
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

 

ΔΗΛΩΗ ΡΗΣΗ ΕΠΙΦΤΛΑΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΕΛΟΤ ΑΚΙΝΗΣΩΝ  

 

 

Τνπ/Τεο ……………………………………., θαηνίθνπ ……………………, 

νδόο …………………………….., κε ΑΦΜ ………………………. 

 

1. Πξνο ηελ Αλώλπκε Εηαηξία κε ηελ επσλπκία «Δεκόζηα Επηρείξεζε 

Ηιεθηξηζκνύ Α.Ε.», όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα, 

2. Πξνο ην Ειιεληθό Δεκόζην (δηα ηεο παξαπάλσ Αλώλπκεο Εηαηξείαο), 

όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

 

Για ηη διεκδίκηζη ηης επιζηροθής ηης καηαβληθένηος έκηακηοσ ειδικού 

ηέλοσς ηλεκηροδοηούμενων δομημένων επιθανειών (ΕΕΣΗΔΕ)  

πνζνύ επξώ……………………………………………………………………... 

 

Δειώλσ θαη κε ηελ παξνύζα όηη ην επηβιεζέλ, δπλάκεη ηεο ππ' 

αξ............................ εηδνπνίεζεο ηεο ΔΕΗ, ζε βάξνο κνπ ΕΕΤΗΔΕ, πνζνύ 

επξώ ………………………………………… ΔΕΝ είλαη ζύλλνκν γηα ηνπο 

θάησζη ιόγνπο: 

 Παξαβηάδεηαη ε θαηνρπξσκέλε από ηελ παξ. 5 αξ. 4 ηνπ Σπληάγκαηνο 

αξρήο ηεο αλαινγηθόηεηαο, θαηά ηελ νπνία «οι Έλληνες πολίηες 

ζσνειζθέροσν τωρίς διακρίζεις ζηα δημόζια βάρη, ανάλογα με ηις 

δσνάμεις ηοσς».  H επηβνιή ηνπ λένπ ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ζπλαξηάηαη κε ηηο ηηκέο δώλεο θαη ηελ παιαηόηεηα ησλ θηηζκάησλ αιιά 

δελ βξίζθεηαη ζε ζπλάξηεζε κε ην πξαγκαηηθό εηζόδεκα ηνπ 

θνξνινγνύκελνπ ηδηνθηήηε.   

 Με ηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο, ζα πξνθύςεη δηπιή θνξνιόγεζε γηα ην 

ίδην αθίλεην, δειαδή θνξνιόγεζε ηεο ίδηαο θνξνινγεηέαο ύιεο γηα ηελ 

ίδηα αηηία.  Η επηβνιή ηνπ λένπ εηδηθνύ ηέινπο αθηλήησλ απνηειεί 



δεύηεξε θνξνιόγεζή κνπ γηα ηελ ίδηα αηηία (επί ηεο νπζίαο δεύηεξνο 

θόξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο), επηπιένλ ηεο ππνρξέσζήο κνπ γηα 

θαηαβνιή ηνπ Φόξνπ Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο. 

 Τν ζπγθεθξηκέλν ηέινο ππνθξύπηεη θνξνινγία θαη «νλνκάζηεθε» ηέινο 

γηα λα μεπεξαζζεί ην πξνθαλέο πξόβιεκα ηεο αληηζπληαγκαηηθόηεηαο 

πνπ ππήξρε, δελ είλαη δε νύηε αληαπνδνηηθό, νύηε αλαινγηθό, όπσο ζα 

έπξεπε λα είλαη, ζύκθσλα κε παιαηόηεξεο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ 

ηεο Επηθξαηείαο, αιιά θαη ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο Δεκόζηαο Δηνίθεζεο.  

 Ακθηζβεηώ ηελ λνκηθή εμνπζηνδόηεζε θαη ηελ λνκηκόηεηα είζπξαμεο 

ελόο θνξνινγηθνύ εζόδνπ, όπσο είλαη ην παξόλ ηέινο, από έλα λνκηθό 

πξόζσπν ηδησηηθνύ δηθαίνπ, όπσο είλαη ε Δεκόζηα Επηρείξεζε 

Ηιεθηξηζκνύ Α.Ε. 

 Με ηελ Δεκόζηα Επηρείξεζε Ηιεθηξηζκνύ Α.Ε. έρσ ππνγξάςεη 

ζύκβαζε παξνρήο πξνο εκέλα ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη κόλν.  Δελ ηεο 

αλαγλσξίδσ ην δηθαίσκα λα κνπ επηβάιιεη πξόζζεηα έμνδα, γηα άιινπο 

ιόγνπο θαη κάιηζηα εθηόο ζπκβάζεσο θαη κάιηζηα λα ζπλαηλεί –κε 

ακνηβή πνπ πξνθύπηεη από ηελ πξνβιεπόκελε πξνκήζεηά ηεο- ζηελ 

αληηζπκβαηηθή επηβάξπλζή κνπ από ηξίηνπο (ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

Δεκνζίνπ), κέζσ ησλ ππεξεζηώλ ηεο.  Επηθπιάζζνκαη δε θάζε λόκηκνπ 

δηθαηώκαηόο κνπ γηα ηελ δηθαζηηθή αλαγλώξηζε ηεο δεκίαο πνπ 

πθίζηακαη ή ζα ππνζηώ πεξαηηέξσ, από ηελ αληηζπκβαηηθή 

ζπκπεξηθνξά ελαληίνλ κνπ ηεο Δεκόζηαο Επηρείξεζεο Ηιεθηξηζκνύ 

Α.Ε. 

Καηόπηλ απηώλ, πξνβαίλσ ζήκεξα ζηελ θαηαβνιή ηνπ παξαπάλσ 

πνζνύ, κέζσ ησλ πξνβιεπόκελσλ δόζεσλ, κε ηελ ξεηή επηθύιαμε ηεο 

αλαδήηεζεο ηνπ σο άλσ ηέινπο, κε θάζε λόκηκν κέζν ή δηαδηθαζία θαη 

δπλάκεη απόθαζεο νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο Αξρήο ή Δηθαζηεξίνπ. 

 

Με ηελ πξνζήθνπζα ηηκή,  

 

Ο θαηαβάιισλ κε επηθύιαμε θνξνινγνύκελνο 


