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ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 

  ΓΡΑΦΕΙΟ  Β1/α 

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Μητροπόλεως 46 

Πληροφορίες: Πρόιου Δήμητρα 

Τηλέφωνο: 23313 50599                                        ΠΡΟΣ:  

          ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ    

ΘΕΜΑ: Έγκριση επιστροφής ή μη του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού των 40,00 €  στην 

Ελισάβετ Διβράμη του Βάϊου.      (Αίτηση με Αριθ.Πρωτ. 6170/27.02.2018)  

 Σύμφωνα με: 

1. Το άρθρο 26 παρ.1 του Ν.Δ. 318/69 ορίζεται ότι οι αξιώσεις επιστροφής αχρεωστήτως 

καταβληθέντων υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων φόρων, τελών, δικαιωμάτων, παραγράφονται με την 

παρέλευση τριετίας από το τέλος του έτους  κατά το οποίο έγινε η καταβολή. 

2. Το άρθρο 26 παρ. 13 ΒΔ 17/5-15/06/1959, προβλέπεται ότι χρηματικά ποσά αχρεωστήτως 

εισπραχθέντα από δήμους επιστρέφονται στους δικαιούχους ύστερα από απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

3. Το υπ’ αριθμ. 65171/09-11-2009 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.  

4. Το υπ’ αριθμ. 4139/541/04-02-2010 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & 

Δικτύων. 

5. Το υπ’ αριθμ. 8868/15-03-2010 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, περί ακυρότητας των πράξεων παραβάσεων του 

Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

6. Σύνοψη διαμεσολάβησης  (Μάρτιος 2014) του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Διαγραφή 

προστίμων από παράνομη στάθμευση οχημάτων, στις περιπτώσεις εσφαλμένου ή ελλιπούς 

περιεχόμενου των κλήσεων», η οποία έγινε αποδεκτή από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου 

Βέροιας.  

Με την από 04-12-2017 αίτησή της  (Αριθ.Πρωτ. 44671/04.12.2017), η Ελισάβετ Διβράμη του 

Βάϊου με ΑΦΜ: 021747250 αιτήθηκε  την επιστροφή ποσού 40,00 ευρώ που κατέβαλε για την 

πληρωμή της υπ’ αριθ. 415200126472/21.10.2015 πράξης βεβαίωσης παράβασης ΚΟΚ της Τροχαίας 

για τους  παρακάτω λόγους : 



 Στην ως άνω πράξη βεβαίωσης παράβασης δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς η θέση του 

οχήματος σε σχέση με την περιοχή σήμανσης λόγω μη αναγραφής του αριθμού της 

οδού.  

 Ο παραπάνω λόγος σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη 

καθιστά την εν λόγω πράξη ακυρωτέα καθώς μεταξύ άλλων αναφέρει ότι «…….η 

αρμόδια για την είσπραξη αρχή οφείλει να μην προβαίνει στην είσπραξη του προστίμου, 

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης γίνεται αυτό αντιληπτό». 

 Τη σχετική απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη την έχει αποδεχθεί η οικονομική 

υπηρεσία του Δήμου Βέροιας. 

       Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπαρίθμ. 80/2018 απόφασή του απέρριψε το αίτημα της κ. 

Διβράμη Ελισάβετ για επιστροφή του ποσού των  40,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. 

        Η κ. Διβράμη επανήλθε με νέα αίτηση  (Αριθ.Πρωτ. 6170/27.02.2018) και ζητά την επανεξέταση 

της αίτησής της με αριθμό Πρωτοκόλλου 44671/04-12-2017, με μεγαλύτερη ευαισθησία,  για λόγους 

υγείας, επισυνάπτοντας τέσσερις ιατρικές γνωματεύσεις. 

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το ΔΣ 

α) Να αποφασίσει για την επιστροφή ή μη στην Ελισάβετ Διβράμη του Βάϊου του αχρεωστήτως 

καταβληθέντος ποσού των 40,00 €.  

β) Να κοινοποιήσει, σε περίπτωση αποδοχής της επιστροφής του ποσού των 40,00 € στην αιτούσα, 

την απόφασή του, που θα αποτελεί το «τεκμηριωμένο αίτημα», προς τον Προϊστάμενο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, για σύνταξη σε δύο (2) αντίτυπα του σχεδίου της σχετικής Απόφασης Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

 γ) Να εξουσιοδοτήσει το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου και Αντιδήμαρχο Οικονομικών για την 

υπογραφή του σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ). 

δ) Να ψηφίσει την ανωτέρω πίστωση συνολικού ποσού 40,00 € σε βάρος του ΚΑ: 02.00.8261.001 

«ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ» του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017, για τον παραπάνω σκοπό, η 

οποία και θα διατεθεί μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας και την υπογραφή της 

Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) από το διατάκτη. 

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 

ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 


