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Θέµα: Αναζήτηση δηµοτικών τελών από την ιδιοκτήτρια του ακινήτου

Αξιότιµες κυρίες, αξιότιµοι κύριοι,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του όπως αυτές περιγράφονται
στα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3094/2003 (ΦΕΚ 10 Α), διερευνά την υπ’αρ.φακ.
2****0/01.08.2017 αναφορά της κυρίας ******** (ΑΦΜ *********) µε αντικείµενο τη σε
βάρος της βεβαίωση δηµοτικών τελών για µισθωµένο ακίνητο.
Πρόκειται για οφειλές ύψους 465,12 ευρώ (ανείσπρακτα τέλη περιόδου από 27.02.2013 έως
21.07.2014) που αφορούν κατάστηµα της ιδιοκτησίας της επί της οδού ********** και της
γνωστοποιήθηκαν µε την υπ’αρ. 20****/****..2017 Ατοµική Ειδοποίηση. Η κα *****
διαµαρτύρεται για το γεγονός ότι τα δηµοτικά τέλη αναζητούνται από την ίδια, δεδοµένου ότι
το ακίνητο κατά το επίµαχο διάστηµα ήταν µισθωµένο. Συγκεκριµένα, όπως προκύπτει τόσο
από το µισθωτήριο συµβόλαιο της 26ης Νοεµβρίου 2012, όσο και από τις καταστάσεις της
∆.Ε.Η. που προσκοµίστηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη, από την 1η.12.2012 το κατάστηµα
µίσθωνε η ******* (ΑΦΜ *********) στο όνοµα της οποίας ήταν και η υπ’αρ.
********** παροχή.
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να επισηµάνουµε τα ακόλουθα: σε ό,τι αφορά τα δηµοτικά
τέλη καθαριότητας και φωτισµού του Ν. 25/75 και το φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων του
άρθρου 10 του Ν. 1080/80, σύµφωνα µε τις ειδικές τους διατάξεις καθώς και σύµφωνα µε το
άρθρο 43 β του Ν. 3979/2011, βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωµή του λογαριασµού
καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος. Συνεπώς αν ο υπόχρεος είναι ο µισθωτής,
βαρύνουν το µισθωτή.

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα Τηλ: 2131306600 Φαξ: 2107292129

Βέβαια, το άρθρο 4 του Ν. 429/1976 προβλέπει οτι το ποσό των δηµοτικών τελών «δύναται
να βεβαιούται και εισπράττεται κατά την κειµένην νοµοθεσίαν και εις βάρος του κυρίου ή
νοµέως του ακινήτου κατά τον χρόνον γενέσεως της οφειλής". Ωστόσο, έχει κριθεί
νοµολογιακά ότι δεν θεσπίζεται αυτοτελής και ισότιµη φορολογική υποχρέωση του κυρίου ή
νοµέως αλλά καθιερώνεται η δυνατότητα επιδιώξεως της πληρωµής των εν λόγω τελών και
από τον κύριο ή νοµέα του ακινήτου, µόνο εφόσον κατά την κρίση της δηµοτικής αρχής και
των διοικητικών δικαστηρίων η βεβαίωση και είσπραξη των τελών από το µισθωτή είναι
δυσχερής (ΣτΕ 1147/1991,697,1241/1992)
Κατά συνέπεια, ο ∆ήµος σας θα πρέπει να έχει προβεί σε συγκεκριµένες ενέργειες για
την είσπραξη των οφειλών από την αρχική υπόχρεο σε εξόφληση των λογαριασµών του
ηλεκτρικού ρεύµατος και να έχει αποδειχθεί η είσπραξη δυσχερής, για να δύναται νοµίµως να
στραφεί κατά της ιδιοκτήτριας του ακινήτου. Άλλωστε τα στοιχεία της µισθώτριας του
ακινήτου σας είναι γνωστά, συνεπώς ο ∆ήµος, βάσει του νόµου και µε τα στοιχεία που
διαθέτει, µπορεί να προβεί σε βεβαίωση των οφειλόµενων ποσών σε βάρος της µισθώτριας.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις ενέργειες στις οποίες
έχετε προβεί προκειµένου να αναζητήσετε τα οφειλόµενα ποσά από τη µισθώτρια, καθώς και
αν έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια όχλησής της, χορηγώντας µας ταυτόχρονα και
αντίγραφα των σχετικών ατοµικών ειδοποιήσεων.
Εν αναµονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία
σας και παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί της αναφοράς.
Με εκτίµηση

Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Συνηµµένα:
1. Το µισθωτήριο συµβόλαιο της 26ης Νοεµβρίου 2012
2. Οι από 10.10.2017 καταστάσεις της ∆.Ε.Η.

