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Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε το ζήτηµα της νοµιµότητας επιβολής από τον
∆ήµο Λαυρεωτικής ειδικού τέλους αποκοµιδής κλαδεµάτων και πάσης φύσεως
ογκωδών αντικειµένων.
Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία είναι δυνατή εκ µέρους των ΟΤΑ η επιβολή
ανταποδοτικών τελών για την αντιµετώπιση δαπανών για υπηρεσίες/έργα στην
περιοχή τους, που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη
της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ωστόσο το ύψος τους, οι
υπόχρεοι στην καταβολή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια, πρέπει
να ορίζονται σε σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Επίσης, βάσει σχετικής
εγκυκλίου του υπουργείου Εσωτερικών, η κανονιστική πράξη µε την οποία επεβλήθη
ανταποδοτικό τέλος θεωρείται ότι, εκδόθηκε εντός της νοµοθετικής εξουσιοδότησης,
εφόσον περιέχει και τα εξής στοιχεία:
α) καθορισµό του έργου ή της ειδικής υπηρεσίας που παρέχεται ειδικά και συµβάλλει
στην ανάπτυξη της περιοχής και την εξυπηρέτηση των δηµοτών,
β) προσδιορισµό των προσώπων που ωφελούνται από την ειδική παροχή και
γ) σχέση αναλογίας µεταξύ επιβαλλόµενου τέλους και δαπάνης που απαιτείται για
την ειδική υπηρεσία ή το έργο.
Ο νέος Κανονισµός Καθαριότητας του ∆ήµου Λαυρεωτικής όριζε ότι το δηµοτικό
συµβούλιο, µε απόφασή του, µπορεί να καθορίσει ειδικό τέλος αποκοµιδής ανά
ογκώδες αντικείµενο. Με µεταγενέστερες απoφάσεις το δηµοτικό συµβούλιο,
καθόρισε το ύψος των επιβαλλόµενων τελών, µε κριτήριο τη χιλιοµετρική απόσταση
και τα τέλη διαφοροποιήθηκαν για τις εντός και τις εκτός σχεδίου περιοχές, χωρικής
αρµοδιότητας του ∆ήµου.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, απευθυνόµενος τόσο στον ∆ήµο όσο και στην
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής, επεσήµανε ότι στις εν λόγω αποφάσεις δεν ήταν
επαρκώς αιτιολογηµένος ο τρόπος υπολογισµού του επιβαλλόµενου ειδικού τέλους
και ως εκ τούτου δεν προκύπτει οποιαδήποτε σχέση αναλογίας µεταξύ
ανταποδοτικού τέλους και δαπάνης που απαιτείται για την παρεχόµενη υπηρεσία του
∆ήµου.
Ο ∆ήµος Λαυρεωτικής τόνισε ότι η επιβολή του συγκεκριµένου τέλους ήταν
αναγκαία για την κάλυψη µέρους της δαπάνης που απαιτείται για την απασχόληση
προσωπικού εκτός ωραρίου εργασίας και τη χρησιµοποίηση ειδικών οχηµάτων για τη
φόρτωση των ογκωδών αντικειµένων. Επιπλέον, ισχυρίστηκε ότι ο διαφορετικός
τρόπος υπολογισµού του τέλους οφειλόταν στην πρόσφατη επέκταση της χωρικής
αρµοδιότητας του ∆ήµου (λόγω εφαρµογής του Καλλικράτη), καθώς και ότι οι
σχετικές αποφάσεις έχουν εγκριθεί από τον αρµόδιο Γενικό Γραµµατέα
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και παλαιότερα από την Περιφέρεια.
Ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι οι αποφάσεις αυτές θεωρήθηκαν νόµιµες λόγω
παρέλευσης της προθεσµίας, χωρίς ουσιαστική αξιολόγηση της νοµιµότητάς τους,
ζήτηµα το οποίο έχει ήδη αναδείξει σε παλαιότερες παρεµβάσεις του αναφορικά µε
την επιβολή τελών και από άλλους ∆ήµους.
Κατόπιν των ανωτέρω, η αρµόδια Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής ζήτησε
εγγράφως από τον ∆ήµο Λαυρεωτικής να επανεξετάσει τις σχετικές
αποφάσεις του δηµοτικού του συµβουλίου, ούτως ώστε να τηρείται η αρχή της
ανταποδοτικότητας και να διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειµενική επιβάρυνση κάθε
υπόχρεου.
Τέλος, ο ∆ήµος ενηµέρωσε εγγράφως τον Συνήγορο, ότι παρέχει εφεξής χωρίς
οικονοµική επιβάρυνση τη συγκεκριµένη υπηρεσία σε όλους τους δηµότες
του.
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