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Πολίτης, η οποία διαπίστωσε ότι τα τετραγωνικά µέτρα τα οποία αναγράφονταν στο
συµβόλαιο αγοράς διαµερίσµατός της ήταν λανθασµένα, προσκόµισε στο ∆ήµο
Θεσσαλονίκης την αγωγή που κατέθεσε εναντίον της προηγούµενης ιδιοκτήτριας,
βεβαίωση Μηχανικού, έγγραφο της αρµόδιας Πολεοδοµίας, κάτοψη του
διαµερίσµατός της και πίνακα ποσοστών και εµβαδών της οικοδοµής, αιτούµενη τη
διόρθωση του εµβαδού του, ώστε να χρεώνονται ορθά το ΤΑΠ, ο δηµοτικός φόρος
και τα δηµοτικά τέλη.
Ο ∆ήµος αρνήθηκε τη διόρθωση και υποστήριξε ότι µε βάση αποφάσεις του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ο πολίτης θα πρέπει να υποβάλει συµβόλαιο ιδιοκτησίας ή
κάτοψη, παρότι ο νόµος προβλέπει απλή υπεύθυνη δήλωση.
Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 2130/1993, το
ΤΑΠ επιβάλλεται κατόπιν δήλωσης που υποβάλλεται στον οικείο δήµο από τον
ιδιοκτήτη του ακινήτου. Περαιτέρω, και στο ν. 25/75 προβλέπεται ότι, για τον
υπολογισµό του τέλους καθαριότητας, ο υπόχρεος στην καταβολή τελών
καθαριότητας και φωτισµού, υποβάλει στη ∆ΕΗ δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
επιφάνεια του ακινήτου. Οµοίως, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του ν. 2130/1993,
δήλωση υποβάλλεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επήλθε οποιαδήποτε
µεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης. H Αρχή επεσήµανε ότι καµία από τις
προαναφερόµενες διατάξεις δεν απαιτεί παρά, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
από τον ιδιοκτήτη, η οποία µάλιστα σε περίπτωση αναληθούς περιεχοµένου,
επισύρει τις ανάλογες ποινές.
Ο ∆ήµος αντέτεινε ότι οι προαναφερθείσες αποφάσεις του ∆Σ εκδόθηκαν, επειδή
µετά την εφαρµογή του ν. 2130/1993, υπεβλήθη σηµαντικός αριθµός υπευθύνων
δηλώσεων πολιτών στο ∆ήµο, οι οποίες απεδείχθησαν ανακριβείς, υποστήριξε δε
ότι θα διορθώσει το εµβαδόν µετά την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, µε
την οποία θα αναγνωριζόταν η ακυρότητα του επίδικου συµβολαίου.
Ο Συνήγορος επανήλθε επισηµαίνοντας ότι οι αποφάσεις του ∆ήµου να
αντικαταστήσουν την υπεύθυνη δήλωση µε το συµβόλαιο ιδιοκτησίας ή µε κάτοψη,
επιβαρύνουν αναίτια τους πολίτες, καθώς µετακυλύουν το διοικητικό φορτίο από την
αρµόδια Υπηρεσία στους ίδιους, προσκρούοντας και καταστρατηγώντας το ν.
3230/2004. Άλλωστε µε τον ίδιο νόµο θεσµοθετήθηκε η υποχρέωση των υπηρεσιών
να διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους σε ποσοστό 5% των δηλώσεων που
υπεβλήθησαν, από τους οποίους, εάν προκύψουν αναληθή στοιχεία,
νοµιµοποιούνται να ανακαλέσουν τη διοικητική πράξη που εκδόθηκε βάσει αυτών και
να παραπέµψουν τους πολίτες, ώστε να επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις
υπευθύνων. Η Αρχή, επεσήµανε επίσης ότι η απαίτηση επιπλέον δικαιολογητικών
από αυτά που προβλέπονται στο νόµο, συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα για τους
υπαλλήλους οι οποίοι προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες.
Ενόψει των προαναφεροµένων, ο ∆ήµος ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτηµα της
συγκεκριµένης πολίτου.
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