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  ΘΕΜΑ: Aκύρωση της αριθµ. 378/19-11-2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  του ∆ήµου 

Λευκάδας 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
Ο  Γεν. Γραµ. της Αποκεν. ∆κσης  Πελ/σου ∆υτ .Ελλάδας και Ιονίου 

 
Έχοντας υπόψη:  
1.Τις διατάξεις του άρθρων : α) 94, 214,215,225,226,227,238,264 & 280 του ν. 3852/10 «Νέα   
                                                   Αρχιτεκτονική  της Αυτ/κσης και της Αποκεντρωµένης  ∆κσης ». 
                                               β) 4και 5 του ν.1080/80 και 25 του ν.1828/89. 
                                               γ) 23 του Π.∆. 139/10 «Οργανισµός Αποκεντρωµένης  ∆κσης    
                                                   Πελοποννήσου ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου. 
2. Τις αριθ 2077/εγκ.2/14-1-2005, 605/εγκ.1/3-1-2007, 7666/εγκ 11/7-2-07 και 74895/εγκ 60/30-
12-10 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ  
3.Το αριθ 30753/28-11-2012 έγγραφο του ∆ήµου Λευκάδας, µε το οποίο µας υποβλήθηκε  η αριθ 
378/19-11-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την αναπροσαρµογή των τελών 
ηλεκτροφωτισµού και καθαριότητας για το έτος 2013  
4. Το γεγονός ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ 
τούτου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 25 του ν.1828/89 και την πάγια  
ισχύουσα νοµολογία ( Σ.τΕ. 1012/2002, 981/1992, ∆.ΠΡ.ΑΘ. 3280/2001), οι αποφάσεις των ∆ηµ. 
Συµβουλίων περί καθορισµού του ύψους του συντελεστή των τελών αυτών  πρέπει να είναι ειδικά 
αιτιολογηµένες καθώς υπόκεινται στους κανόνες και τα κριτήρια που επιτάσσονται από την 
θεµελιώδη αρχή της ανταποδοτικότητας. Κατά συνέπεια, τα ∆ηµοτικά Συµβούλια είναι 
υποχρεωµένα κατά την λήψη των αποφάσεων επιβολής ή αναπροσαρµογής των ανταποδοτικών 
τελών να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες ,κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να 
είναι αντικειµενικά και δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε 
κάθε κατηγορία υπόχρεων . 
5. Το γεγονός ότι η αριθ 378/19-11-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας, 
στερείται της αιτιολογίας που απαιτείται από την αρχή της ανταποδοτικότητας των τελών, 
καθώς δεν παρατίθενται ούτε προκύπτουν από το περιεχόµενό της, τα συγκεκριµένα στοιχεία 
και τα κριτήρια µε βάση τα οποία: α)καθιερώθηκαν τέσσερις ζώνες προσδιορισµού των 
συντελεστών, β) εντάχθηκε  η κάθε τοπική κοινότητα ή οικισµός  στη συγκεκριµένη ζώνη  και γ) 

Ελληνική   
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καθορίστηκε το ύψος του συντελεστή του τέλους για κάθε ζώνη καθώς και η απόκλιση µεταξύ 
των τεσσάρων συντελεστών. 
  Επιπλέον δε,  ενώ καθορίζονται ειδικοί συντελεστές τελών για Τράπεζες, ΟΤΕ, ∆ΕΗ, ΕΛΤΑ, 
Ταχ Ταµιευτήριο, για καταστήµατα  και Εµπορικές Επιχειρήσεις άνω των 200 τ.µ, κ.λ.π ,εν 
τούτοις δεν αναφέρεται το ποσό των εσόδων που υπολογίζεται να εισπραχθεί από τις  
συγκεκριµένες αυτές περιπτώσεις, ούτε εάν το ποσό αυτό έχει συνυπολογιστεί για τον 
προσδιορισµό του συνόλου των εσόδων  της ∆ηµοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισµού . 
6. Επειδή η έλλειψη αιτιολογίας στην αριθ. 378/19-11-2012  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Λευκάδας και η µη τήρηση των κριτηρίων και των κανόνων της θεµελιώδους αρχής της 
ανταποδοτικότητας  για τη λήψη της   καθιστούν την απόφαση στο σύνολό της ακυρωτέα.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
   Ακυρώνουµε την αριθ. 378/19-11-2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου 
Λευκάδας επειδή είναι αναιτιολόγητη και αόριστη για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό. 
   Κατά της απόφασης µας αυτής µπορεί να ασκηθεί προσφυγή, στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου    
152 του ∆.Κ.Κ ( Ν.3463/06), που εδρεύει στην Κέρκυρα (Αλυκές Ποταµού – 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ), 
εντός ενός (1) µηνός από την  κοινοποίησή της. 
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                                                                                                      ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ  
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
∆ήµος Λευκάδας  
∆ιοικητήριο 
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