6 ∆εκεµβρίου 2018
Αριθµ. Πρωτ.: 24****/5**9/2018
Πληροφορίες: Λεβεντοπούλου Μαρία (τηλ.:2131306***)

**********
*****
****************

Αγαπητή κα ************,
Σε συνέχεια της αναφοράς σας µε κωδικό υπόθεσης 24****/20-*-2018 σχετικά µε
ανείσπρακτες οφειλές από δηµοτικά τέλη µισθωµένου ακινήτου για χρονικό διάστηµα που
εκτείνεται µετά τη λήξη της µίσθωσης, θέτουµε υπόψη σας τα εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.3094/2003 (ΦΕΚ Α/10/22.01.03), ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των δηµοσίων
υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ΝΠ∆∆ και των ΝΠΙ∆, όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.1 του ιδίου νοµοθετήµατος, για την προστασία των
δικαιωµάτων του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της
νοµιµότητας. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ.3, ο Συνήγορος του Πολίτη: «…ερευνά
ατοµικές διοικητικές πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες οργάνων των δηµοσίων
υπηρεσιών που παραβιάζουν δικαιώµατα ή προσβάλλουν νόµιµα συµφέροντα φυσικών ή
νοµικών προσώπων». Όπως δε προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 6 του ιδίου νοµοθετήµατος,
ο Συνήγορος του Πολίτη «…διαµεσολαβεί …µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την επίλυση του
προβλήµατος του πολίτη».
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αναφοράς, ο σύζυγος σας, κ. ********, προέβη µε
ιδιωτικό συµφωνητικό (16-5-1988) σε µίσθωση ακινήτου (οδός ************), η οποία έληξε
µε αντίστοιχο συµφωνητικό λύσης της µίσθωσης (3-6-2013), µε υποχρέωση παράδοσης του
µισθίου έως και 30-6-2013. Με ατοµική ανακοίνωση (24-10-2016) που εστάλη από τη ∆/νση
Οικονοµικών του ∆ήµου ενηµερώθηκε ο κ ********** για ανείσπρακτα δηµοτικά τέλη ύψους
8.860 ευρώ, για το διάστηµα από 17/8/2011 έως 24/7/2014 λόγω απλήρωτων λογαριασµών
της ∆ΕΗ. Ακολούθησε ατοµική ειδοποίηση (4-6-2018) µε την οποία οριζόταν ως ηµεροµηνία
λήξης για την καταβολή του ποσού η 31η -7-2018. Στις 4-7-2018 υποβάλατε την αρ. 3***2/47-2018 ένσταση προς τον ∆ήµο, µε την οποία ζητούσατε την επανεξέταση του ζητήµατος
των οφειλών λαµβάνοντας υπόψη τα εξής :
α.
η µίσθωση του εν λόγω ακινήτου είχε λήξει ήδη από τον Ιούνιο του 2013 και στη
συνέχεια ενοικιάστηκε από άλλον,
β. η χρέωση για 640 τ.µ. ήταν λανθασµένη, δεδοµένου ότι από το συµφωνητικό της
µίσθωσης προέκυπτε ότι η µίσθωση αφορούσε 300 τ.µ.
Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου ανταποκρίθηκε ταχύτατα στην ένστασή σας και
απέστειλε το αρ. 36***/18-7-2018
απαντητικό έγγραφο, µε κοινοποίηση στον
Συνήγορο του Πολίτη, µε το οποίο επεσήµαινε ότι ο µισθωτής δεν είχε προβεί σε
διακοπή της σύµβασης µε την ∆ΕΗ σε έγκαιρο χρόνο, προκειµένου ο ∆ήµος να
αναζητήσει τους πραγµατικούς χρήστες, για το λόγο αυτό το αίτηµα της µη καταβολής
των ανείσπρακτων δηµοτικών τελών από τον Ιούνιο του 2013 έως τις 24-7-2014 δεν
µπορεί να γίνει δεκτό. Επιπλέον, απέρριπτε τον ισχυρισµό ότι η χρέωση θα έπρεπε να
αφορά 300 τ.µ. µε το επιχείρηµα ότι ήδη από το 1995 είχε διενεργηθεί σχετικός έλεγχος από
µηχανικό του δήµου, µε τον οποίο διαπιστωνόταν ότι η χρέωση για τα δηµοτικά τέλη αφορά
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551,50 τ.µ., χωρίς να υπολογίζεται ο πλαϊνός ακάλυπτος χώρος που αναλογεί στο ακίνητο.
Περαιτέρω, στο εν λόγω έγγραφο υπήρχε η επισήµανση ότι «διορθώσεις των τ.µ. σε
ρευµατοδοτούµενα ακίνητα µπορούν να γίνονται κατά το χρόνο λειτουργίας των
επιχειρήσεων…έτσι ώστε ο ∆ήµος να έχει τη δυνατότητα να διαπιστώσει την ακρίβεια των
δηλωθέντων τ.µ. »...
Η από 18-7 -2018 απάντηση του ∆ήµου στην ένστασή σας απέρριπτε αιτιολογηµένα το
αίτηµά σας να υπολογιστούν οι οφειλές βάσει του αναγραφόµενου στο συµφωνητικό
µίσθωσης έναντι του αναγραφόµενου στον λογαριασµό της ∆ΕΗ, ωστόσο παραγνωριζόταν
αδικαιολόγητα το γεγονός ότι η µίσθωση του ακινήτου εκ µέρους σας είχε λήξει από τον
Ιούλιο του 2013. Για το λόγο αυτό η Ειδική Επιστήµονας κα Μ. Λεβεντοπούλου
επικοινώνησε εκ νέου µε την αρµόδια υπηρεσία (Προϊστάµενος Τµήµατος Εσόδων κ. *****8/8)- και επεσήµανε ότι θα ήταν σκόπιµο να εξαντληθούν οι δυνατότητες καταλογισµού των
ανεξόφλητων δηµοτικών τελών στον πραγµατικό χρήστη του ακινήτου για το διάστηµα από
τη λήξη της µίσθωσης (Ιούλιος 2013) έως 24-7-2014. Η ανταπόκριση του ∆ήµου ήταν
άµεση και µε το από 9/8 ηλεκτρονικό µήνυµα που εστάλη στον Συνήγορο από τον
Προϊστάµενο Τµήµατος Εσόδων κ. ***** δόθηκε η διαβεβαίωση ότι «υπάρχει αναστολή
οποιουδήποτε εισπρακτικού µέτρου µέχρι να µας προσκοµίσει ο κος ********
συµπληρωµατικά έγγραφα για τον επόµενο ενοικιαστή του ακινήτου». Σε συνέχεια της
ανωτέρω διαβεβαίωσης, προσκοµίσατε στον ∆ήµο – και παράλληλα αποστείλατε στον
Συνήγορο του Πολίτη-(ηλεκτρονικό µήνυµα 4/9) αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την
οποία προκύπτει ότι πράγµατι από 1-8-2013 µισθώτρια του ακινήτου ήταν η κα. *********
Κατόπιν των ανωτέρω, και ειδικότερα µετά την προσκόµιση αποδεικτικού στοιχείου για
τη µίσθωση που ακολούθησε, εστάλη από τον Συνήγορο το αρ. 24****/49****/2018 (1-102018) έγγραφο προς τον ∆ήµο Νίκαιας για να ζητηθεί ενηµέρωση αναφορικά µε τις ενέργειες
στις οποίες προτίθεται να προβεί ο ∆ήµος για να απαλλαγεί ο ********* από τα ανείσπρακτα
δηµοτικά τέλη που αφορούν το διάστηµα µετά τη λήξη της µίσθωσης. Ο Συνήγορος
ενηµερώθηκε από τον ∆ήµο (έγγραφο αρ. *****/26-11-2018) ότι το αίτηµα σας για την
διαγραφή από την οφειλή σας του ποσού που αφορά το διάστηµα µετά τη λήξη της
µίσθωσής έγινε δεκτό (αρ. 2**/20-10-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου).
Ειδικότερα, το ποσό των 3.245,33 ευρώ διεγράφη από την οφειλή σας και χρεώθηκε
στον πραγµατικό χρήστη και µισθωτή του ακινήτου, µία θετική εξέλιξη που
επιβεβαιώθηκε και σε σχετική τηλεφωνική επικοινωνία (4/12) µε την Ειδική Επιστήµονα κα
Μ. Λεβεντοπούλου.
Ως εκ τούτου η διαµεσολάβηση του Συνηγόρου ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και η
αναφορά σας τίθεται στο αρχείο.
Σας ευχαριστώ για την εµπιστοσύνη σας.

Με εκτίµηση
Ευανθία Σαββίδη
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

