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ΘΕΜΑ: Επί αιτήματος τροπ/σης-διόρθωσης της με αριθ. 677/2017 απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αρ. 677/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας εγκρίθηκε η επιστροφή
χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από επιδοματούχους, που μη νομίμως
εισέπραξαν ποσά προνοιακών επιδομάτων και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Οικονομικών να προβεί
στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου και σε όλες τις περαιτέρω ενέργειες για την επιστροφή των
χρηματικών ποσών.

Μεταξύ των ανωτέρω επιδοματούχων είναι και ο Α.Σ. του Π. που εισέπραξε το συνολικό ποσό
των 9.900,00 €, της κατηγορίας επιδόματος «Επίδομα κίνησης», για το χρονικό διάστημα από 1-6-
2012 έως 30-6-2017, με την αιτιολογία «ότι δεν προσκόμισε την απόφαση του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) από την οποία προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
για τη συνέχιση του επιδόματος».

Ο Α.Σ. επιδοτούνταν με το επίδομα κίνησης από 6-2-89, φέροντας ποσοστό αναπηρίας 90%
λόγω σπαστικής τετραπάρεσης με πλήρη παράλυση των κάτω άκρων , σύμφωνα με την αριθμ.
Πρωτ. 2650/23-1-89 γνωμάτευση της Α/βαθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Ν.Ημαθίας .

Το 2012 υπέβαλλε αίτηση στο ΚΕΠΑ για να πάρει ποσοστό αναπηρίας λόγω της σύνταξης που
ελάμβανε από το ΙΚΑ. Το ΚΕΠΑ με την αρ. 09905/2013/8728 απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας
έκρινε το ποσοστό αναπηρίας του ανωτέρω σε 67% λόγω σπαστικής τετραπάρεσης για το χρονικό
διάστημα από 1-6-2012 έως 31-5-2017.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία το επίδομα κίνησης χορηγείται σε άτομα με
ακρωτηριασμό και των δύο κάτω άκρων ή σε άτομα με παράλυση των δύο κάτω άκρων, με
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

Με την από 29-12-2017 αίτησή του ο ανωτέρω επιδοματούχος ζητά να τροποποιηθεί -
διορθωθεί η υπ’ αριθμ. 677/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας προκειμένου το
συνολικό ποσό, που καλείται να επιστρέψει, να υπολογιστεί για το χρονικό διάστημα από 12-12-
2013 έως 30-6-2017 (ήτοι ποσό 6.765 ευρώ) ισχυριζόμενος ότι:

α) η γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. του γνωστοποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2013.
β) δεν υπήρχε δόλος για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού και
γ) ότι βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να επιστρέψει το ποσό αυτό λόγω ότι η κατάσταση της

υγείας του απαιτεί αυξημένες ανάγκες σε σύγκριση με το μέσο υγιή άνθρωπο.
Ο δικηγόρος του Δήμου Λ. Τσαβδαρίδης με την από 7-3-2018 γνωμοδότησή του γνωμοδοτεί

ότι: για το χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου 2012 μέχρι 11 Δεκεμβρίου 2013 μπορεί το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Βέροιας να αποφασίσει τη μη επιστροφή του αχρεωστήτως εισπραχθέντος



προνοιακού επιδόματος από τον Α.Σ., υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις, σωρευτικά συντρεχουσών:
Α. της τεκμηρίωσης της καλοπιστίας του ανωτέρω, στην είσπραξη του επιδόματος για το

ανωτέρω διάστημα και
Β. της απόδειξης εκ μέρους του αιτούντα των επικληθέντων απ΄ αυτόν στην αίτησή του

ισχυρισμών, ότι η επιστροφή του επιδόματος θα επιφέρει σε βάρος του απρόβλεπτες και δυσμενείς
για τη διαβίωσή του συνέπειες.

O ανωτέρω ενημερώθηκε με το αριθμ. Πρωτ. 8080/15-3-2018 έγγραφο να καταθέσει στην
υπηρεσία μας σχετικά αποδεικτικά έγγραφα.

Ο Α.Σ. στις 28-9-2018 προσκόμισε υπόμνημα μαζί με συμπληρωματικά έγγραφα και επιθυμεί
να κληθεί στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ώστε να παράσχει περισσότερες εξηγήσεις .

Ο φάκελος βρίσκεται στη διάθεση της υπηρεσίας και δεν προσκομίζονται επιπλέον έγγραφα
λόγω προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο ν’ αποφασίσει :
1. Την απαλλαγή ή μη του ποσού των 3.135,00€ για το χρονικό διάστημα από 12-12-2013

έως 30-6-2017 λόγω ότι δεν υπήρχε δόλος για την είσπραξη του και
2. Την τροπ/ση - διόρθωση της με αριθ. 677/2017προγενέστερης απόφασης του .
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Θεόφιλος Κορωνάς


