ιωάννη κατά του Δήμου Κορινθίων, η οποία επιδόθηκε στο Δήμο Κορινθίων την 

23/7/2021 με δικαστικό επιμελητή και αφορά μισθωμένο κτίριο για την στέγαση του 9ου 

Νηπιαγωγείου Κορίνθου, και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 22005/3-8-2021 εισήγηση του 

Τμήματος Εξόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, 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 45/525/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 6-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΧΤ8ΩΛ7-ΝΡΗ


		2021-10-06T13:59:49+0300


		2021-10-06T14:23:31+0300
	Athens




