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--------------------------- 

  

ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηελ 8
ε
 Γεθεκβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηε θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 45/4-12-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζφ ηειεδηάζθευες ζσλεδρίαζε ηες Οηθολοκηθής 

Δπηηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (19) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2] Φώηηνο Γεκαθόπνπινο – Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 4] Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά – ηαθηηθό κέινο, 

5] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] 

Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, 9] Υξήζηνο 

Κνξδάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο θαη 10] Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Γεώξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 872/2020), 

νπόηε ν θ. Υξήζηνο Κνξδάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο, κεηείρε πιένλ ζηελ ηειεδηάζθεςε 

σο εηζεγεηήο Αληηδήκαξρνο.  

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά 

ηε ζπδήηεζε ηνπ 11
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 879/2020). 

Οη θ.θ. Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ – ηαθηηθό 

κέινο, δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (2) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, 

«Άζθεζε ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. Α1279/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ  Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ», (ζρεηηθό ην αξηζ. 16962/3-12-2020 δηαβηβαζηηθό 

ηνπ θ. Γεκάξρνπ, ε αξηζ. 16867/2-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, 

Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη 

Ννκηθήο Τπεξεζίαο θαη ε αξηζ. 16864/2-12-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ), νη νπνίεο έρνπλ 

σο εμήο: «Πξνο: - Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή - ΘΔΜΑ:΄΄Λήςε απόθαζεο γηα ηελ άζθεζε 

ή κε έθεζεο θαηά ηεο αξηζ. Α1279/2020 απνθάζεσο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ  

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ΄΄ - ΥΔΣ.: - Ζ ππ’ αξηζ. Α1279/2020 απόθαζε ηνπ Μνλνκεινύο 

Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ άζθεζε ή 

κε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1279/2020 απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ 

Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθώλ, Γηαρείξηζεο 

Πξνζόδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο, Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο, θ. 

Γηνλύζεο Πιέζζαο – ΓΝΧΜΟΓΟΣΖΖ - Ζ Σξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία 

«ΣΡΑΠΔΕΑ EUROBANK ERGASIAS AE»  άζθεζε ηελ από 15-1-2018 αλαθνπή ηεο 

ζηξεθνκέλε θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη επεδίσμε ηελ αθύξσζε ηεο  ππ’ αξηζ. 464/2017 

αηνκηθήο εηδνπνίεζεο, θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 1879/2017 ηακεηαθήο βεβαίσζεο δπλάκεη 

ησλ νπνίσλ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή πνζώλ πξνεξρνκέλσλ από ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα 

ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 1337/1983 πνπ βαξύλεη ην αθίλεηό ηεο. Μεηαμύ ησλ άιισλ 

δηθνλνκηθώλ ηζρπξηζκώλ ηεο, ε αλαθόπηνπζα εηαηξεία επηθαιείηαη όηη ε δηνηθεηηθή 

εθηέιεζε πνπ ρσξεί βάζεη ηεο αλαθνπηνκέλεο ηακεηαθήο βεβαηώζεσο, ρσξεί ρσξίο λόκηκν 

ΑΔΑ: 6ΟΥΤΩΞΙ-ΝΔΜ



ηίηιν θαη ζπλεπώο είλαη αθπξσηέα, δηόηη νπδέπνηε θνηλνπνηήζεθε ζηελ αληίδηθν ε πξάμε 

επηβνιήο εηζθνξάο ζε ρξήκα, νύησο ώζηε λα ιάβεη γλώζε θαη λα δύλαηαη λα αζθήζεη θαηά 

απηήο πξνζθπγή. - Δπί ηεο άλσ αλαθνπήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. Α1279/2020 απόθαζε ηνπ 

1νπ Σκήκαηνο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία εδέρζε ηελ 

αλαθνπή θαη έθξηλε όηη " ε πξνζβαιινκέλε πξάμε ηακεηαθήο βεβαίσζεο, ζηεξηδόκελε ζε 

ηίηιν , πνπ δελ είρε αθόκε νξηζηηθνπνηεζεί θαη δελ κπνξνύζε, γηα ην ιόγν απηό, λα 

απνηειέζεη λόκηκν έξεηζκα γηα ηακεηαθή βεβαίσζε, ηπγράλεη κε λόκηκε θαη αθπξσηέα 

θαηά ηα βαζίκσο πξνβαιιόκελα κε ηελ θξηλνκέλε αλαθνπή, παξειθνκέλεο σο 

αιπζηηεινύο ηεο εμέηαζεο ησλ ινηπώλ ιόγσ αλαθνπήο." - Ζ απόθαζε απηή ηνπ 

Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ έζθαιε δηόηη παξέβιεςε όηη νη δηαθνξέο πνπ 

αλαθύνληαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζε ρξήκα ηνπ λ. 1337/1983 δελ 

δύλαηαη λα ππαρζνύλ ζηηο ελ γέλεη θνξνινγηθέο δηαθνξέο, θαζόζνλ ε λνκνζεζία γηα ηνλ 

ζεζκό ηεο εηζθνξάο αλήθεη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έγθξηζε, επέθηαζε 

θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πόιεσλ θαη ηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή ζπκκεηνρήο ησλ 

ηδηνθηεηώλ ζηα βάξε ηεο πνιενδόκεζεο θαη όρη ακηγώο ζηελ θνξνινγηθή λνκνζεζία αθνύ 

δελ πξόθεηηαη γηα εηζθνξά κε ηελ ζηελή ηνπ όξνπ, έλλνηα. (ηΔ 1681/2015, 

ΓΠξΑζ21740/2017, 905/2019). - πλεπώο θαη θαηά ηα άλσ έρσ ηελ γλώκε όηη ζα πξέπεη 

λα αζθήζνπκε έθεζε θαη λα επηδηώμνπκε ηελ εμαθάληζε ηεο ππ’ αξηζ. Α1279/2020 

απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. – Ζ επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηα δηθεγόξνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή θαέινπ».- 
 

Ζ Οηθολοκηθή Δπηηροπή, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηελ εηζήγεζή ηνπ σο 

αξκόδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ, ηελ επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηα δηθεγόξν ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ θα Παξαζθεπή θαέινπ θαη έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. 16864/2-12-2020 

Γλσκνδόηεζή ηεο,  

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Δγθρίλεη ηελ άζθεζε έθεζεο θαηά ηεο ππ’ αξηζ. Α1279/2020 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ  Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ζύκθσλα θαη κε ηελ ππ’ αξηζ. 16864/2-

12-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ.   

 

Γηεσθρηλίδεηαη όηη, ε Σξαπεδηθή εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΣΡΑΠΔΕΑ 

EUROBANK ERGASIAS AE»  άζθεζε ηελ από 15-1-2018 αλαθνπή ηεο ζηξεθνκέλε 

θαηά ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη επεδίσμε ηελ αθύξσζε ηεο  ππ’ αξηζ. 464/2017 αηνκηθήο 

εηδνπνίεζεο, θαζώο θαη ηεο ππ’ αξηζ. 1879/2017 ηακεηαθήο βεβαίσζεο δπλάκεη ησλ 

νπνίσλ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή πνζώλ πξνεξρνκέλσλ από ηελ εηζθνξά ζε ρξήκα ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 1337/1983 πνπ βαξύλεη ην αθίλεηό ηεο. Μεηαμύ ησλ άιισλ δηθνλνκηθώλ 

ηζρπξηζκώλ ηεο, ε αλαθόπηνπζα εηαηξεία επηθαιείηαη όηη ε δηνηθεηηθή εθηέιεζε πνπ ρσξεί 

βάζεη ηεο αλαθνπηνκέλεο ηακεηαθήο βεβαηώζεσο, ρσξεί ρσξίο λόκηκν ηίηιν θαη ζπλεπώο 

είλαη αθπξσηέα, δηόηη νπδέπνηε θνηλνπνηήζεθε ζηελ αληίδηθν ε πξάμε επηβνιήο εηζθνξάο 

ζε ρξήκα, νύησο ώζηε λα ιάβεη γλώζε θαη λα δύλαηαη λα αζθήζεη θαηά απηήο πξνζθπγή.  

Δπί ηεο άλσ αλαθνπήο εμεδόζε ε ππ’ αξηζ. Α1279/2020 απόθαζε ηνπ 1νπ 

Σκήκαηνο ηνπ Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ, ε νπνία εδέρζε ηελ 

αλαθνπή θαη έθξηλε όηη "ε πξνζβαιινκέλε πξάμε ηακεηαθήο βεβαίωζεο, ζηεξηδόκελε ζε 

ηίηιν, πνπ δελ είρε αθόκε νξηζηηθνπνηεζεί θαη δελ κπνξνύζε, γηα ην ιόγν απηό, λα απνηειέζεη 

λόκηκν έξεηζκα γηα ηακεηαθή βεβαίωζε, ηπγράλεη κε λόκηκε θαη αθπξωηέα θαηά ηα βαζίκωο 

πξνβαιιόκελα κε ηελ θξηλνκέλε αλαθνπή, παξειθνκέλεο ωο αιπζηηεινύο ηεο εμέηαζεο ηωλ 

ινηπώλ ιόγω αλαθνπήο."   

ΑΔΑ: 6ΟΥΤΩΞΙ-ΝΔΜ



Ζ απόθαζε απηή ηνπ Μνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ έζθαιε δηόηη παξέβιεςε 

όηη νη δηαθνξέο πνπ αλαθύνληαη από ηηο δηαηάμεηο πεξί ππνρξεσηηθήο εηζθνξάο ζε ρξήκα 

ηνπ λ. 1337/1983 δελ δύλαηαη λα ππαρζνύλ ζηηο ελ γέλεη θνξνινγηθέο δηαθνξέο, θαζόζνλ ε 

λνκνζεζία γηα ηνλ ζεζκό ηεο εηζθνξάο αλήθεη ζηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ 

έγθξηζε, επέθηαζε θαη ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεδίσλ πόιεσλ θαη ηελ ζπληαγκαηηθή επηηαγή 

ζπκκεηνρήο ησλ ηδηνθηεηώλ ζηα βάξε ηεο πνιενδόκεζεο θαη όρη ακηγώο ζηελ θνξνινγηθή 

λνκνζεζία αθνύ δελ πξόθεηηαη γηα εηζθνξά κε ηελ ζηελή ηνπ όξνπ, έλλνηα. (ηΔ 

1681/2015, ΓΠξΑζ21740/2017, 905/2019). 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 16864/2-12-2020 Γλσκνδόηεζε ηεο επί παγία αληηκηζζία 

πιεξεμνύζηαο δηθεγόξνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαο Παξαζθεπήο θαέινπ, ζα πξέπεη λα 

αζθεζεί έθεζε θαη λα επηδησρζεί ε εμαθάληζε ηεο ππ’ αξηζ. Α1279/2020 απόθαζεο ηνπ 

Μνλνκεινύο Γηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Παηξώλ. 

 

 

                 Ο Πρόεδρος                                      Σα σκκεηέτοληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

 

  

 

 

 

  

 

ΦΧΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΜΔΛΑ 

ΗΧΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΦΧΜΑ 

ΥΡΖΣΟ ΚΟΡΓΑ 

ΘΔΟΓΧΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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