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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 46/10.12.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 343/2021 

 
Θέμα 1ο  Η.Δ. «Επί της από 28-5-2021 γνωμοδότησης σχετικά με τη διαγραφή ή μη τελών (ποσών και προστίμων) 
του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου , κατόπιν της υπ΄αριθμ. 25/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου» 
 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  μέσω 
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-
2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190 οικ.22678/06.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 75414/03-12-
2021 (ΦΕΚ 5673/04-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα έως 
και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 36157/06-12-2021 πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο 
οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα 
τριών (33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ  (18) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Κόλλια Κωνσταντίνα 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Ταγαράς Βασίλειος 
8. Ζώγκος Ανδρέας 

9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
12. Μουρούτσος Γεώργιος   
13. Δόντης Μιχαήλ   
14. Μανωλάκης Δημήτριος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Πιέτρης Τιμολέων 
17. Γκερζελής Ιωάννης 
18. Ξύδη Μιχαλίτσα  

 

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 
4. Μελέτης Χρήστος - Αντιπρόεδρος  
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Κεφάλας Σταύρος 
7. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ 

8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Πλατής Σπυρίδων 
11. Κονδύλης Μαρίνος 
12. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
13. Τζέκου Παρασκευή 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Λαμπρινός Παναγιώτης 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Πούλος 
Ανδρέας.   
Ο κ. Μπουρσέ Ηλίας ήταν εκτός σύνδεσης στο 1ο θέμα 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  
εισηγούμενος το 1ο θέμα  ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Επί της από 28-5-2021 γνωμοδότησης σχετικά με τη διαγραφή 
ή μη τελών (ποσών και προστίμων) του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου , κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 25/2021 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
1.- Την αριθμ. 1/04-2-2021 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και 

Αμφισβητήσεων με θέμα «Προσφυγή του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου για επιβολή δημοτικών τελών-

δημοτικού φόρου-προστίμου (εξ αναβολής)»με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του επιβληθέντος 

προστίμου στην ατομική καρτέλα οφειλέτη «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» με ΑΦΜ 999049011 κατά 50% και 
ειδικότερα από το σύνολο του επιβλητέου προστίμου  των 94.149,00 ευρώ, σε 47.074,50 ευρώ, μη συμφωνούντος 
του προσφεύγοντα ΝΠΔΔ «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ», του οποίου ο νόμιμος εκπρόσωπος επιμένει 
στην ολική διαγραφή των επιβλητέων ποσών και προστίμων. 
 
2.- Τα επιβληθέντα ,βεβαιωθέντα και τα υπό βεβαίωση τέλη και πρόστιμα ,  αρχικά και μετά την μείωση, εμφανίζονται 
στους παρακάτω πίνακες: 
 

Οφειλόμενο ποσό 
δημοτικών τελών 

Οφειλόμενο ποσό 
δημοτικού φόρου 

Οφειλόμενο ποσό 
προστίμου 

Σύνολο οφειλόμενων 
ποσών 

Δ.Τ. 200.042,16 € Δ.Φ. 103.358,75 € Πρόστιμα 94.149,00 € 397.549,91 € 

 
 

Βεβαιωμένα δημοτικά τέλη 
μέχρι σήμερα 

Βεβαιωμένος δημοτικός 
φόρος μέχρι σήμερα 

Βεβαιωμένα πρόστιμα μέχρι 
σήμερα 

Σύνολο βεβαιωμένων 
ποσών  

Δ.Τ. 80.016,86 € 41.343,50 €  Πρόστιμα 62.766,00 €  184.126,36 € 

 

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Δημοτικά τέλη Δημοτικός φόρος Πρόστιμα Σύνολο οφειλόμενων 
ποσών 

 Δ.Τ. 200.042,16 € Δ.Φ.  103.358,75 € 47.074,50 € 350.475,41 € 

 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΣΩΝ ΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 

Υπόλοιπο δημοτικών 
τελών για βεβαίωση 

Υπόλοιπο δημοτικού 
φόρου για βεβαίωση 

Ποσό προστίμου για 
διαγραφή 

Τελικό ποσό που πρέπει 
να βεβαιωθεί  

Δ.Τ. 120.025,30 € Δ.Φ. 62.015,25 € Πρόστιμο 15.691,50 € 166.349,05 € € 

 
  
2.- Την υπ΄ αριθμ. 25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία αναβλήθηκε η συζήτηση της αρ 1/04-2-

2021απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών και Αμφισβητήσεων, προκειμένου να ορισθεί 

πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα γνωμοδοτήσει νομίμως εάν βάσει των  παραπάνω διατάξεων, οι οποίες δεν θα 
προσκρούουν σε κάθε άλλη αντίθετη νομοθετική ρύθμιση, που επικαλέστηκαν οι εκπρόσωποι του Νοσοκομείου, με τις 
ανωτέρω ιδιότητές τους, είναι δυνατή η οριστική διαγραφή των επιβληθέντων ποσών και προστίμων εξωδικαστικά και 
πριν την έκδοση απόφασης επί της υπ΄ αριθμ. ΠΡ 341/18.10.2019 εκκρεμούσης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Κορίνθου .  
3.- Την υπ΄  αριθμ. 81/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού του πληρεξούσιου δικηγόρου 
Κωνσταντίνου Γιώτη, για να συντάξει γνωμοδότηση προς το Δήμο Κορινθίων σχετικά με υπόθεση αιτήματος των 
εκπροσώπων του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου περί πλήρους διαγραφής δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 51 του 
Ν. 4647/2019 και 21 του Ν. 4674/2020 επιβληθέντων ποσών και προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων στην ατομική καρτέλα του οφειλέτη «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου», για την οποία 
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υπόθεση έχει ληφθεί η υπ΄ αριθ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 
και Αμφισβητήσεων του Δήμου Κορινθίων, πριν την έκδοση απόφασης επί της εκκρεμούσης με αριθμό καταχώρησης 
ΠΡ341/18-10-2019 προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου 
κατά Δήμου Κορινθίων. 
4.- Την από 25-5-2021 (αρ. πρωτ. Δήμου 14184/28-5-2021) γνωμοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμου 
Κορινθίων κ. Κωνσταντίνου Ι. Γιώτη, η οποία  αναφέρει τα κάτωθι:  
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Με την υπ΄αριθμ. 8/81/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω 
«σχετικά με τηο αίτημα των εκπροσώπων Γεν. Νοσοκομείου Κορίνθου περί πλήρους διαγραφής επιβληθέντων ποσών 
και προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων στην ατομική  καρτέλα του 
οφειλέτη «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 51 Ν. 4647/2019 και α. 21 Ν. 
4674/2020, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην υπ΄αριθμό25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου.  
Επί του ερωτήματος τούτου γνωμοδοτώ ως εξής:  
1. ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Στο Ν.Π.Δ.Δ. «Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου» επεβλήθησαν Δημοτικά τέλη για τα έτη 2010 έως 2019, ποσού 
200.042,16 και πρόστιμο για τα έτη 2014-2019 ποσού 102.872,00. Για τα ίδια έτη επεβλήθη αντίστοιχα Δημοτικός 
φόρος 103.358,75 και πρόστιμο ποσού 54.043,03, δηλαδή συνολικό ποσό 460.315,91. 
Το Νοσοκομείο είχε καταθέσει την 29/09/1999 Υπεύθυνη Δήλωση και την άδεια οικοδομής με αριθμό 545/88 με 
αναφερόμενες σε αυτήν αναθεωρήσεις της, στην οποία αναφέρονται ως καλυπτόμενη επιφάνεια 20.402,54 τ.μ. 
Από το έτος 1999 μέχρι το έτος 2019, ο Δήμος δεν είχε επιβάλλει Δημοτικά Τέλη και Δημοτικό φόρο, τα οποία τελικά 
κατελόγισε , όπως ανωτέρω αναφέρεται την 7/8/2019 και επέδωσε το απόσπασμα του βεβαιωτικού καταλόγου την 
27/09/2019. 
Κατά της εγγραφής το Νοσοκομείο άσκησε προσφυγή, ζητώντας την ακύρωση της εγγραφής και μετά την ψήφιση του 
άρ. 51 παρ. 3 Ν. 4647/2019, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 4647/2020, κατέθεσε και πρόσθετο λόγο 
ζητώντας  κατ΄ εφαρμογή της ρυθμίσεως αυτής την ολική διαγραφή του χρέους. 
2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
1.Τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , ο δημοτικός φόρος και τα πρόστιμα επιβλήθηκαν νόμιμα και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Νόμου 25/75 περί Δημοτικών Τελών και Φόρων. 
2. Με τις διατάξεις των άρθρων  21 και 22 ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων», 
επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων τέλη καθαριότητας και φωτισμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες 
καθαριότητας  των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων καθώς και για την 
αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων. Το τέλος φωτισμού έπαυσε να υφίσταται ως 
αυτοτελές τέλος από την ημερομηνία εφαρμογής της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89. Με την τελευταία αυτή 
διάταξη τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται με 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας  και φωτισμού καθώς και κάθε 
άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.  
3. Οι διατάξεις του άρθρου 
 1 του Ν. 1256/82 και του άρθρου 51 του Ν. 1892/90 περί οριοθέτησης του «δημοσίου τομέα», αντικαταστάθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 2 (1Β) του Ν. 3871/10 και οι οποίες επαναδιατυπώθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 14 του 
Ν. 4270/14. Στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) υπάγονται α) η Κεντρική Διοίκηση, β) Οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄& β΄ βαθμού (Δήμοι -Περιφέρειες) και γ) οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ) στους 
οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δημόσιες μονάδες υγείας. Η Κεντρική Διοίκηση ή Δημόσιο ή Κράτος περιλαμβάνει 
την Προεδρία της Δημοκρατίας , τα Υπουργεία και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, καθώς και τις Ανεξάρτητες Αρχές 
που δεν έχουν νομική προσωπικότητα (παρ. 1στ). Οι δημόσιες μονάδες υγείας (Νοσοκομεία, κλπ) ως ίδια ΝΠΔΔ 
(ΟΚΑ) δεν απαλλάσσονται από την καταβολή Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 
82 Β.Δ. 24.9/20.10.1958 (ΦΕΚ 171Α΄/1958), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 60 του Ν. 1416/1984 και 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 4301/14, του άρθρου 135 του Ν. 4483/17, του 
άρθρου 13 του Ν. 4337/15, της παρ. 5 του άρθρου 79 του Ν. 4530/18 και της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4566/18, 
καθόσον δεν υπάγονται στο «στενό δημόσιο τομέα» (Κεντρική Διοίκηση) κατά τα προαναφερόμενα. 
 
Συνεπώς το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, έχει υποχρέωση καταβολής ανταποδοτικών τελών. 
 
3. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΟΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ 
 
Κατά το άρθρο 2 ΑΝ 344/1968 περί εισπράξεως εσόδων ΟΤΑ και συναφείς διατάξεις όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 
61 παρ. 2 Ν. 1416/1984 ορίζεται: 
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1.Η βεβαίωση των φόρων τελών δικαιωμάτων, εισφορών και αντιτίμου προσωπικής εργασίας ενεργείται υπό των 
δήμων και κοινοτήτων εντός αποσβεστικής προθεσμίας πέντε (5) ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους εις ο 
ανάγονται. 
Κατ΄ εξαίρεση είναι δυνατή η βεβαίωση μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας εάν: α) είναι άγνωστος ο 
υπόχρεος β) έχει ακυρωθεί μετά την πάροδο πενταετίας η φορολογική εγγραφή για τον λόγο ότι ο υπόχρεος δεν έλαβε 
γνώση της εγγραφής γ) η βεβαίωση έγινε για οικονομικό έτος διάφορο από αυτό που αφορά η φορολογική 
υποχρέωση. 
Εξ΄ άλλου κατά το άρθρο 32 Ν. 4304/2014 ορίζεται ότι:  
Χρηματικές αξιώσεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε απόδοση φόρων, τελών, δικαιωμάτων 
και εισφορών και προκύπτουν εξαιτίας μη υποβολής από τους υπόχρεους των αναγκαίων στοιχείων για τη βεβαίωση 
τους ή υποβολής ανακριβών ή ελλιπών στοιχείων ή λανθασμένα βεβαιωμένων οφειλών, βεβαιώνονται σε βάρος των 
υπόχρεων εντός εικοσαετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση προς 
καταβολή τους, [χωρίς την επιβολή προσαυξήσεων]. 
«Τυχόν πρόστιμα που επιβάλλονται για τις ανωτέρω περιπτώσεις, υπολογίζονται επί των οφειλών που ανάγονται στα 
πέντε (5) προηγούμενα της βεβαίωσης έτη». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει από 23.10.2014.» 
Κατά την κρίση μου, η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή στην κρινόμενη περίπτωση, διότι όπως προκύπτει από την 
έρευνα των στοιχείων του φακέλου, ο υπόχρεος είχε καταθέσει στον Δήμο την 29/09/1999 Υπεύθυνη Δήλωση και την 
υπ΄αριθμ. 545/1988 άδεια οικοδομής με αναγραφόμενες σε αυτήν τις αναθεωρήσεις της και τα αναλυτικά στοιχεία της 
καλυπτόμενης επιφάνειας, στοιχεία τα οποία είχε παραλάβει ο Δήμος, όπως φαίνεται από το σώμα της Υπεύθυνης 
Δήλωσης. 
Συνεπώς, ο Δήμος έχει στην διάθεση του τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επιβολή των τελών από τον 
Σεπτέμβριο του 1999. Κατά την γραμματική διατύπωση του Νόμου συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη περίπτωση επιβολής 
τελών πέραν πενταετίας. 
Άλλωστε και νομολογιακά δεν είναι δυνατή η επιβολή τελών πέραν της πενταετίας, αφού η επιβολή τελών, τα οποία 
προσομοιάζουν απολύτως με φορολογική εγγραφή, όπως τα κρινόμενα, δεν είναι δυνατόν να εκτείνονται σε χρόνο 
πέραν της πενταετίας, εφ΄ όσον η Διοίκηση κατείχε τα στοιχεία και είχε την δυνατότητα επιβολής τελών εγκαίρως. 
Αναφέρω την επικρατήσασα σε όλα τα πεδία της επιβολής τελών και φόρων νομολογία (ΣτΕ 1738/2017), που θέτει τις 
παρακάτω γενικές δογματικές αρχές που διέπουν τις φορολογικές και εξομοιούμενες με αυτές επιβαρύνσεις και 
εγγραφές. 
Επειδή, η αρχή της ασφάλειας του δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και ιδίως από της 
διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 και 25 παρ. 1 εδ. α΄του Συντάγματος [πρβλ. ΑΕΔ 14/2013, ΣτΕ 2034/2011, Ολ., 
4731/2014, 640/2015 κ.ά. βλ. και το ν. 4048/2012 «Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής 
Νομοθέτησης», Α΄ 34, στο άρθρο 2 παρ. 1 του οποίου προβλέπεται ότι μεταξύ των αρχών καλής νομοθέτησης 
περιλαμβάνεται , μεταξύ άλλων, η ασφάλεια δικαίου (περ. η)] και ειδικότερη εκδήλωση της οποία αποτελεί η αρχή της 
προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου (πρβλ. ΑΕΔ 11/2003, ΣτΕ 2034/2011 Ολ., 3777/2008, 4731/2014, 
640/2015 κ.ά.), επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των εκάστοτε θεσπιζομένων κανονιστικών 
ρυθμίσεων (πρβλ. ΣτΕ 2811/2012 τμ. , 144, 1976/2015) και πρέπει να τηρείται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, όταν 
πρόκειται για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους, όπως είναι οι 
διατάξεις που προβλέπουν την επιβολή επιβαρύνσεων υπό την μορφή φόρων, τελών, εισφορών και οποιασδήποτε 
φύσεως κυρώσεων για παράβαση των σχετικων διατάξεων  (πρβλ. ΣτΕ 144, 1976/2015, 1623/2016, επίσης ΔΕΕ, 
2.6.2016, C-81/15, Καπνοβιομηχανία Καρέλια Α.Ε. κατά Υπουργού Οικονομικών, σκέψη 45, 3.9.2015,   C-384/14, 
Etablissement national des produits de l’ agriculture et de la mer (FranceAgriMer) κατά  Sodiaal International SA, σκέψη 
30).   Ειδικότερα, η ως άνω θεμελιώδης αρχή, η οποία εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, επιτάσσει η 
κατάσταση του διοικουμένου, όσον αφορά την εκ μέρους του τήρηση των κανόνων της σχετικής με τις ανωτέρω 
επιβαρύνσεις νομοθεσίας, να μη μπορεί να τίθεται επ΄ αόριστον εν αμφιβόλω. Συνακόλουθα, για την επιβολή 
επιβαρύνσεων, υπό την μορφή φόρων, τελών, εισφορών και σχετικών κυρώσεων, απαιτείται να προβλέπεται 
προθεσμία παραγραφής, η οποία, προκειμένου να εκπληρώνει τη συνισταμένη στη διασφάλιση της ως άνω αρχής 
λειτουργίας της, πρέπει να ορίζεται εκ των προτέρων και η διάρκειά της  να είναι επαρκώς προβλέψιμη από τον 
διοικούμενο, μετά δε τη λήξη της να μην είναι πλέον δυνατή η επιβολή εις βάρος του διοικουμένου ούτε της σχετικής 
οικονομικής επιβαρύνσεως (φόρου, τέλους, εισφοράς) ούτε οποιασδήποτε σχετικής κυρώσεως. Για να είναι δυνατή δε 
η (εκ των προτέρων) πρόβλεψη της διαρκείας  της παραγραφής, πράγμα που συμβάλλει και στην δημιουργία κλίματος 
εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς τη Διοίκηση, αλλά και το κράτος γενικότερα, η λήξη της παραγραφής πρέπει να 
προσδιορίζεται στο νόμο συγκεκριμένα, εν αναφορά με συγκεκριμένο χρονικό σημείο, και να μην εξαρτάται από 
ενέργειες  δημοσίας αρχής (π.χ. από έκδοση ή και κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή από το ύψος του ποσού, στο οποίο 
η Διοίκηση θα προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του διοικουμένου). Εξάλλου, η παραγραφή πρέπει να έχει, συνολικά, 
εύλογη διάρκεια, δηλαδή να συνάδει προς την αρχή της αναλογικότητας(πρβλ. ΔΕΕ, 17.9.2014, C-341/13, Cruz & 
Companhia Lda κατά Instituto de Financiamento da Agricultura ePescas, IP (IFAP), σκέψεις 62 και 65). Αυτά δε προς 
τον σκοπό α) να είναι μεν δυνατή η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου για την εξακρίβωση της εκ μέρους των 
διοικουμένων τηρήσεως των ως άνω οικονομικών υποχρεώσεών τους, χωρίς όμως να ενθαρρύνεται η απραξία των 
αρμοδίων διοικητικών αρχών, την οποία ενθαρρύνει η μεγάλη διάρκεια του χρόνου της παραγραφής ή η δυνατότητα 
της εκ των υστέρων, και ιδίως πλησίον του χρόνου λήξεως της παρατάσεώς της, β)να μην αφήνονται οι διοικούμενοι 
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έκθετοι  αφενός μεν σε μακρά περίοδο ανασφάλειας δικαίου – που αποτελεί, σε συνδυασμό και με τις συνεχείς 
μεταβολές της σχετικής  με φόρους, τέλη, εισφορές και συναφείς κυρώσεις νομοθεσίας, παράγοντα αποτρεπτικό για 
τον προγραμματισμό και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις για την 
ανάπτυξη και , γενικότερα, την εθνική οικονομία, ιδιαιτέρως μάλιστα σε περιόδους οικονομικής κρίσεως, σε βλάβη του 
δημοσίου συμφέροντος – και αφετέρου στον κίνδυνο να μην είναι πλέον σε θέση, μετά την παρέλευση μακρού χρόνου 
από το γεγονός που γεννά την σχετική οικονομική  υποχρέωση και την κτήση του διαφυγόντος την υποχρέωση αυτή 
περιουσιακού οφέλους, να αμυνθούν  προσηκόντως έναντι σχετικού ελέγχου, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις 
προκύπτουσες από τον έλεγχο αυτό οικονομικές υποχρεώσεις, είτε οι ίδιοι είτε , πολύ περισσότερο, οι αναλαβόντες, 
κατά νόμο, συνεπεία κληρονομικής ή οιονεί καθολικής διαδοχής (πιθανής σε περίπτωση που ο χρόνος της 
παραγραφής  είναι μεγάλος), τις υποχρεώσεις τους από φόρους, τέλη, εισφορές και συναφείς κυρώσεις, ιδιαιτέρως, 
μάλιστα, σε περίπτωση που επιβάλλονται ταυτοχρόνως οικονομικές επιβαρύνσεις για περισσότερα έτη, και γ) να μην 
αφήνεται το Δημόσιο ή άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου έκθετο στον κίνδυνο αδυναμίας είσπραξης τυχόν 
βεβαιουμένων, μετά την πάροδο μακρού χρόνου από την γένεση των σχετικών υποχρεώσεων, ποσών φόρων, τελών, 
εισφορών και σχετικών κυρώσεων, λόγω της ενδεχομένως εν τω μεταξύ επελθούσης επιδεινώσεως της οικονομικής 
καταστάσεως των διοικουμένων και της εκ μέρους τους απωλείας  του περιουσιακού οφέλους, που απέκτησαν μη 
εκπληρώνοντας εμπροθέσμως τις εν λόγω υποχρεώσεις τους (πρβλ. ΣτΕ 1623/2016 επταμελούς , 1976/2015), ενόψει, 
άλλωστε, του ότι τελικός σκοπός των ελέγχων δεν είναι ούτε η τιμωρία των διοικουμένων που παρέβησαν τις 
υποχρεώσεις τους από φόρους, τέλη και εισφορές, ούτε απλώς η βεβαίωση των οικονομικών αυτών επιβαρύνσεων και 
των σχετικών προστίμων, αλλά η είσπραξή τους, καθόσον μόνον με την είσπραξη των φόρων, τελών και εισφορών 
επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος με την πρόβλεψή τους σκοπός, δηλαδή η κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται για 
την λειτουργία του κράτους και των επιδιωκόντων δημοσίους σκοπούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και την 
εκπλήρωση των έναντι των πολιτών υποχρεώσεών τους.  Εξάλλου, η Διοίκηση, διαθέτουσα προδήλως περιορισμένο 
αριθμό καταλλήλως εκπαιδευμένου προσωπικού, ικανού να αξιολογήσει τα προκύπτοντα με βάση τις σύγχρονες 
μεθόδους ελέγχου στοιχεία, και επιβαρυμένη με την υποχρέωση ταυτοχρόνου ελέγχου τόσο παλαιών υποθέσεων, 
διεπομένων ενδεχομένως, ενόψει των αλλεπαλλήλων τροποποιήσεων της σχετικής με φόρους, τέλη και εισφορές 
νομθεσίας, από μη ισχύουσες πλέον κατά τον χρόνο του ελέγχου διατάξεις, όσο και νέων υποθέσεων, διατρέχει τον 
κίνδυνο να επικεντρώνει την προσοχή της στη διενέργεια ελέγχων αφορώντων στις παραμένουσες σε εκκρεμότητα 
υποθέσεις παρελθόντων ετών, με συνέπεια να μην είναι σε θέση να ασκήσει επικαίρως  ελέγχους για την εξακρίβωση 
τηρήσεως της ήδη ισχυούσης νομοθεσίας, οι οποίοι (έλεγχοι) θα ήταν ενδεχομένως και περισσότερο αποτελεσματικοί 
και λυσιτελείς και θα συνέβαλα στην εμπέδωση στους διοικουμένους της συνειδήσεως για την εκπλήρωση των 
σχετικών με φόρους, τέλη και εισφορές υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από ισχύουσες διατάξεις, σε χρόνο που 
θα έχουν και τη δυνατότητα να συμμορφωθούν και να αποφύγουν την επανάληψη  ενδεχομένων παραβάσεων και, 
επομένως, και την επιβολή κυρώσεων, καθώς και να αποφύγουν τη συσσώρευση οικονομικών επιβαρύνσεων πολλών 
ετών.  
Επειδή, εκδήλωσή της, απορρέουσας, κατά τα προεκτεθέντα, από την αρχή του κράτους δικαίου, αρχής της ασφάλειας 
δικαίου ειδικώς στο φορολογικό δίκαιο αποτελούν οι θεσπιζόμενες με το άρθρο 78 του Συντάγματος ρυθμίσεις. 
Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό ορίζονται τα εξής: «1. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται ούτε εισπράττεται χωρίς τυπικό 
νόμο που καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα , το είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις 
συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους στις οποίες αναφέρεται ο φόρος. 2.  Φόρος ή άλλο οποιοδήποτε οικονομικό βάρος 
δεν μπορεί να επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος που επεκτείνεται πέρα από το οικονομικό έτος το προηγούμενο 
εκείνου κατά το οποίο επιβλήθηκε».  Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, ερμηνευομένων ενόψει των ανωτέρω 
εκτεθέντων ως προς τις πηγάζουσες από την αρχή της ασφάλειας δικαίου απαιτήσεις, η πρόβλεψη στο νόμο ότι με την 
πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος παραγράφεται η αξίωση του Δημοσίου για τη βεβαίωση και επιβολή 
συγκεκριμένου φόρου συνιστά ουσιαστικό στοιχείο της οικείας φορολογικής ενοχής κατά την παράγραφο 1 του ως άνω 
άρθρου 78 (ΣτΕ. Ολ. 3174/2014).  Ως ουσιαστικό δε στοιχείο της φορολογικής ενοχής η διάρκεια της παραγραφής 
πρέπει να καθορίζεται εκ των προτέρων, ενώ μεταβολή της με την πρόβλεψη επιμηκύνσεως είναι δυνατή μόνον υπό τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 78 του Συντάγματος, δηλαδή με διάταξη θεσπιζόμενη το 
αργότερο το έτος, που έπεται εκείνου, στο οποίο ανάγεται η φορολογική υποχρέωση. Κατά συνέπεια, διάταξη νόμου 
περί παρατάσεως χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων, οι οποίες ανάγονται σε ημερολογιακό έτος 
προγενέστερο του προηγουμένου της δημοσιεύσεως του νόμου αυτού έτους, είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στην 
απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου αρχή της ασφάλειας δικαίου και στις εξειδικεύουσες αυτήν ειδικώς στο 
φορολογικό δίκαιο ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις, για τον λόγο ότι θα τροποποιούσε κατά τον τρόπο αυτό 
αναδρομικά εις βάρος των φορολογουμένων το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο στον οποίο ανάγονται 
οι φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά ουσιαστικό στοιχείο των εν λόγω υποχρεώσεων.  Εξάλλου, ενόψει της 
συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 εδ. δ΄ του Συντάγματος)  και προς αποφυγή ενθαρρύνσεως 
ενδεχόμενης απραξίας της φορολογικής διοικήσεως, η παραγραφή πρέπει να έχει εύλογη διάρκεια, ενόψει, μάλιστα, 
του ότι πλέον διευκολύνεται η διαδικασία  ελέγχου τόσο λόγω των συγχρόνων ηλεκτρονικών και άλλων μεθόδων 
ελέγχου όσο και λόγω του γεγονότος ότι πολλά δεδομένα που αφορούν την πάσης φύσεως οικονομική δραστηριότητα 
των φορολογουμένων (όπως εισόδημα π.χ. από μισθωτές υπηρεσίες, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) εισάγονται στο 
σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος χωρίς να χρειάζεται καμία ενέργεια εκ μέρους των 
φορολογουμένων και, ως εκ τούτου, δεν δικαιολογείται ο καθορισμός μακρού χρόνου παραγραφής πέραν των 
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χρονικών ορίων που όριζαν προϊσχύσασες διατάξεις σε χρόνο, κατά τον οποίο η φορολογική διοίκηση δεν διέθετε τα 
μέσα αυτά. Άλλωστε, η ταχύτητα των εξελίξεων σε όλους τους τομείς, μεταξύ των οποίων και ο οικονομικός και ο 
επιχειρηματικός, επιβάλλει, προς προστασία του δημοσίου συμφέροντος, την ταχύτερη κατά το δυνατόν εκκαθάριση 
των υποχρεώσεων των φορολογουμένων, ώστε τόσο αυτοί, προκειμένου να προγραμματίζουν την οικονομική τους 
δραστηριότητα, να γνωρίζουν τις οφειλές τους επικαίρως και ανά τακτά, και σχετικώς μικρά, χρονικά διαστήματα - διότι 
συσσώρευση οφειλών πολλών ετών, λόγω της μετά πάροδο μακρού χρόνου διενέργειας ελέγχου για περισσότερα έτη 
και εκδόσεως των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, και αξίωση συγχρόνου καταβολής αυτών μπορεί να 
δημιουργήσει σοβαρά οικονομικά προβλήματα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να συνεπάγονται 
δυσμενείς επιπτώσεις στην εθνική οικονομία γενικότερα - όσο και το κράτος να είναι σε θέση να προβλέπει εγκαίρως, 
με σχετική ασφάλεια, τα έσοδά του για να μπορεί, στη συνέχεια, να προγραμματίζει και τις δαπάνες του και τον τρόπο 
αντιμετωπίσεώς τους. 
 
   Επειδή, κατά το άρθρο 84 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α` 151) «1. Η κοινοποίηση φύλλου 
ελέγχου [...] δεν μπορεί να γίνει μετά την πάροδο πενταετίας από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία 
για την επίδοση της δήλωσης. Το δικαίωμα του 
Δημοσίου για επιβολή του φόρου παραγράφεται μετά την πάροδο της πενταετίας. 2. 3. 4. Το δικαίωμα του Δημοσίου 
για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής εγγραφής και την επιβολή φόρων, πρόσθετων φόρων, για 
φορολογικές παραβάσεις, παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαετίας, εφόσον η μη ενάσκησή του, έστω και κατά ένα 
μέρος, οφείλεται: α)  β) Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 
[δηλαδή σε περίπτωση περιελεύσεως στην φορολογική αρχή συμπληρωματικών στοιχείων] 5. Αν δεν υποβληθεί 
δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή δήλωση απόδοσης παρακρατουμένων φόρων  το δικαίωμα του Δημοσίου να 
κοινοποιήσει το φύλλο ελέγχου παραγράφεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ετών από τη λήξη της προθεσμίας για 
την επίδοση της δήλωσης». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 107 του ίδιου Κώδικα, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν 
προκειμένω χρόνο, «1. Κάθε νομικό πρόσωπο του άρθρου 101 υποχρεούται να υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος 
στον αρμόδιο προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας [...] 2. Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου 
υποβάλλεται: α) Από τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του 
πέμπτου μήνα από την ημερομηνία λήξης της διαχειριστικής περιόδου, για εισοδήματα που απόκτησαν μέσα σε αυτήν 
[...]». 
  Γίνεται δηλαδή νομολογιακά αποδεκτό και ήδη αποτελεί και κανόνα χρηστής διοικητικής πρακτικής, η ανυπαρξία 
δικαιώματος του Δημοσίου και αναλογικά του δικαιούχου φόρου ή τέλους επιβολής του, σε χρόνο μεταγενέστερο της 
πενταετίας, εφ’ όσον ο φορέας του σχετικού δικαιώματος κατείχε τις αναγκαίες πληροφορίες για την επιβολή των τελών. 
Παρόμοια αντιμετώπιση γίνεται και για τα τέλη (π.χ κυκλοφορίας) που επιβάλλει το Δημόσιο (ΣτΕ 1611/2020), αφού 
κρίνεται ότι: 
  «Δεν μπορούν να εφαρμοσθούν ούτε οι γενικές διατάξεις περί παραγραφής του Αστικού Κώδικα, όπως η διάταξη του 
άρθρου 249 Α.Κ., η οποία ορίζει μεν ότι «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, οι αξιώσεις παραγράφονται σε είκοσι 
χρόνια», αφορά ωστόσο αστικές σχέσεις και δικαιώματα και δεν διέπει φορολογικές διαφορές (ΣτΕ 7μ. 432- 433/2020, 
πρβλ. ΣτΕ 7μ. 582/2019, ΣτΕ 3014/2010). Άλλωστε η εικοσαετία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά εύλογη, 
συνάδουσα προς την αρχή της αναλογικότητας, διάρκεια του κατά κανόνα χρόνου παραγραφής φορολογικών αξιώσεων. 
Ερμηνευόμενες, ωστόσο, οι ως άνω διατάξεις ενόψει της αρχής της ασφάλειας δικαίου, η οποία απορρέει από την αρχή 
του κράτους δικαίου, έχουν την έννοια ότι βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση μη καταβολής ή μειωμένης 
καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, δεν μπορεί να χωρήσει μετά την πάροδο πενταετίας 
από τη λήξη του ημερολογιακού έτους, για το οποίο αυτά οφείλονται (πρβλ. ΣτΕ 2656/2018). Τούτο, δε, ενόψει (α) του 
ότι, κατ` αρχήν, εύλογος χρόνος για την άσκηση της εξουσίας του Δημοσίου προς επιβολή φόρων- τελών είναι η 
πενταετία (πρβλ. ΣτΕ 1738/2017 Ολ., 2656/2018), (β) η αρμοδιότητα βεβαίωσης των τελών κυκλοφορίας σε περίπτωση 
μη καταβολής ή μειωμένης καταβολής αυτών, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων, ανατίθεται κατά τον νόμο 
στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. που, κατά τον χρόνο της βεβαίωσης αυτών, είναι αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος 
του κατόχου του οχήματος, στην οποία ισχύει κατά κανόνα πενταετής παραγραφή (άρθρα 84 παρ. 1 του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος, ν. 2238/1994, Α΄ 151, και ήδη 36 παρ. 1 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ν. 
4174/2013, Α΄ 170), (γ) η εκ μέρους της φορολογικής αρχής διαπίστωση της οικείας οφειλής χωρεί βάσει δεδομένων 
που προκύπτουν από στοιχεία που τηρεί η Γ.Γ.Π.Σ. ή η αρμόδια για τη βεβαίωση Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος [βλ. 
πέραν των οριζομένων στις προπαρατεθείσες διατάξεις των ΠΟΛ 1136/2006 και 1155/2013, ενδεικτικώς, αναφορές σε: 
ενημέρωση ΚΕΠΥΟ βάσει μηχανογραφικών δελτίων αυτοκινήτων, ΠΟΛ 1246/1995, τέλη κυκλοφορίας που 
παρακολουθούνται μηχανογραφικά, ΠΟΛ 1264/1995, διαπίστωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας μέσω του 
ΚΕΠΥΟ, ΠΟΛ 1184/2000, επεξεργασία των αρχείων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2008 
σε σχέση με τα στοιχεία του αρχείου οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ., ΠΟΛ 1093/2009, καταστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ. σε μορφή 
μαγνητικού αρχείου, ΠΟΛ 1096/2009? πρβλ. επίσης άρθρα 16 και 17 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και 31 και 32 του ν. 
4172/2013 (Α΄ 167), για προσδιορισμό εισοδήματος με βάση την ετήσια αντικειμενική δαπάνη που συνεπάγεται η 
κατοχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και την ετήσια δαπάνη για την αγορά αυτοκινήτων]. Ως εκ τούτου, η πενταετής προθεσμία για 
τη βεβαίωση των τελών κυκλοφορίας παρίσταται επαρκής για την άσκηση της εν λόγω εξουσίας της φορολογικής αρχής, 
περαιτέρω δε και εύλογη (πρβλ. ΣτΕ 1738/2017 Ολομ., 2934/2017 7μ. κ.ά.)». 
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Ιδιαίτερη αξία έχει α) η δογματική θέση ότι κατ’ αρχήν εύλογος χρόνος για την άσκηση της εξουσίας του Δημοσίου (και 
κατ’ αναλογία και μείζονα λόγο των Ο.Τ.Α. κ.λ.π. φόρων) για την επιβολή φορέων και κ.λ.π. Τελών είναι η πενταετία 
(ΣΤΕ 1738/2017) β) Η παραδοχή ότι η Διοίκηση έχει την δυνατότητα άντλησης στοιχείων από τα αρχεία που νομίμως 
τηρεί ή έχουν περιέλθει σε γνώση της από διάφορες πηγές. 
 Έτσι λοιπόν καταλήγω σύμφωνα και με την κρατούσα νομολογία αλλά και την διαμορφωθείσα πρακτική της 
διοικήσεως που συμμορφώθηκε προς τις ανωτέρω αποφάσεις ότι η δυνατότητα επιβολής φορών και τελών 
δεν μπορεί να επεκταθεί σε χρόνο πέραν της πενταετίας. 
Ειδικά μάλιστα και μετά την έκδοση των υπ΄αριθ 616, 618/2021 αποφάσεων του Σ.Τ.Ε. δεν αρκεί μόνο η έκδοση της 
πράξης καταλογισμού αλλά είναι αναγκαία και η επίδοση στον υπόχρεο της σχετικής πράξης. 
 Στην κρινόμενη περίπτωση φαίνεται να έχει επιδοθεί στο Γενικό Νοσοκομείο την 27 Σεπ. 2019. 
4. ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 
 Εκ των ανωτέρω εκτεθέντων προκύπτει ότι δεν συντρέχει περίπτωση επιβολής κυρώσεων (προσαυξήσεων και 
προστίμων) αφού. 
Ο Δήμος είχε την αναγκαία ενημέρωση για την καλυπτόμενη επιφάνεια του Νοσοκομείου και συνεπώς ευχερώς 
μπορούσε έγκαιρα και ετησίως να επιβάλλει τους αναλογούντες φόρους και τέλη. 
Άλλωστε δεν προκύπτει και νόμιμη επίδοση της πρόσκλησης με Ημερ. 7/11/ 2018 και Α.Π. 38910 για υποβολή 
στοιχείων προς το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου γεγονός που δεν αποτελεί όχληση ώστε να θεωρηθεί διακοπή της 
πενταετούς παραγραφής, ή να στοιχειοθετεί πρόσκληση για υποβολή δήλωσης και νόμιμη αιτία επιβολής 
προσαυξήσεων και προστίμων. 
Συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη αιτία επιβολής οποιουδήποτε ποσού που αφορά κύρωση (πρόστιμο ή 
προσαύξηση) αφού ουδέποτε έγκαιρα εκδόθηκε πράξη καταλογισμού στην οποία δεν ανταποκρίθηκε ο 
«οφειλέτης». Αντίθετα διαφαίνεται μακρόχρονη αδράνεια του δικαιούχου στην διεκδίκηση των νομίμων τελών, 
που μπορεί βάσιμα να δημιουργεί την πεποίθηση στον οφειλέτη ότι δεν υπόκειται στην πληρωμή των. 
Περαιτέρω και κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 άρθρου 51 Ν. 4647/2019 οι υπόχρεοι σε επιβολή δήλωσης για τον καθορισμό 
της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού τελών, εισφορών προς τους Ο.Τ.Α. α βαθμού 
μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι την 30-10-2020 χωρίς την επιβολή προστίμων για την μη 
επιβολή ανακριβούς δήλωσης. Εξάλλου, με την παρ.1 του ίδιου άρθρου παραλείπεται και η επιβολή των 
προσαυξήσεων. 
 Έτσι λοιπόν και δεδομένου ότι το υπόχρεο Νοσοκομείο έχει υποβάλλει την ΜΑΔ 4676752 με ημερομηνία 24-9-
2020 πλατφόρμα δήλωσης διόρθωσης τ.μ. Ακινήτου οι τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις και πρόστιμα 
διαγράφονται και εξ αυτού του λόγου. 
 5. ΠΕΡΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ. 
  Το νοσοκομείο Κορίνθου με την προσφυγή και τον νομίμως προταθέντα πρόσθετο λόγο, ισχυρίζεται και ζητεί την 
ολική διαγραφή λόγω συνδρομής του άρθρου 21 Ν. 4674/2020. 
  Το άρθρο 21 παρ 2  Ν 4674/2020 ορίζει ότι «βεβαιωμένες» οφειλές από φόρους και τέλη προς τους Ο.Τ.Α. α βαθμού 
που αντιστοιχούν σε διάφορες ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου, την χρήση αυτού, και αφορούν χρονικό διάστημα 
προγενέστερο της υποβολής δήλωσης καθώς και τα συναφή προς αυτές πρόστιμα διαγράφονται. Ποσά που έχουν είδη 
καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου οι οφειλές 
έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.  
  Σύμφωνα λοιπόν με την γραμματική διατύπωση της ρύθμισης προκύπτει ότι διαγράφονται οφειλές που 
αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ή στην χρήση. Στην περίπτωση που ερευνάται δεν υφίσταται 
διαφορά ούτε ως προς την επιφάνεια ή τη χρήση του. Από την πρώτη δήλωση που συνοδεύτηκε από την άδεια 
μέχρι την τελική της 24/9/2020 η επιφάνεια είναι η ίδια. Επίσης δεν υπάρχει διαφορά ως προς την χρήση της 
καλυπτόμενης επιφάνειας. Έτσι δεν συντρέχει περίπτωση διαγραφής και μη αναζήτησης των οφειλών όπως 
προσδιορίστηκαν, διότι αντίθετη άποψη θα οδηγούσε στην νομικά και συνταγματικά αποκρουστέα άποψη της 
επιβραβεύσεως των «επιμελώς αμελησάντων» να δηλώσουν την επιφάνεια της ιδιοκτησίας των έναντι των συνεπών 
που δηλώνουν και τακτοποιούν τις υποχρεώσεις των έναντι των αρχών, και συνεπώς αντίκειται στην αρχή της ίσης 
μεταχείρισης των πολιτών έναντι του νόμου και αντίστροφα νόμου έναντι των πολιτών. (σχετ. Οι περί δημοτικών τελών 
πρόσφατες διατάξεις ως νέο πεδίο δικαικών αρχών Χρ. Κειμαλή Προέδρου Εφετών Δ ΦΟΡΝ 2020, 985). 
 Επίσης, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του εδ. 2, διότι οι κρινόμενες οφειλές δεν προέκυψαν από έλεγχο της 
υπηρεσίας εν τοις πράγμασι, αφού δεν απαιτείτο έλεγχος οι επιφάνειες ήταν γνωστές στην αρμόδια Υπηρεσία 
από το 1999, ψευδεπίγραφα ονομάσθηκε έλεγχος η τηρηθείσα διαδικασία, αφού δεν επεδόθη έκθεση ελέγχου 
νόμιμα, δεν κλήθηκε ο καθ’ ου ο έλεγχος να εκθέσει απόψεις και δεν συνιστά έλεγχο η προηγηθείσα του 
καταλογισμού διαδικασία, σύμφωνα με την κρατούσα νομολογιακή και θεωρητική προσέγγιση. 
 ΤΕΛΙΚΗ ΓΝΩΜΗ 
Έπειτα από την παράθεση και εκτίμηση των ανωτέρω νομικών και πραγματικών δεδομένων γνωμοδοτώ ότι: 
 1) Νομίμως μπορεί να επιβληθούν τέλη και φόροι για μια συναπτή και συνεχόμενη πενταετία προ της 
επιδόσεως της καταλογιστικής πράξεως, δηλαδή ετών 2014 έως και 2018. 
2) Δεν είναι νόμιμη η επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων καταλογισθέντων ποσών κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 21 Ν 4674/2020 όπως τροποποιηθέν ισχύει. 
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                                                          Κόρινθος 25/05/2021 
                                                             Ο γνωμοδοτών 
                                                         Κωνσταντίνος Ι. Γιώτης 
 
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι το θέμα έρχεται σήμερα προς συζήτηση, γιατί δεν μπορεί να 
καθυστερήσει άλλο, υπήρξε μια πληροφόρηση για τροπολογία του νόμου από την Κυβέρνηση λόγω λήξης του έτους 
και αν το Νοσοκομείο δεν συμφωνήσει με την απόφασή μας, ας μεταβιβαστεί η υπόθεση  στα διοικητικά δικαστήρια, 
προς επίλυσή της.  
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων ανάφερε στην τοποθέτησή του: Πιστεύουμε ότι ο  ορισθείς πληρεξούσιος 
δικηγόρος του Δήμου έχει  ορθά τοποθετηθεί με τη γνωμοδότησή του επί του θέματος και φυσικά συμφωνούμε.  Τώρα 
η  απόφασή μας πρέπει να διαβιβαστεί στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και εν 
συνεχεία, εφόσον το Νοσοκομείο συνεχίζει να έχει αντιρρήσεις, να μεταβιβαστεί η υπόθεση στα Διοικητικά 
Δικαστήρια.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, τα εκτεθέντα στοιχεία από τον Πρόεδρο, την αρ. 
1/04-2-2021 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, την 
αριθμ. 25/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την αριθμ. 81/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 
από 25-5-2021 γνωμοδότηση του πληρεξουσίου Δικηγόρου του Δήμου, τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190 οικ.22678/06.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ. 75414/03-12-2021 
(ΦΕΚ 5673/04-12-2021  τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο 
και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 
4555/2018), 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την επιβολή δημοτικών τελών -δημοτικού φόρου, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις στο ΝΠΔΔ «ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» για την πενταετία  ετών 2014 έως και 2018, σύμφωνα με την γνωμοδότηση του 
πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.  
Η παρούσα απόφαση ν΄ αποσταλεί στην Επιτροπή Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και 
Αμφισβητήσεων, για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  46 / 343 / 2021 

 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 14- 12 - 2021 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 

  Αντώνιος Κυριαζής 
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