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Θέµα: Αναφορά κ. *** κατά του ∆ήµου Βόλου για παράνοµη προσβολή των εννόµων
συµφερόντων του.

Αξιότιµοι/ες κύριοι/ες,
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν. 3094/2003 εξετάζει αναφορά του κ. *** σχετικά µε την υπηρεσία σας.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της αναφοράς και τα επισυναφθέντα έγγραφα
προκύπτει ότι ο ∆ήµος Βόλου, δυνάµει της υπ΄αριθ.πρωτ.19930/ΑΚ685/5-3-2012 απόφασης
του Αντιδηµάρχου Εµπορίου, Αγροτικής Ανάπτυξης και ∆.Ε. Βόλου και Αγχιάλου χορήγησε
άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου στον κ. ***, λόγω αναπηρίας σε ειρηνική περίοδο, στη θέση
σχολάζοντος περιπτέρου της Μ.Πρίντεζη, επί των οδών *** στο Βόλο, υπό τους όρους και
τις προϋποθέσεις της τότε ισχύουσας νοµοθεσίας.
Στη συνέχεια, όµως, ο κ. *** κλήθηκε από το ∆ήµο Βόλου, µε τις υπ’ αριθ. 2795/15-62012 και

832/1-2-2013 ειδοποιήσεις, να καταβάλει πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης

αυθαιρέτου, συνολικού ποσού (412,38+416,66=) 829,04 € και µε τον τρόπο αυτό, τον
ενηµέρωσε ότι το µίσθιο περίπτερο είχε χαρακτηριστεί αυθαίρετο, σύµφωνα µε την από 173-2009 Έκθεση Αυτοψίας του Τµήµατος Πολεοδοµίας ∆ήµου Βόλου, επειδή είχε εµβαδόν
µεγαλύτερο του νοµίµου, κατά 0,30 τ.µ.. Παρότι δε, ο κ. *** άσκησε αµέσως, κατά της
ανωτέρω υπ’ αριθ. πρωτ. 2795/15-6-2012 Βεβαίωσης, την υπ’ αριθ. 76596//ΓΠ16971/9-72012 Ένστασή του στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας ∆ήµου Βόλου, η υπόθεσή του δεν
επανεξετάσθηκε και καµία απάντηση δεν έλαβε στις ενστάσεις του. Αντίθετα, ο ∆ήµος Βόλου
εξέδωσε και νέα πρόστιµα διατήρησης αυθαιρέτου, τα οποία απέστειλε για είσπραξη στη
∆.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και µέρος αυτών κατεβλήθησαν από τον κ. ***. Παρά δε, τις µάταιες
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επισηµάνσεις του ενδιαφεροµένου ότι διέθετε Άδεια Εκµετάλλευσης Περιπτέρου που του είχε
παραχωρήσει ο ίδιος ∆ήµος, αναγκάστηκε, σε µία ύστατη προσπάθεια απαλλαγής από τα
πολεοδοµικά πρόστιµα, να ζητήσει την ανάκληση της άδειας περιπτέρου από το ∆ήµο
Βόλου, µε την κατάθεση της υπ’ αριθ. 117455/20-12-2017 αίτησής του. Στο µεταξύ, ο ∆ήµος
Βόλου από το 2015, είχε αφαιρέσει τη χρήση του περιπτέρου από τον κ. *** και στη συνέχεια,
το απέσυρε από τις οδούς ***, επειδή θα κατασκεύαζε κυκλικό κόµβο στο σηµείο.
Η σιωπηρή απόρριψη όλων των ενστάσεων οδήγησε τον κ. *** να καταβάλει στις 30-112016 πρόστιµο

ύψους 909 ευρώ στην αρµόδια ∆.Ο.Υ ενώ και πάλι καλείται, µε την

υπ΄αριθ.πρωτ.66179/6-8-2018 ατοµική ειδοποίηση να καταβάλλει νέα χρηµατικά ποσά
ύψους 664,59 ευρώ, που αφορούν πρόστιµα ανέγερσης και διατήρησης από 31-5-2013 έως
και 31-12-2013, πλέον προσαυξήσεων.
Επειδή ο κ. *** έχει υποστεί σηµαντική υλική και ηθική βλάβη των εννόµων
συµφερόντων του και µε την πεποίθηση ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Βόλου έχουν
παραβιάσει κατ΄ουσίαν τις οικείες διατάξεις νόµου, ζήτησε τη διαµεσολάβηση της Αρχής, για
την προστασία των δικαιωµάτων του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη µετά από την προσεκτική εξέταση της αναφοράς, επιθυµεί να
θέσει υπόψη των υπηρεσιών σας τα ακόλουθα :
Από τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 22 του ν.δ. 1044/1971, όπως τροποποιήθηκαν µε
το ν. 1043/1980 και το άρθρο 10 του ν. 1416/1984, σε συνδυασµό προς την υπ΄αριθ.
5671/1487/9.8.1984 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Εθνικής Οικονοµίας,
Οικονοµικών και ∆ικαιοσύνης, η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 1563/1985 και
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 του ν. 1848/1989, συνάγονται τα ακόλουθα: Σε αναπήρους
και θύµατα πολέµου, καθώς και σε αναπήρους ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/ 1944, που
έχουν αναπηρία πάνω από 80%, µπορεί να παραχωρηθεί, µε άδεια του αρµόδιου Νοµάρχη,
δικαίωµα εκµεταλλεύσεως περιπτέρων, που είναι τοποθετηµένα επάνω στα πεζοδρόµια των
δηµόσιων, δηµοτικών και κοινοτικών δρόµων και πλατειών των πόλεων, κωµοπόλεων και
χωριών ή βρίσκονται µέσα σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς κήπους και άλση. Το
ανωτέρω δικαίωµα εκµεταλλεύσεως περιπτέρου, που περιλαµβάνει το δικαίωµα κατοχής του
χώρου εγκαταστάσεως του περιπτέρου, µόνο κατά το χρόνο ισχύος της σχετικής άδειας
(άρθρο 15 § 1 ν.δ. 1044/1971), είναι αµεταβίβαστο µε πράξεις εν ζωή (άρθρα 15 § 3 και 16 §
4 του ως άνω ν.δ.), πρέπει δε να ασκείται από το δικαιούχο αυτοπροσώπως ή δια των
οικείων του (άρθρο 21 § 1 του ίδιου ν.δ.). Με απόφαση δε, του δηµοτικού συµβουλίου
καθορίζονται οι θέσεις των περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά
διαγράµµατα στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο
περιβάλλων χώρος και ο ευρύτερος κοινόχρηστος περιβάλλων χώρος (Ν.4093/12-11-2012
Κεφ. ΣΤ.2. Ρυθµίσεις για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων
κλ.π των ΟΤΑ).

Περαιτέρω, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ν. 1080/1980, όπως έχει τροποποιηθεί µε το
άρθρο 6 ν. 1900/90 και το άρθρο 26 παρ. 5 ν.1828/1989 «είναι δυνατή η παραχώρηση
χρήσης κοινοχρήστων χώρων. Σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων, των
οποίων έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου µε
απόφαση του δηµάρχου ή προέδρου της κοινότητος, εκτός από το αναλογούν τέλος και
χρηµατικό πρόστιµο διπλάσιο προς το αναλογούν τέλος, ανεξάρτητα από το διάστηµα της
αυθαίρετης χρήσης. Με όµοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιµο, σε βάρος εκείνου που κάνει
αυθαίρετη χρήση του χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο
µε το τριπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο ποσού που καθορίστηκε µε
απόφαση του οικείου συµβουλίου, για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η
παραχώρηση της χρήσης. Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από το δήµο ή
την κοινότητα ή την αστυνοµική αρχή. Η διατύπωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από
το δήµο ή την κοινότητα ή την αστυνοµική αρχή. Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση
του χώρου καθ' υποτροπήν επιβάλλονται, κάθε φορά, και µέχρι δύο φορές τα ως άνω
πρόστιµα και αν εξακολουθεί η παράβαση οι δήµοι ή οι κοινότητες µε συνεργεία τους
προέρχονται στην αφαίρεση κάθε είδους αντικειµένων, µε τη συνδροµή της δηµοτικής
αστυνοµίας ή της οικείας αστυνοµικής αρχής και επιβάλλουν ειδικό πρόστιµο για τα έξοδα
µεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο µε το διπλάσιο του µεγαλύτερου κατά τετραγωνικό µέτρο
ποσού, που καθορίστηκε µε απόφαση του οικείου συµβουλίου για τους χώρους για τους
οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση της χρήσης».
Κατόπιν τούτων τίθεται ευκρινώς, ζήτηµα νοµιµότητας των αποφάσεων επιβολής
πολεοδοµικών προστίµων, καθώς η χορηγηθείσα άδεια εκµετάλλευσης περιπτέρου
περιλαµβάνει το δικαίωµα κατοχής του κοινόχρηστου, δηµοτικού χώρου εγκαταστάσεως του
περιπτέρου, η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, χορηγήθηκε στο πλαίσιο του ν.δ. 1044/1971.
Ακολούθως, η επιβολή των προστίµων µε παράθεση αιτιολογίας ερειδόµενης

στις

διατάξεις του ν. 3212/2003 «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων
αρµοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Εργων» δεν είναι
σύννοµη, διότι όπως συνάγεται από τα ανωτέρω, η τοποθέτηση περιπτέρου σε κοινόχρηστο
χώρο επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση έκδοσης σχετικής διοικητικής άδειας και δεν
ελέγχεται βάσει των διατάξεων για την αυθαίρετη δόµηση δυνάµει του ν. 3212/2003.
Ακόµη, από την εξέταση της ανωτέρω υπόθεσης προκύπτει, ότι ο ∆ήµος Βόλου κατά το
χρόνο χορήγησης άδειας περιπτέρου στον κ ***, δηλ. στις 5/3/2012, γνώριζε ότι το περίπτερο
είχε µεγαλύτερο κατά 0,30 τ.µ. εµβαδόν του προβλεποµένου, αφού είχε ήδη προηγηθεί η
σύνταξη της από 17-3-2009 έκθεσης αυτοψίας και το απέκρυψε, µε αποτέλεσµα ο
ενδιαφερόµενος να επωµιστεί οικονοµικές επιβαρύνσεις χωρίς δική του υπαιτιότητα, διότι εάν
γνώριζε το ελάττωµα του µισθίου θα είχε τη δυνατότητα να µην προχωρήσει στη µίσθωσή
του.

Τέλος, συνάγεται ότι ο ∆ήµος Βόλου συστηµατικά απείχε από την εξέταση των
παραπόνων του κ. *** ο οποίος προσπάθησε να αναφερθεί στις αρχές και κατέθεσε την
υπ΄αριθ.πρωτ.76596/Γ.Π.16971/9-7-2012 ένστασή του προς την Πολεοδοµία, κατά της
σχετικής πράξης επιβολής προστίµου, την υπ΄αριθ.πρωτ.92061/26-7-2013 αίτηση-αναφορά
καθώς και την υπ΄αριθ.πρωτ.117455/20-12-2017 αίτηση- αναφορά-διαµαρτυρία προς τον
κ.∆ήµαρχο Βόλου, µε κοινοποίηση προς την Πολεοδοµία, για τις οποίες ουδέποτε έλαβε
έγγραφη ή προφορική απάντηση. Αντί αιτιολογηµένης απαντήσεως δε, έλαβε το
υπ΄αριθ.πρωτ.Π΄832/1-2-2013 έγγραφο της Πολεοδοµίας Βόλου, µε το οποίο ενηµερώθηκε
ότι είχε διαγραφεί το πρόστιµο ανέγερσης και παρέµενε το πρόστιµο διατήρησης αυθαιρέτου
από 5-3-2012 έως και 31-12-2012.
Κατόπιν τούτων και στο πλαίσιο των αρχών της νοµιµότητας, της χρηστής διοίκησης και
της καλής πίστης, που διέπουν τις έννοµες σχέσεις, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου,
αντίστοιχα, των οργάνων της ∆ιοίκησης και των

διοικουµένων, σας παρακαλούµε να

επανεξετάσετε, το συντοµότερο δυνατό, τη νοµιµότητα των καταλογιστικών πράξεων σε
βάρος του κ. ***, υπό το πρίσµα των ανωτέρω διατάξεων και να µας ενηµερώσετε για τις
απόψεις σας και τις ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.
Παρακαλούµε τέλος, να διευκρινίσετε το ύψος των ποσών που θεωρήθηκαν ως
οφειλόµενα για τα πρόστιµα διατήρησης, του ποσού που έχει ήδη εξοφληθεί από τον ίδιο,
καθώς και την αντιστοιχία των ποσών 530 και 540 ευρώ που εµφανίζονται πρόσφατα ως
βεβαιωµένα, στις Υπηρεσίες Πληρωµής του Taxisnet .
Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση θα είµαστε στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.
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