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ΓΝΩΜΟΓΟΣΖΖ
Επί ηνπ ππνβιεζέληνο πξνο ηελ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.,
κε αξηζκ. πξση. εηο. 1812/24-4-2012,
πξνο ηε Δ.Ε.Υ.Α., ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο.
ΔΡΩΣΑΣΑΗ:
Σαο απνζηέιινπκε αληίγξαθα ηεο από 29-2-2012 πξνζθπγήο ηνπ …. θαηά
ησλ α) 55/2012 απόθαζεο Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη β) 2/2012 απόθαζεο
ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Ε.Υ.Α., θαη ηεο κε α.π. 30186/4-4-2012
απάληεζεο ηεο Π.Δ.Ε επί ηεο πξνζθπγήο απηήο, πξνθεηκέλνπ λα
θαηαζέζνπκε έλζηαζε θαηά ηεο απόθαζεο ηεο Πεξηθέξεηαο, εληόο ηεο
πξνβιεπόκελεο πξνζεζκίαο ηνπ ελόο κελόο, ζηελ Επηηξνπή ηνπ άξζξνπ
152 ηνπ λ.3463/2006.
Η απόθαζε 2/2012 ηνπ ΔΣ ηεο Δ.Ε.Υ.Α. γηα ην ηηκνιόγην έρεη αλαξηεζεί
ζην δηαδίθηπν κε ΑΔΑ: ……
Επί ηνπ σο άλσ ππνβιεζέληνο εξσηήκαηνο έρσ λα ζεκεηώζσ ηα
αθόινπζα:
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Από ην θείκελν ηεο κε α.π. 30186/1843/4-4-2012 απόθαζεο ηνπ Γεληθνύ
Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο, ηα θξίζηκα δεηήκαηα πνπ
πξνθύπηνπλ είλαη ηα εμήο:
1. Ο ηξόπνο δεκνζίεπζεο ηεο απόθαζεο πεξί επηβνιήο ηειώλ θαη θαηά
ζπλέπεηα ην ππνζηαηό απηήο
2. Η επηβνιή παγίνπ ηέινπο θαηαλάισζεο ύδαηνο
3. Τν ζέκα ηεο αλαδξνκηθήο επηβνιήο ηηκνινγίνπ ύδξεπζεο
4. Τν ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ηνπ ηέινπο ηνπ α.10 ηνπ λ.1069/1980 θαη ηεο
ελζσκάησζήο ηνπ ζηελ ηηκή ηνπ λεξνύ.
Α. Σξόπνο δεκνζίεπζεο απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί
ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο
Η

δεκνζίεπζε

ζπκβνπιίσλ

γηα

ησλ
ηελ

θαλνληζηηθώλ
επηβνιή

απνθάζεσλ

θόξσλ,

ηειώλ

ησλ
θιπ,

δεκνηηθώλ
δηέπεηαη

απνθιεηζηηθώο από ηηο δηαηάμεηο ηνπ α.66 ηνπ β.δ. ηεο 24.9/20-101958, νη νπνίεο σο εηδηθέο, δελ θαηαξγήζεθαλ από ηηο κεηαγελέζηεξεο
δηαηάμεηο ηνπ Δεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα, κε ηηο νπνίεο
ξπζκίδνληαη γεληθώο ηα ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε ησλ ινηπώλ
θαλνληζηηθώλ θαη αηνκηθώλ απνθάζεσλ ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ
ζπκβνπιίσλ. Σύκθσλα κε απηέο, γηα λα απνθηήζνπλ λόκηκε ππόζηαζε
νη αλσηέξσ απνθάζεηο απαηηείηαη, σο ζπζηαηηθόο ηύπνο, δεκνζίεπζή
ηνπο, ζπληεινύκελε κε ηελ ηνηρνθόιιεζε νιόθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ ηνπο
ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα. Η κε δεκνζίεπζε πεξίιεςεο ησλ απνθάζεσλ
απηώλ θαη ζε κία από ηηο εκεξήζηεο εθεκεξίδεο πνπ εθδίδνληαη ζην δήκν
ή, αλ δελ ππάξρεη ηέηνηα εθεκεξίδα, ε κε ηνηρνθόιιεζε πεξίιεςεο ησλ
απνθάζεσλ ζηελ είζνδν ησλ εθθιεζηώλ ηνπ δήκνπ ή θαη ησλ
ζπλνηθηζκώλ ηνπ απνβιέπεη απιώο ζηελ πεξαηηέξσ γλσζηνπνίεζε ησλ ελ
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ιόγσ απνθάζεσλ ζην θνηλό, δελ επεξεάδεη ην θύξνο ηνπο. (ηΔ
2209/2009).
Σύκθσλα εμάιινπ θαη κε ηνλ Πξόηππν Καλνληζκό Λεηηνπξγίαο ηνπ
Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ έηνπο 2011, άξζξν 9, «1. Τξείο (3) εκέξεο κεηά
ηε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, κε επζύλε ηνπ αξκόδηνπ
ππαιιήινπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Πξόεδξν ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ,
δεκνζηεύεηαη πίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ, ηνλ
αξηζκό ησλ απνθάζεσλ θαη πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. Οη
δεκνζηεύζεηο γίλνληαη κε ηνηρνθόιιεζε ζε εηδηθό πίλαθα ηνπ δεκνηηθνύ
θαηαζηήκαηνο, πνπ είλαη πξννξηζκέλνο γηα ην ζθνπό απηό. γηα ηηο
δεκνζηεύζεηο απηέο ζπληάζζεηαη απνδεηθηηθό ελώπηνλ δύν καξηύξσλ….2.
Οη

αηνκηθνύ

πεξηερνκέλνπ……3.

Οη

θαλοληζηηθού

περηετοκέλοσ

αποθάζεης δεκνζηεύνληαη ζε πιήρες θείκελο ζηο δεκοηηθό θαηάζηεκα,
ζύκθσλα κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, ελώ πεξίιεςή ηνπο δεκνζηεύεηαη
ζε κία ηνπιάρηζηνλ έληππε, εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη
θαηαρσξνύληαη, κε επζύλε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Δήκνπ. Οη απνθάζεηο απηέο παξακέλνπλ ζπλερώο
εθηεζεηκέλεο ζε ρώξν ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο πνπ είλαη πξνζηηόο ζην
θνηλό. Η κε δεκοζίεσζε ηωλ αποθάζεωλ θαηά ηολ αλωηέρω ηρόπο ηης
θαζηζηά αλσπόζηαηες…..5. Απνθάζεηο Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ, όπσο
απηέο πξνβιέπνληαη ππνρξεσηηθά από ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.
3861/2010 θαη κε ηηο επηθπιάμεηο θαη εμαηξέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην
άξζξν 5 θαη ζηελ πεξ. 4, παξ.4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ ίδηνπ λόκνπ, αλαρηώληαη
σποτρεωηηθά ζηο Πρόγρακκα Δηαύγεηα. Σε αληίζεηε πεξίπησζε δελ
εθηειούληαη…..».
Από ηα σο άλσ θαζίζηαηαη ζαθέο όηη, ε ελ ιόγσ απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηελ επηβνιή ηειώλ, σο απόθαζε θαλνληζηηθνύ
πεξηερνκέλνπ, θαη δε ηέηνηνπ αληηθεηκέλνπ, πξνθεηκέλνπ θαη΄ αξρήλ, λα
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ιάβεη λόκηκε ππόζηαζε απαηηείηαη, λα ηνηρνθνιιεζεί νιόθιεξε (ζε
πιήξεο θείκελν) ζηνλ εηδηθό πίλαθα ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο. Η
δεκνζίεπζή ηεο, ζηε ζπλέρεηα, ζην Πξόγξακκα Γηαύγεηα απνηειεί
πξνϋπόζεζε γηα ηελ εθηέιεζή ηεο.
Σηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην γεγνλόο ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απόθαζεο
55/2012 ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο, κόλν
ζε πεξίιεςε ζηνλ πίλαθα ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο, θαζηζηά ηελ
απόθαζε απηή αλππόζηαηε, ζύκθσλα κε ηα σο άλσ, ρσξίο λα παξάγεη
έλλνκα απνηειέζκαηα, ελώ ην γεγνλόο ηεο δεκνζίεπζεο νιόθιεξνπ ηνπ
θεηκέλνπ ηεο απόθαζεο, κέζα ζε ηξεηο κέξεο από ηε ιήςε ηεο, ζην
Πξόγξακκα
δεκνζίεπζεο,

«Δηαύγεηα»,

δελ

απνηειώληαο

απνθαζηζηά

απιώο

ηνλ

πξνϋπόζεζε

λόκηκν

ηξόπν

εθηέιεζεο

ηεο

απόθαζεο θαη όρη «λνκηθήο ύπαξμεο» απηήο.
Γηα ην ιόγν απηό, ε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα νξζώο, θαηά ηε
γλώκε καο, έθξηλε αλαθνξηθά κε ην δήηεκα απηό.
Β. Δπηβνιή πάγηνπ ηέινπο θαηαλάισζεο ύδαηνο
Σύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 16 (ΑΠ 16898/19-8-2010) ηνπ Τπνπξγείνπ
Δζσηεξηθώλ, «Η επηβνιή παγίνπ ηέινπο θαηαλάισζεο ύδαηνο, ην νπνίν
ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο θαζνξίδεηαη σο “ηέινο ειάρηζηεο θαηαλάισζεο’’
δελ βξίζθεη έξεηζκα ζηηο ζρεηηθέο, πεξί ύδξεπζεο, δηαηάμεηο θαη ζηελ αξρή
ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, θαζόηη νη δεκόηεο ππνρξενύληαη λα θαηαβάιινπλ
έλα ζπγθεθξηκέλν πνζό αλεμάξηεηα από ηελ πνζόηεηα λεξνύ πνπ
θαηαλαιώζεθε από απηνύο. Τν γεγνλόο αληίζηνηρα όηη ζηηο πεξηπηώζεηο
κεδεληθήο θαηαλάισζεο ύδαηνο δελ κπνξεί λα ρξεσζεί ην εηδηθό ηέινο
80%, ην νπνίν, όπσο πξναλαθέξζεθε, ππνινγίδεηαη, επί ηεο αμίαο ηεο
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πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνύ δελ ζπληζηά επηρείξεκα γηα ηελ
επηβνιή ηνπ, δεδνκέλνπ όηη πεξηνξηζκέλε θαηαλάισζε ύδαηνο ζπζρεηίδεηαη
κε αληίζηνηρε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ δηθηύνπ θαη θαηά ζπλέπεηα
δηθαηνινγείηαη “κεησκέλε ζπκκεηνρή” ζηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο».
Σύκθσλα κε ην άξζξν 10 παξ.11 ηνπ λ.4071/2012, «11. Γηα ηελ θάιπςε
κέξνπο ηνπ ειάρηζηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηθηύνπ ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο κπορεί λα τρεώλεηαη από ηης Δ.Ε.Υ.Α. θαη ηνπο δήκνπο
πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο απηέο, κεληαίο πάγηο ηέιος, κεηά από
απόθαζε ηοσ Δηοηθεηηθού Σσκβοσιίοσ ε οποία εγθρίλεηαη από ηο
Δεκοηηθό Σσκβούιηο».
Σύκθσλα κε ην άξζξν 47 ηνπ λ.4071/2012, «Έλαξμε ηζρύνο, Η ηζρύο
ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ αρτίδεη από ηε δεκοζίεσζε ηοσ
ζηελ Εθεκερίδα ηες Κσβερλήζεως, εθηόο εάλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο
επί κέξνπο δηαηάμεηο ηνπ».
Από όια ηα σο άλσ, πξνθύπηεη ζαθώο όηη, ε επηβνιή παγίνπ ηέινπο
θαηαλάισζεο ύδαηνο, ε νπνία κέρξη πξόηηλνο δελ έβξηζθε έξεηζκα ζηηο
ζρεηηθέο, πεξί ύδξεπζεο, δηαηάμεηο, κε ην άξζξν 10 παξ.11 ηνπ λόκνπ
4071/2012 πξνβιέπεηαη πιένλ ξεηώο, σζηόζν κε έλαξμε ηζρύνο ηεο
ζρεηηθήο δηάηαμεο ηελ 11-4-2012, εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα όηη, λαη κελ ε
απόθαζε 55/2012 ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ, ζην βαζκό πνπ εγθξίλεη
ηελ επηβνιή κεληαίνπ πάγηνπ ηέινπο, δηαζέηεη ζήκεξα ην απαηηνύκελν
λνκηθό έξεηζκα ηνπ α.10 ηνπ λ.4071/2012, σζηόζν, δεδνκέλνπ ηνπ όηη
ειήθζε πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο σο άλσ δηάηαμεο (11-4-2012),
ήηνη ηελ 20-2-2012, θαζίζηαηαη

γηα ην ιόγν απηό παξάλνκε θαη

αθπξσηέα (ειιείςεη δειαδή λνκηθνύ εξείζκαηνο).
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Οξζώο, ινηπόλ, έθξηλε ζρεηηθά ν Γεληθόο Γξακκαηέαο αλαθνξηθά κε ην
δήηεκα απηό.
Γ. Αλαδξνκηθή επηβνιή ηηκνινγίνπ ύδξεπζεο
Σύκθσλα κε ην α.65 ηνπ λ.3852/2010, «Αξκνδηόηεηεο ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ 1. Τν δεκνηηθό ζπκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ
αξκνδηόηεηα ηνπ δεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ ή ην ίδην ην
δεκνηηθό ζπκβνύιην κεηαβίβαζε ζε επηηξνπή ηνπ….... 3. Οξίδεη ηνπο
θόξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο εηζθνξέο».
Από ην σο άλσ πξνθύπηεη όηη, νη θαλνληζηηθέο απνθάζεηο αλαθνξηθά κε
ηελ επηβνιή θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ ιακβάλνληαη
απνθιεηζηηθά από ην νηθείν δεκνηηθό ζπκβνύιην, ην νπνίν απνηειεί ην
θπξίαξρν όξγαλν ηνπ δήκνπ θαη ηζρύεη θαηά θαλόλα γηα ην ζύλνιν ηεο
εδαθηθήο ηνπ επηθξάηεηαο.
Από πνπζελά, σζηόζν, δελ πξνθύπηεη δπλαηόηεηα ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ, λα επηβάιεη, κε ηηο σο άλσ θαλνληζηηθέο απνθάζεηο,
αλαδξνκηθήο ηζρύνο ξπζκίζεηο.
Καηά γεληθή αξρή ηνπ δηνηθεηηθνύ δηθαίνπ εμάιινπ, νη θαλνληζηηθέο
δηνηθεηηθέο πξάμεηο δελ έρνπλ αλαδξνκηθή ηζρύ, ήηνη ηα έλλνκα
απνηειέζκαηά ηνπο δελ κπνξνύλ λα αλαηξέμνπλ ζε ρξόλν πξνγελέζηεξν
από ηελ έθδνζή ηνπο, ε νπνία ζπληειείηαη κε ηε δεκνζίεπζή ηνπο ζηελ
Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο (βι. άξζξν 18 παξ. 1 ηνπ λ. 2690/1999).

6

Καη΄ εμαίξεζε αλαγλσξίδεηαη ε αλαδξνκηθή ηζρύο απηώλ, εάλ ηνύην
ξεηά πξνβιέπεηαη από δηάηαμε λόκνπ.
Δεδνκέλνπ ινηπόλ όηη, δελ πθίζηαηαη ζρεηηθή δηάηαμε λόκνπ πνπ λα
επηηξέπεη ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην λα ιάβεη απόθαζε πεξί επηβνιήο
ηειώλ κε αλαδξνκηθή ηζρύ, ε σο άλσ απόθαζε 55/2012 πνπ πξνβιέπεη
εθαξκνγή ηνπ ηηκνινγίνπ ύδξεπζεο από 1-1-2012, ειήθζε θαηά
παξάβαζε λνκνζεηηθήο εμνπζηνδόηεζεο θαη γηα ην ιόγν απηό
θαζίζηαηαη παξάλνκε θαη αθπξσηέα .
Επνκέλσο, ε απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα είλαη θαη σο πξνο ην
ζεκείν απηό λνκηθά νξζή.
Γ. Δηδηθό ηέινο α.10 , 11 ηνπ λ.1069/1980
Σύκθσλα κε ηελ Δγθύθιην 16 (Α.Π16898/19-8-2010) , «…..Τν γεγνλόο
αληίζηνηρα όηη ζηηο πεξηπηώζεηο κεδεληθήο θαηαλάισζεο ύδαηνο δελ
κπνξεί λα ρξεσζεί ην εηδηθό ηέινο 80%, ην νπνίν, όπσο πξναλαθέξζεθε,
ππνινγίδεηαη, επί ηεο αμίαο ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο ηνπ λεξνύ δελ
ζπληζηά επηρείξεκα γηα ηελ επηβνιή ηνπ, δεδνκέλνπ όηη πεξηνξηζκέλε
θαηαλάισζε ύδαηνο ζπζρεηίδεηαη κε αληίζηνηρε πεξηνξηζκέλε ρξήζε ηνπ
δηθηύνπ θαη θαηά ζπλέπεηα δηθαηνινγείηαη “κεησκέλε ζπκκεηνρή” ζηηο
αληίζηνηρεο δαπάλεο… Αληίζηνηρα ηα έζνδα από ην πξόζζεην εηδηθό ηέινο
(πεξ.α. ηνπ άξζξνπ 10) πνπ επηβάιιεηαη ππέξ ησλ Δ.Ε.Υ.Α1 γηα ηε κειέηε
θαη θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη επί επέθηαζεο ηεο
πεξηνρήο αξκνδηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο, δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε
κειέηε, θαηαζθεπή, αλαθαηαζθεπή ή επέθηαζε ηεο ύδξεπζεο θαη
απνρέηεπζεο ή ηελ εμόθιεζε ηνθνρξεσιπζίσλ εθ δαλείσλ ζπλαθζέλησλ
γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ (παξ. 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 10 θαη παξ.1 ηνπ άξζξνπ
11 ηνπ λ. 1069/1980). Τν εηδηθό ηέινο ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηό 80% επί
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ηεο αμίαο ηνπ θαηαλαιηζθνκέλνπ ύδαηνο, δειαδή επί ηεο πξαγκαηηθήο
θαηαλάισζεο λεξνύ (θαη όρη επί πιαζκαηηθήο, νξηδόκελεο σο ειάρηζηεο /
πάγηαο θαηαλάισζεο λεξνύ)».
Σύκθσλα κε ηα σο άλσ, πξνθύπηεη αλακθηζβήηεηα ν έληνλα
αληαπνδνηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ελ ιόγσ ηέινπο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη
απνθιεηζηηθά θαη κόλν, επί ηε βάζε ηεο πξαγκαηηθήο θαηαλάισζεο
ύδαηνο. Παξαηεξείηαη δε, από ηελ σο άλσ εξκελεπηηθή εγθύθιην όηη
γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ν λνκνζέηεο δελ αξθείηαη νύηε θαλ ζηε βάζε
κηαο

πιαζκαηηθήο,

θαηαλάισζεο

λεξνύ,

έζησ

νξηδόκελεο

θαζώο

θάηη

σο

ηέηνην

ειάρηζηεο
ζα

πάγηαο

αληέβαηλε

ζηνλ

αληαπνδνηηθό ηνπ ραξαθηήξα. Με ηα δεδνκέλα απηά ινηπόλ, ε απόθαζε
ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ην σο άλσ ηέινο θαηαξγείηαη
θαη ελζσκαηώλεηαη ζηελ αμία ηνπ λεξνύ, παξαβηάδεη επζέσο ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.1069/1980 θαη δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα
δηθαίνπ θαη αδηαθάλεηα σο πξνο ηνλ αθξηβή θαη λόκηκν ππνινγηζκό ηνπ.
Γηα ην ιόγν απηό, ε σο άλσ απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ
θαζίζηαηαη παξάλνκε θαη αθπξσηέα.
πκπεξαζκαηηθά:
Σύκθσλα κε όια ηα πξνεθηεζέληα, ε απόθαζε 55/2012 ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ Δήκνπ, ε νπνία ειήθζε θαηά παξάβαζε ηνπ απαηηνύκελνπ
ηύπνπ

δεκνζηόηεηαο,

επηβάιινληαο

θαλνληζηηθέο

απνθάζεηο

κε

αλαδξνκηθή ηζρύ, ειιείςεη ηνπ αλαγθαίνπ λνκνζεηηθνύ εξείζκαηνο
πάζρεη αθπξόηεηαο γηα όινπο ηνπο σο άλσ ιόγνπο θαη νξζώο ν Γεληθόο
Γξακκαηέαο έθξηλε ζρεηηθά, κε ηελ, κε α.π.30186/1843/4-4-2012,
απόθαζή ηνπ. Έλζηαζε, επνκέλσο, θαηά ηεο ηειεπηαίαο ελώπηνλ ηεο
Εηδηθήο Επηηξνπήο ηνπ α.152 λ.3463/2006, θαηά ηε γλώκε καο, δελ ζα
επδνθηκνύζε.
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Παξόια απηά, πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηνύλ ζην κέιινλ νη σο άλσ
ξπζκίζεηο, δεδνκέλνπ όηη ην αλαγθαίν λνκνζεηηθό έξεηζκα πιένλ
ππάξρεη, ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθό, ην Γεκνηηθό πκβνύιην,
ιακβάλνληαο ππόςε ηα σο άλσ, λα πξνρσξήζεη ζηε ιήςε κηαο λέαο
απόθαζεο, αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ κε ηζρύ γηα ην κέιινλ, ηεξώληαο
ηνπο απαηηνύκελνπο θαλόλεο δεκνζηόηεηαο .

Αζήλα, 26-4-2012
Ο γλσκνδνηώλ Δηθεγόξνο
Πάλνο Ζπγνύξεο
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