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ΘΕΜΑ: Εξέταση της από 30-10-14 προσφυγής του κ. Μανώλη 

Τσαλικίδη και λοιπών Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Σαρωνικού, 

κατά της υπ’ αρ. 250/14 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 

Δήμου Σαρωνικού. 

                                                             ΑΠΟΦΑΣΗ 
         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

11..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΠΠ..ΔΔ..  113355//1100  ««ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  
ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ΑΑττττιικκήήςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  222288//ΑΑ΄́//2277--1122--1100))..  

22..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  222255,,  222277  κκααιι  223388,,  ππεερρίί  εελλέέγγχχοουυ  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  
ππρράάξξεεωωνν  ΟΟΤΤΑΑ,,  ττοουυ  ΝΝ..33885522//1100  ««ΝΝέέαα  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  
κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»  ((ΦΦΕΕΚΚ  
8877//ΑΑ΄́//77--66--1100))..  

33..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  115500  ππααρρ  11  εεδδ..  αα  ττοουυ  ΚΚώώδδιικκαα  ΔΔήήμμωωνν  κκααιι  
ΚΚοοιιννοοττήήττωωνν  ((ΝΝ..  33446633//0066))  ππεερρίί  άάσσκκηησσηηςς  κκααιι  εεξξέέτταασσηηςς  ππρροοσσφφυυγγώώνν..  

44..  ΤΤηηνν  υυππ΄́  ααρρ..  1155//22--22--1111  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ΑΑππόό//σσηηςς  
κκααιι  ΗΗλλ..  ΔΔιιαακκυυββέέρρννηησσηηςς,,  ππεερρίί  εελλέέγγχχοουυ  ννοομμιιμμόόττηηττααςς  ττωωνν  ππρράάξξεεωωνν  ΟΟΤΤΑΑ..  

55..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  33227744//22000044  ««ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  
ΟΟρργγααννιισσμμώώνν  ΤΤοοππιικκήήςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  ππρρώώττοουυ  κκααιι  δδεεύύττεερροουυ  ββααθθμμοούύ»»..  

66..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθ..1199  κκααιι  6666  ττοουυ  ΒΒΔΔ  2244--99//2200--1100--5588..  
77..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1177  ττοουυ  ΝΝ..  11008800//8800..      
88..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθ..7755  ππεερρ..  ΓΓ  11  ττοουυ  ΝΝ..33446633//0066..  
99..  ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθ..  1100  ττοουυ  ΝΝ..44000022//1111  ππεερρίί  υυππααγγωωγγήήςς  σσεε  ΦΦΠΠΑΑ  ττηηςς  

ππααρροοχχήήςς  ννεερροούύ..  
1100..    ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθ..  1100  ππααρρ..  1111  ττοουυ  ΝΝ..  44007711//1122..  
1111..  ΤΤηη  μμεε  ααρριιθθμμ..  22//22000055  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  ππεερρίί  

εεππιιββοολλήήςς  ττεελλώώνν  ααππόό  ττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ  αα΄́  ββααθθμμοούύ  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι  σσχχεεττιικκέέςς  
μμεε  εεππιιββοολλήή  ττεελλώώνν  ααπποοφφάάσσεειιςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  εειιδδιικκάά  ααιιττιιοολλοογγηημμέέννεεςς  
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ππρροοκκεειιμμέέννοουυ  νναα  δδιιααππιισσττώώννεεττααιι  ηη  ττήήρρηησσηη  ττηηςς  ααρρχχήήςς  ττηηςς  
ααννττααπποοδδοοττιικκόόττηηττααςς  κκααιι  νναα  δδιιαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  δδίίκκααιιηη  κκααιι  ααννττιικκεειιμμεεννιικκήή  
εεππιιββάάρρυυννσσηη  κκάάθθεε  υυππόόχχρρεεοουυ  ..    

1122..  ΤΤηη  μμεε  ααρριιθθμμ..  660055//33--11--0077  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥΠΠΕΕΣΣΔΔΔΔΑΑ..  ππεερρίί  εεππιιββοολλήήςς  
ααννττααπποοδδοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν  ααππόό  ττοουυςς  ΟΟΤΤΑΑ  αα’’  κκααιι  ββ’’  ββααθθμμοούύ..  

1133..  ΤΤηη  μμεε  ααρριιθθμμ..  4411//1144--66--0077  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥΠΠΕΕΣΣΔΔΔΔΑΑ..  μμεε  θθέέμμαα::  ««ΗΗ  
κκααννοοννιισσττιικκήή  ααρρμμοοδδιιόόττηητταα  ττωωνν  ΟΟΤΤΑΑ  αα΄́  ββααθθμμοούύ  εεππίί  θθεεμμάάττωωνν  εεππιιββοολλήήςς  
φφόόρρωωνν,,  ττεελλώώνν,,  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  κκααιι  εειισσφφοορρώώνν  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ρρυυθθμμίίσσεεωωνν  ττοουυ  
ΚΚΔΔΚΚ  ((ΝΝ..33446633//0066))..  

1144..  ΤΤηη  μμεε  ααρριιθθμμ..  1166//1166889988//1199--88--1100  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..ΑΑ..κκααιι  ΗΗ..ΔΔ..  ππεερρίί  
υυπποολλοογγιισσμμοούύ  ττωωνν  χχρρεεώώσσεεωωνν  ύύδδρρεευυσσηηςς..    

1155..  ΤΤηηνν  υυππ’’  ααρρ..  225500//1144  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  
ΣΣααρρωωννιικκοούύ    ππεερρίί  ααννααππρροοσσααρρμμοογγήήςς  ττεελλώώνν  ύύδδρρεευυσσηηςς  έέττοουυςς  22001155..  

1166..  ΤΤηηνν  ααππόό  3300--1100--1144  ππρροοσσφφυυγγήή  ττοουυ  κκ..  ΜΜααννώώλληη  ΤΤσσααλλιικκίίδδηη  κκααιι  λλοοιιππώώνν  
ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ΣΣυυμμββοούύλλωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣααρρωωννιικκοούύ  κκααττάά  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  
ααππόόφφαασσηηςς..  

1177..  ΤΤοο  υυππ’’  ααρρ..  ππρρωωττ..  2233339955//1144--1111--1144  ααππααννττηηττιικκόό  εεππίί  ττηηςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς  
έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΣΣααρρωωννιικκοούύ..  

  
  
  

-Επειδή ο κ. Μανώλης Τσαλικίδης και λοιποί Δημοτικοί Σύμβουλοι του 
Δήμου Σαρωνικού προσφεύγουν κατά της υπ’ αρ. 250/14 απόφασης του 
Δήμου Σαρωνικού, με την οποία αναπροσαρμόζονται και εξομοιώνονται τα 
τέλη ύδρευσης σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες που τον απαρτίζουν, λόγω 
ελλείψεως νόμιμης και επαρκούς αιτιολογίας.  
-Επειδή, αναφορικά με τη λήψη  των αποφάσεων καθορισμού τελών 
ύδρευσης λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθ.19 του Β.Δ. 24-20/10-58 
σε συνδυασμό με το  άρθ.17 του Ν.1080/80, σύμφωνα με τις οποίες τα εν 
λόγω τέλη (ύδρευσης) που επιβάλλονται από τους ΟΤΑ έχουν ανταποδοτικό 
χαρακτήρα, συνεπώς η επιβάρυνση των υπόχρεων θα πρέπει να είναι 
ανάλογη προς το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών (σχετικές οι αρ. 
2/2077/05, 1/605/07 και 16/16898/10 εγκύκλιοι του ΥΠΕΣΔΔΑ). 

   -Επειδή βάσει των σχετικών διατάξεων, οποιαδήποτε αλλαγή 
συντελείται στην επιβολή των ανταποδοτικών τελών και εν προκειμένω 
των τελών ύδρευσης, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς, παρέχοντας τα 
οικονομικά δεδομένα που οδήγησαν στις συγκεκριμένες μεταβολές σε 
συνάρτηση με τον καθορισμό του ύψους των τελών. 
 -Επειδή εκτός των άλλων, για τον καθορισμό των τελών ύδρευσης, λόγω 
του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός 
των δαπανών  και των εσόδων του επόμενου οικονομικού έτους, εν 
προκειμένω του οικ. έτους 2015. (ΥΠ.ΕΣ. 50106/31.12.2013). 
--ΕΕππειδή από το σώμα της προσβαλλόμενης απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου ΣΣααρρωωννιικκοούύ, δεν προκύπτει η νόμιμη και επαρκής αιτιολογία 
για τις διαφοροποιήσεις- αυξήσεις στις Δημοτικές του Κοινότητες  και 
επιπρόσθετα δεν καθίσταται εφικτός ο έλεγχος για την ύπαρξη μιας 
αναλογικής σχέσεως μεταξύ προβλεπομένων εσόδων και εξόδων των 
σχετικών δημοτικών υπηρεσιών, εφόσον δεν επισυνάπτεται ουδόλως ο 
προβλεπόμενος από τις οικείες διατάξεις, αναλυτικός πίνακας 
προϋπολογιζόμενων εσόδων –εξόδων της Υπηρεσίας Ύδρευσης έτους 2015, 
με συνυπολογιζόμενες τις επιβαλλόμενες διαφοροποιήσεις- αυξήσεις.  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_N0000022496
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-Επειδή, συμπερασματικά, τα Δημοτικά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα, 
κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής 
ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και 
συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και 
ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε 
κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή 
της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να 
είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Η 
μη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση 
των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής 
τους από το στοιχείο της νομιμότητας.(ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005). 
    --ΕΕππεειιδδήή  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  τταα  ππρροοααννααφφεερρόόμμεενναα  οοιι  σσχχεεττιικκοοίί  ιισσχχυυρριισσμμοοίί  ττωωνν  
ππρροοσσφφεευυγγόόννττωωνν  ,,  όόττιι  δδηηλλ..  ηη  ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη  ααππόόφφαασσηη  σσττεερρεείίττααιι  εειιδδιικκήήςς  
ττεεκκμμηηρρίίωωσσηηςς,,  θθεεωωρροούύννττααιι  ββάάσσιιμμοοιι  κκααιι  ωωςς  εεκκ  ττοούύττοουυ  γγίίννοοννττααιι  ααπποοδδεεκκττοοίί..  ΟΟιι  δδεε  
λλοοιιπποοίί  λλόόγγοοιι,,  μμεε  ππααρρεεμμφφεερρέέςς  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο,,  ππααρρέέλλκκοουυνν  ττηηςς  εεξξέέτταασσηηςς..    

            --ΕΕππεειιδδήή  ττέέλλοοςς,,  οο  ιισσχχυυρριισσμμόόςς  ττωωνν  ππρροοσσφφεευυγγόόννττωωνν  ππεερρίί  ααυυθθααίίρρεεττηηςς  
ππρροοσσθθήήκκηηςς  σσττηηνν  ππρροοσσββααλλλλόόμμεεννηη  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  πποουυ  ααφφοορράά  ττιιςς  
‘‘ΚΚααττηηγγοορρίίεεςς  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ττιιμμοολλοογγίίοουυ’’,,  χχωωρρίίςς  νναα  έέχχεειι  σσυυζζηηττηηθθεείί  κκααιι  ψψηηφφιισσττεείί,,  
δδεενν  εευυσσττααθθεείί,,  κκααθθώώςς  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς,,  υυππάάρρχχεειι  ππααρρέέμμββαασσηη  
ττηηςς  κκααςς  ΡΡάάππττηη  ΑΑγγγγεελλιικκήήςς,,  ηη  οοπποοίίαα  δδηηλλώώννεειι    όόττιι  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  ττιιμμοολλόόγγιιοο  εείίννααιι  
εελλάάχχιισσττοο  κκααιι  ππρροοττεείίννεειι  μμηηδδεεννιικκόό  ττιιμμοολλόόγγιιοο  γγιιαα  ττιιςς  εευυππααθθεείίςς  οομμάάδδεεςς  ..            

 
Για τους λόγους αυτούς: 

 

                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
      Αποδεχόμαστε την ως άνω προσφυγή κατά της υπ’ αρ. 250/14 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σαρωνικού και ακυρώνουμε την ως 
άνω απόφαση, λόγω ελλείψεως νομίμου αιτιολογίας. 

                                                              

       Κατά της παρούσης αποφάσεως μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον 
της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).                             

 

 

 

                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚ.ΔΙΟΙ/ΣΗΣ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 
 
                                                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1.Δήμο Σαρωνικού. 
2. κ. Μανώλη Τσαλικίδη 
    (Με την παράκληση να ενημερωθούν 
      οι λοιποί ενδιαφερόμενοι).  
      Παναγ. Μάγειρα αρ. 3 
      Παλαιά Φωκαία 
      ΤΚ 19013 Αττική. 
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