Χορήγηση βεβαίωσης µονίµου κατοίκου από τον ∆ήµο ****
1. Ιστορικό
Με την **** από 6.4.2006 αναφορά τους προς τον Συνήγορο του Πολίτη οι
κ. ****, διαµαρτύρονταν γιατί ο ∆ήµος **** χορήγησε βεβαίωση µονίµου
κατοίκου σε πολίτη, ο οποίος κατά τη γνώµη τους δεν πληρούσε τις
προϋποθέσεις του µονίµου κατοίκου.
Σε έγγραφο ερώτηµα του Συνήγορου του Πολίτη, ο ∆ήµος απάντησε ότι
πράγµατι χορήγησε τη βεβαίωση µονίµου κατοίκου στον εν λόγω πολίτη
βασιζόµενος σε σχετική υπεύθυνη δήλωσή του.
2. Το νοµικό πλαίσιο
Σύµφωνα τον ν. 2647/98, «Η ιδιότητα µόνιµου κατοίκου, όπου αυτή
απαιτείται, βεβαιώνεται από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας. Η
οικεία βεβαίωση χορηγείται εφόσον προκύπτει πραγµατική εγκατάσταση στο
δήµο ή στην κοινότητα, που αποδεικνύεται µε την υποβολή από τον
ενδιαφερόµενο απόδειξης λογαριασµού ∆ΕΚΟ ή αντιγράφου εκκαθαριστικού
της οικείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.). Εάν, αιτιολογηµένως,
η ιδιότητα του µόνιµου κατοίκου δεν µπορεί να αποδειχθεί από τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, αυτή αποδεικνύεται από τον ενδιαφερόµενο µε κάθε άλλο
πρόσφορο αποδεικτικό µέσο. Η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόµενου δεν
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µοναδικό αποδεικτικό µέσο. Σε κάθε
περίπτωση ο δήµαρχος µπορεί να αρνηθεί τη χορήγηση της βεβαίωσης µε
παράθεση ειδικής αιτιολογίας» (άρθρο 4§5 του νόµου, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει µε τον ν. 3242/04, άρθρο 13§3)
Η ως άνω διάταξη αποτελεί, πλέον, και το άρθρο 279 του νέου Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων (ν. 3463/8.6.06, ΦΕΚ 114/α΄).
Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει σαφώς ότι ο δήµαρχος, προκειµένου
να εκδώσει βεβαίωση µονίµου κατοίκου, δεν µπορεί να δεχτεί σχετική
υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα τη βεβαίωση. Οφείλει να διερευνήσει το
αίτηµα και να εξετάσει συγκεκριµένα δικαιολογητικά όπως ορίζονται και
οφείλει να προσκοµίσει ο ενδιαφερόµενος πολίτης. Εάν ο πολίτης δεν µπορεί
να προσκοµίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά, µπορεί να προσκοµίσει
οποιοδήποτε αποδεικτικό κρίνει σκόπιµο ότι τον βοηθά, αιτιολογώντας όµως
την άρνησή του να προσκοµίσει τα αρχικώς ζητηθέντα δικαιολογητικά.
Ο ∆ήµος, στην περίπτωση που απορρίψει το αίτηµα, οφείλει να
αιτιολογήσει αναλυτικά την απόρριψη και όχι µε γενικόλογη αιτιολογία όπως
λ.χ. «δεν προκύπτει ότι είστε µόνιµος κάτοικος».
Σηµειώνεται, τέλος, ότι εφόσον η βεβαίωση µονίµου κατοίκου δεν
χορηγείται για µεταδηµότευση, δεν υπάρχει προϋπόθεση προηγούµενης
διετούς χρονικής εγκατάστασης στην περιοχή του αιτούντα.
3. Εξέλιξη της υπόθεσης

Ο ∆ήµος **** επανέλαβε µε έγγραφό του ότι η βεβαίωση µονίµου κατοίκου
χορηγήθηκε µε µόνο δικαιολογητικό την υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, αλλά
δεν προέβη σε άλλη περαιτέρω ενέργεια. Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι η
χορήγηση της βεβαίωσης µονίµου κατοίκου προς τον κ. **** υπό τις
προϋποθέσεις αυτές, δεν βρίσκει νόµιµο έρεισµα στις διατάξεις του νόµου
που ορίζουν τα αναγκαία για την έκδοσή της δικαιολογητικά. Γι’ αυτό και ως
πράξη της οποίας πάσχει η νοµιµότητα είναι ελεύθερα ανακλητή, εφόσον δεν
παραβιάζεται η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη του διοικούµενου, σύµφωνα και
µε την νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας (772/2001).
Την ανάκληση µπορούν να ζητήσουν όσοι θίγονται ως προς έννοµα
συµφέροντά τους, όπως οι αναφερόµενοι οι οποίοι εξαρτούν από το κύρος
της βεβαίωσης την πρόσληψή τους σε ιδιωτική θέση εργασίας.
Για το λόγο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από το ∆ήµο ****, να
κρίνει εκ νέου το αίτηµα του κ. ****, κατόπιν της ανάκλησης της αρχικής
βεβαίωσης, επί τη βάσει των αναγκαίων από το νόµο δικαιολογητικών, τα
οποία ο εν λόγω πρέπει να κληθεί να προσκοµίσει.

