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Θέµα: Βεβαίωση ποσών προστίµων λόγω µη καταβολής τέλους ελεγχόµενης στάθµευσης

Αξιότιµε κύριε Νικολάου,
Ο Συνήγορος του Πολίτη µε το παρόν απευθύνεται υπόψη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του
κατά το άρ. 103 § 9 του Συντάγµατος και το Ν.3094/2003 εξετάζοντας την υπ΄ αριθµ. 2……../1505-2018 αναφορά του κυρίου ….. σχετικά µε την υπηρεσία σας.
Συγκεκριµένα, ο κύριος ……. µας ενηµερώνει ότι πρόσφατα έλαβε ¨Απόσπασµα Χρηµατικού
Καταλόγου¨ για υποχρέωση εξόφλησης ποσού οφειλής ύψους 41, 70 ευρώ, το οποίο προέρχονταν από
την επιβολή Πράξεων Βεβαίωσης Παράβασης (εφεξής κλήση) του υπ΄ αριθµ. ΡΙΧ ….. οχήµατος
ιδιοκτησίας του, λόγω µη καταβολή του τέλους ελεγχόµενης στάθµευσης αυτού στις 4-3-2013 & 710-2013. Το εν λόγω ποσό οφειλής εξόφλησε στις 19-3-2018 µε το υπ΄ αριθµ. Κ2 762 ∆ιπλότυπο
Είσπραξης.
Περαιτέρω, επίσης πρόσφατα ο κύριος …….. έλαβε ¨Απόσπασµα Χρηµατικού Καταλόγου¨ για
υποχρέωση εξόφλησης ποσού προστίµου ύψους 40 ευρώ, το οποίο προέρχονταν από την επιβολή
κλήσεων του υπ΄ αριθµ. ΡΙΧ …. οχήµατος ιδιοκτησίας του, λόγω µη καταβολής του τέλους
ελεγχόµενης στάθµευσης αυτού στις 18-3-2014 & 18-09-2014. Η εν λόγω οφειλή δεν έχει εξοφληθεί.
Ο κύριος ….. µε την αναφορά του ισχυρίζεται ότι ουδέποτε έλαβε τις ανωτέρω κλήσεις κατά τον
χρόνο τέλεσης των παραβάσεων τόσο για τις παραβάσεις που φέρετε ότι τέλεσε το έτος 2013, όσο
και για αυτές του έτους 2014, ενώ διαµαρτύρεται έντονα για την καθυστέρηση που µεσολάβησε στην
ενηµέρωσή του από τον χρόνο «τέλεσης» των παραβάσεων (πέντε χρόνια περίπου), καθώς η λόγω
καθυστέρηση καθιστά αδύνατο για τον ίδιο να ανταποδείξει ότι είτε δεν τέλεσε τις εν λόγω
παραβάσεις, είτε ότι έχει προβεί στην καταβολή του ποσών των προστίµων και δεν έχει διατηρήσει τα
σχετικά αποδεικτικά.
Για τα ανωτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµέρωσε προφορικά τον προσφεύγοντα ότι το
ζήτηµα που αναδεικνύει µε την αναφορά του έχει διαπιστωθεί από την αρχή λειτουργίας του
Συνηγόρου του Πολίτη, λόγο για τον οποίο η Αρχή µε έγγραφά της έχει απευθυνθεί πολλάκις1 στη
διοίκηση ζητώντας την τροποποίηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου και τον εκσυγχρονισµό της
συγκεκριµένης διοικητικής διαδικασίας.
Ωστόσο, ο λόγος για τον οποίο ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνεται υπόψη σας µε το παρόν
αφορά σε µια επιπλέον διαπίστωση του προσφεύγοντος, την οποία σας είχε ήδη επισηµάνει ο
Συνήγορος του Πολίτη µε το υπ΄ αριθµ. 2***94/31087/11-7-2017 έγγραφό του.
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Η εν λόγω διαπίστωση αφορά στην εφαρµογή της υπ΄αριθµ. 21/11 απόφασης του ∆ηµάρχου2 και
για το διάστηµα που µεσολαβεί από την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας (23-9-2013 σύµφωνα
µε την παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013) έως και την έκδοση της υπ΄ αριθµ. 73/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Αναρτητέα στο ∆ιαδίκτυο 1-4-2014).
Ειδικότερα, µε την υπ΄αριθµ. 21/11 απόφαση του ∆ηµάρχου ορίστηκαν συγκεκριµένοι δηµοτικοί
υπάλληλοι για να ασκούν καθήκοντα στο Σύστηµα Ελεγχόµενης Στάθµευσης, ενώ σύµφωνα µε την
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013): «4. Αρµοδιότητες

που έχουν ανατεθεί µε διατάξεις νόµων ή κανονιστικών πράξεων στη δηµοτική αστυνοµία ασκούνται
από τις 23.9.2013 από την Ελληνική Αστυνοµία (ΕΛ.ΑΣ.).
Η µεταφορά των ανωτέρω αρµοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των δήµων που συνδέονται µε τις
αρµοδιότητες αυτές. Τα έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται από τους
δήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης των εσόδων τους…
Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση µίας ή
περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρµοδιοτήτων από υπαλλήλους του δήµου, κατόπιν ορισµού αυτών µε
απόφαση του δηµάρχου. Με την ίδια απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου δύναται να καθορίζεται
επίσης ο αριθµός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρµοδιότητας, οι ώρες
απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναφορικά µε την άσκηση των
αρµοδιοτήτων αυτών»..
Τέλος µε την υπ΄ αριθµ. 73/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου: «……Εγκρίνει την
παράλληλη άσκηση µε την Ελληνική Αστυνοµία από το ∆ήµο Καστοριάς των παρακάτω αρµοδιοτήτων
που προβλέπονται από τον Ν. 3731/23-12-2008 (ΦΕΚ Α 263/23-12-2008)…………..Τον έλεγχο
τήρησης των διατάξεων που αφορούν τις κάθε είδους κανονιστικές Αποφάσεις που εκδίδουν οι
δηµοτικές αρχές καθώς και την επιβολή των πάσης φύσεων διοικητικών µέτρων που προβλέπονται
από αυτές (ελεγχοµένη στάθµευση κλπ). Τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων που αφορούν στην
κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των διοικητικών
µέτρων του άρθρου 103 του Ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων
καθώς και την εφαρµογή των διατάξεων που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους
πεζόδροµους, πλατείες……… Για την άσκηση των παραπάνω αρµοδιοτήτων θα δηµιουργηθεί ένα νέο
σώµα το οποίο θα ονοµαστεί τµήµα ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χώρου και ∆ηµοτικών Ελέγχων, µε
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Παρά το ότι, στην εν λόγω απόφαση δεν γίνεται αναφορά στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 79 του Ν.
3463/2006 ¨Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων¨ µε την οποία παρέχεται η δυνατότητα στις δηµοτικές αρχές να
θέτουν, µε κανονιστικές τους αποφάσεις, κανόνες για τη λειτουργία χώρων στάθµευσης και µετρητών ή
εγκαταστάσεων ρύθµισης της στάθµευσης οχηµάτων σε κοινόχρηστους χώρους. Σε µια τέτοια περίπτωση,
απαιτείται απόφαση δηµοτικού συµβουλίου (και όχι του ∆ηµάρχου), στην οποία θα καθορίζονται οι
περιπτώσεις για τις οποίες επιβάλλονται διοικητικά µέτρα και πρόστιµα και θα προσδιορίζεται το ύψος του
προστίµου και η διαδικασία επιβολής του. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να δηµοσιεύεται υποχρεωτικά και να
δηµοσιοποιείται µε κάθε πρόσφορο τρόπο προς ενηµέρωση των κατοίκων.
Περαιτέρω και σύµφωνα µε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ άρθρο 1 ¨Αρµοδιότητες ∆ηµοτικής Αστυνοµίας¨ του Ν.
3731/2008 ¨∆ηµοτική Αστυνοµία, αλλοδαποί, ιθαγένεια, ΕΛΑΣ κλπ και θέµατα αρµοδιότητας Υπ. Εσωτερικών¨:
«1. Η ∆ηµοτική Αστυνοµία ασκεί στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα ∆ήµων και

Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το Ν. 3463/2006 τις εξής αρµοδιότητες……. 8) Ελέγχει την τήρηση των
διατάξεων που αφορούν στην κυκλοφορία των πεζών, τη στάση και στάθµευση των οχηµάτων, στην επιβολή των
διοικητικών µέτρων του άρθρου 103 του ν. 2696/1999, όπως ισχύει, για την παράνοµη στάθµευση οχηµάτων,
καθώς και την εφαρµογή των διατάξεων, που αναφέρονται στην κυκλοφορία τροχοφόρων στους πεζόδροµους,
πλατείες, πεζοδρόµια και γενικά σε χώρους που δεν προορίζονται για τέτοια χρήση και στην εκποµπή θορύβων
από αυτά. Οι αρµοδιότητες αυτές ασκούνται, παράλληλα και κατά περίπτωση, και από την Ελληνική Αστυνοµία
(ΕΛ.ΑΣ.) και το Λιµενικό Σώµα. Όταν κατά την άσκηση τους επιλαµβάνονται η ∆ηµοτική Αστυνοµία και η
Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό Σώµα, ταυτόχρονα, το συντονισµό έχει η Ελληνική Αστυνοµία ή το Λιµενικό
Σώµα, κατά περίπτωση»..

τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας και για την υποβοήθηση ……… Οι ανωτέρω
αρµοδιότητες θα ασκούνται από τον ∆ήµο µέχρι την έκδοση νέας απόφασης».
Αξιότιµε κύριε Νικολάου,
Κατόπιν όλων των ανωτέρω σας παρακαλούµε να εξετάσετε τα διαλαµβανόµενα στο παρόν και
να προβείτε στην επιστροφή του ποσού των 20 ευρώ που βεβαιώθηκε δυνάµει της υπ΄ αριθµ.
140167/7-10-2013 κλήσης και εξοφλήθηκε µε το υπ΄ αριθµ. Κ2 762 ∆ιπλότυπο Είσπραξης, καθώς
επίσης να προβείτε στη διαγραφή της οφειλής του ποσού των 20 ευρώ που βεβαιώθηκε δυνάµει της
υπ΄ αριθµ. 143593/18-3-2014 κλήσης.
Επιπλέον, σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις ενέργειές σας προκειµένου η υπηρεσία
σας να µην προβαίνει πλέον στη βεβαίωση οφειλών που προέρχονται από ποσά προστίµων του άρθρου
103 του Ν. 2696/1999, τα οποία επιβλήθηκαν µε κλήσεις οι οποίες εκδόθηκαν το προαναφερόµενο
επίµαχο διάστηµα, αλλά επίσης να προβαίνει στη διαγραφή των ήδη βεβαιωµένων.
Αναµένοντας την άµεση ανταπόκρισή σας, παραµένουµε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε
περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
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