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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 4/17.02.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 25/2021
Θέμα 18ο Η.Δ.: «Έγκριση των (3) εκ συνόλου (5) αποφάσεων του πρακτικού 1/04.02.2021 της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδος
Τετάρτη 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 143/οικ.2343/8-2-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147/10-2-2021 (Β΄534) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021
και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 4404/12-2-2021 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, στους Προέδρους των Κοινοτήτων 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 είκοσι επτά (27) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων, αποχώρησε πριν τη ψηφοφορία του 2ου ΗΔΘ
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
4. Κόλλια Κωνσταντίνα
5. Μπίτζιος Δημήτριος, αποχώρησε πριν τη ψηφοφορία του 2ου ΗΔΘ
6. Πούρος Γεώργιος
7. Καρσιώτης Παναγιώτης
8. Πνευματικός Αλέξανδρος
9. Ταγαράς Βασίλειος
10. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα,
11. Μπουρσέ Ηλίας
12. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα –Αντ/δρος
13. Σταυρέλης Νικόλαος
14. Κονδύλης Μαρίνος
15. Μανωλάκης Δημήτριος
16. Δόντης Μιχαήλ
17. Μουρούτσος Γεώργιος
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19. Στριμενοπούλου Γεωργία, Γραμματέας
20. Καρασάββας Ιωάννης
21. Κεφάλας Σταύρος
22. Κορδώσης Χρήστος
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Πλατής Σπυρίδων
25. Σπύρου Παναγιώτης
26. Τζέκου Παρασκευή
27. Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Παπαδημητρίου Σωτήριος
Μελέτης Χρήστος συμμετείχε στο τέλος του 1ου ΕΗΔΘ
Ζώγκος Ανδρέας
Καλλίρης Πελοπίδας
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πιέτρης Γεώργιος
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων συμμετείχαν οι Πρόεδροι της Κοινότητας Κλένιας κ. Μπακλώρης Παναγιώτης , της
Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου κ. Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος και της Κοινότητας Λεχαίου κ. Πούλος Ανδρέας, στην
τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα το υπ΄ αριθμ. 18Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση των (3) εκ συνόλου (5)
αποφάσεων του πρακτικού 1/04.02.2021 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων», διότι συμμετέχουν στη συνεδρίαση ο Διοικητής και ο νομικός σύμβουλος του Νοσοκομείου, οι οποίοι
ζήτησαν να προταθεί το θέμα, λόγω αυξημένων υποχρεώσεων στο Νοσοκομείο Κορίνθου. Το Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε
να συζητήσει κατά προτεραιότητα το παραπάνω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αριθμ. 1/2021 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η μείωση του επιβληθέντος
προστίμου στην ατομική καρτέλα οφειλέτη «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» κατά ποσοστό 50% και ειδικώτερα από το
σύνολο του επιβλητέου προστίμου των 94.149,00 € σε 47.074,50 € μη συμφωνούντος του προσφεύγοντος Ν.Π.Δ.Δ. «ΓΕΝΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» του οποίου ο νόμιμος εκπρόσωπος επιμένει στην τελική διαγραφή των επιβλητέων ποσών και
προστίμων, τα οποία πριν και μετά την απόφαση της Επιτροπής εμφανίζονται στους πίνακες ως εξής:
Οφειλόμενο ποσό δημοτικών Οφειλόμενο ποσό δημοτικού Οφειλόμενο ποσό προστίμου
τελών
φόρου
Δ.Τ. 200.042,16 €
Δ.Φ. 103.358,75 €
Πρόστιμα 94.149,00 €

Σύνολο οφειλόμενων ποσών
397.549,91 €

Βεβαιωμένα δημοτικά τέλη Βεβαιωμένος
δημοτικός Βεβαιωμένα πρόστιμα μέχρι Σύνολο
βεβαιωμένων
μέχρι σήμερα
φόρος μέχρι σήμερα
σήμερα
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 Υπόλοιπο
δημοτικού Ποσό
προστίμου
τελών για βεβαίωση
φόρου για βεβαίωση
διαγραφή
Δ.Τ. 120.025,30 €
Δ.Φ. 62.015,25 €
Πρόστιμο 15.691,50 €

για Τελικό ποσό που πρέπει
να βεβαιωθεί
166.349,05 €

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον νόμιμο εκπρόσωπο και στο νομικό σύμβουλο του Νοσοκομείου Κορίνθου, οι οποίοι
αναφερόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 51 του Ν. 4647/2019 και 21 του Ν. 4674/2020 ζήτησαν τη πλήρη διαγραφή των
επιβλητέων ποσών και προστίμων, τα οποία επιβλήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, η οποία έχει τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την αριθμ. 1/2021 απόφαση της
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
1080/80 και τις διατάξεις των ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Τζέκου Παρασκευής και Σπύρου Παναγιώτη, οι οποίοι ψήφισαν περί διαγραφής των ποσών και
προστίμων)
Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος 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 τω ν
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 .
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αρ. 3/2021 απόφαση της Επιτροπής Συμβιβαστικής
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, σύμφωνα με την οποία αποφασίζει ομόφωνα, κάνει δεκτό το αίτημα
συμβιβασμού της προσφεύγουσας εταιρίας «ΚΙΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», ήτοι, τη διαγραφή ποσού 12.751,65 € από τα
αρχικά βεβαιωθέντα τέλη επί των ακαθαρίστων εσόδων των ετών 2008 -2014 και την διαγραφή ποσού 4.715,01 € από τα
βεβαιωθέντα αναλογούντα πρόστιμα των ετών 2008 – 2014, από την ατομική καρτέλα οφειλέτη
Την μείωση του εναπομείναντος – μετά την διαγραφή – προστίμου που αφορά στα έτη 2008-2014, κατά 50% ήτοι κατά
557,50 € στην ατομική καρτέλα οφειλέτη.
4.- Τα βεβαιωμένα τέλη και τα βεβαιωμένα πρόστιμα των ετών 2008-2014 που εναπομένουν στην ατομική καρτέλα οφειλέτη,
ανέρχονται σε: Τέλη ετών 2008-2014: 3.341,95 €, πρόστιμα ετών 2008-2014: 1.115,00 €. και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, η οποία έχει τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την αριθμ. 3/2021 απόφαση της
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
1080/80 και τις διατάξεις των ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν 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
(οι κ.κ. Πνευματικός Αλ. , Μπουρσέ Ηλ. , Λύτρα –Ανδρουτσοπούλου Κων., Ταγαράς Βασ. και Σπύρου Παν. Έδωσαν
λευκή ψήφο. Οι κ.κ. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα και Μελέτης Χρήστος ,ήσαν εκτός σύνδεσης)
Εγκρίνει την αριθμ. 3/2021 απόφαση του πρακτικού 1/04-2-2021 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή.
Τέλος ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού συμβουλίου την αριθμ. 4/2021 απόφαση της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, σύμφωνα με την οποία αποφασίζει ομόφωνα, κάνει
δεκτό το αίτημα συμβιβασμού της προσφεύγουσας εταιρίας «ΣΑΖΑΚΛΗΣ Ν. & ΣΙΑ Ε.Ε.» και μειώνει κατά 50% το βεβαιωθέν
πρόστιμο στην ατομική καρτέλα οφειλέτη , ήτοι κατά 114,75 €. Τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για το έτος 2019
παραμένουν στο ύψος των 229,50 € και το πρόστιμο στο ύψος των 114,75 €. και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας, η οποία έχει τηρηθεί
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, την αριθμ. 4/2021 απόφαση της
Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων, τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.
1080/80 και τις διατάξεις των ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄), 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α΄), όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν 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
( ο κ. Σπύρου Παναγιώτης, έδωσε λευκή ψήφο. Οι κ.κ. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα και Μελέτης Χρήστος, ήσαν
εκτός σύνδεσης )
Εγκρίνει την αριθμ. 4/2021 απόφαση του πρακτικού 1/04-2-2021 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων, όπως αναλυτικά αναφέρονται σ΄ αυτή.
Οι υπ αριθμ. 2/2021 και 5/2021 αποφάσεις του πρακτικού 1/04-2-2021 της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και
Αμφισβητήσεων, δεν εισήχθησαν προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω αναβολής τους από την εν λόγω Επιτροπή.
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4 / 25 / 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 22 - 02 - 2021
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

