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Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε,  

Στο Συνήγορο του Πολίτη περιήλθε η µε αρ. φακ. …./21.05.19  αναφορά τ… κ.. 
…… .. οποί… διαµαρτύρεται επειδή καταλογίζετε σε βάρος τ.. τέλη 
καθαριότητας και φωτισµού για το ….. που διατηρεί σε εκτός σχεδίου περιοχή  
στο ∆ήµο Μυλοποτάµου, παρά το γεγονός ότι δεν απολαµβάνει των 
ανάλογων εκ µέρους σας υπηρεσιών. 
 
Όπως … πολίτης διατείνεται στην αναφορά τ.., µε έγγραφο αίτηµα που σας 
υπέβαλε, ζήτησε να τ.. απαλλάξετε από την καταβολή των συγκεκριµένων 
τελών επειδή ουδεµία υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού παρέχεται εκ 
µέρους σας. Ειδικότερα, .. κ..  …… υποστηρίζει ότι στην εν λόγω περιοχή δεν 
υφίσταται δηµοτικός φωτισµός, ταυτόχρονα δε, δεν περισυλλέγονται από 
οχήµατα του ∆ήµου τα απορρίµµατα, µε αποτέλεσµα να ελλείπει το στοιχείο 
της απαιτούµενης ανταποδοτικότητας.  
 
Σε απάντηση του υποβληθέντος αιτήµατός τ.., έλαβε το µε αρ. πρωτ. 
4273/17.05.19 έγγραφό σας στο οποίο επισηµαίνετε ότι νοµίµως επιβάλλονται 
δηµοτικά τέλη στα ακίνητα που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου περιοχές  εφόσον 
συντρέχει πραγµατική δηµόσια ανάγκη για παροχή των σχετικών υπηρεσιών 
και η υπηρεσία αυτή έχει οργανωθεί κατάλληλα και πράγµατι παρέχεται. 
 
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να παρατηρήσουµε τα ακόλουθα:  
 
Το τέλος καθαριότητας και φωτισµού, καταβάλλεται για τις παρεχόµενες εκ 
µέρους του δήµου υπηρεσίες ιδίως, καθαριότητας οδών, πλατειών, 
κοινόχρηστων χώρων και περισυλλογής, αποκοµιδής, διάθεσης των 
απορριµµάτων και φωτισµού των κοινόχρηστων χώρων.  
 
Όπως δε έχει κριθεί νοµολογιακά (ΣτΕ 1104/2017), το τέλος µπορεί να επιβληθεί 
και σε ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως, αρκεί να προβλέπεται 
ρητά στη σχετική κανονιστική απόφαση η πρόβλεψη για την επιβολή του και 
στις εκτός σχεδίου περιοχές εφόσον συντρέχει πραγµατική δηµόσια ανάγκη για 
επέκταση παροχής των σχετικών υπηρεσιών σε αυτές, υπό την προϋπόθεση 
βεβαίως ότι, οι υπηρεσίες αυτές έχουν οργανωθεί κατάλληλα και παρέχονται 



πράγµατι, χωρίς να αρκεί η δυνατότητα ή ετοιµότητα παροχής της υπηρεσίας 
(ΣτΕ 2823/2014).  
 
Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά (της συνδροµής ανάγκης επέκτασης της υπηρεσίας 
σε περιοχή εκτός σχεδίου, της κατάλληλης οργάνωσής της και της 
πραγµατικής παροχής της) θα πρέπει να προκύπτουν κατά τρόπο σαφή και 
επαρκώς τεκµηριωµένο, από την οικεία απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου 
µε την οποία επιβάλλεται το εν λόγω τέλος (ΣτΕ 2823/2014, πρβλ. ΣτΕ 1012/2002, 
2905/1989, 3840/1988, 482/1984, 3973/1980).  
 
Κατόπιν τούτων θα θέλαµε να παρατηρήσουµε ότι, στην υπ΄ αριθµ. 340/2011 
απόφαση του δηµοτικού σας συµβουλίου δεν περιλαµβάνεται οποιαδήποτε 
αιτιολογία που να δικαιολογεί την ανάγκη επέκτασης των συγκεκριµένων 
υπηρεσιών στα ακίνητα που βρίσκονται στις  εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές, 
πολλώ δε µάλλον στη συγκεκριµένη απόφαση δεν γίνεται οποιαδήποτε µνεία 
επιβολής του τέλους στα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα.  
 
Ενόψει τούτων παρακαλούµε να µας γνωρίσετε εάν σε µεταγενέστερες 
αποφάσεις σας µνηµονεύεται η ανάγκη επέκτασης των παρεχόµενων 
υπηρεσιών και σε αυτές τις περιοχές. Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη τις 
καταγγελίες τ… αναφεροµέν…, θα θέλαµε να µας πληροφορήσετε εάν 
παρέχoνται πραγµατικά υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισµού στην περιοχή 
που βρίσκεται το …….. τ.. κ… ……..  
 
Τελώντας σε αναµονή της ανταπόκρισής σας, σας ευχαριστούµε για τη 
συνεργασία και παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω 
διευκρίνιση ή πληροφορία. 
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