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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.12/22-9-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 272

Περίληψη
Είσπραξη αχρεωστήτως καταβληθέντων
επιδομάτων

προνοιακών

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.49552/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη
Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
22) Μπένης Δημήτριος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
3) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
4) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Ξυνίδης Αθανάσιος
5) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Παπαδόπουλος Κυριάκος
6) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπασταματίου Γεώργιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
29) Πούλιος Χρίστος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
30) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
31) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καλογερής Κρίτων
32) Τοπ Ισμέτ
11) Καμαρίδης Ιπποκράτης
33) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
12) Καρά Αχμέτ
34) Τσεγγελίδης Ιωάννης
13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
35) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Κίρατζη Ερκάν
36) Τσιακίρογλου Σωτήριος
15) Κολλάρος Γεώργιος
37) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Κυριακίδης Αλέξανδρος
38) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λομβαρδέας Μιχαήλ
39) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
18) Λύρατζης Πασχάλης
40) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
19) Μιχαλοπούλου Αλίκη
20) Μούρκας Χρήστος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος (o οποίος δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο πρόεδρος τα
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπουδούρ Χουσεϊν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων
Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής.
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Ξυνίδης Αθανάσιος αποχώρησε οριστικά από την συνεδρίαση
μετά τη ψήφιση του 47ου θέματος, Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε οριστικά μετά τη ψήφιση του 49ου
θέματος και Πούλιος Χρίστος αποχώρησε μετά τη ψήφιση του 51ου θέματος οριστικά από την συνεδρίαση
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
εισηγούμενος το 57ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.42913/118-2014 της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Αθλητισμού Παιδείας & Πολιτισμού η οποία έχει ως εξής:
«Σχετικά : (α) την παράγραφο 3Β του άρθρου 94 του N. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) για τις
αρμοδιότητες που προστέθηκαν στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα
ε "Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης", (β) 5678/2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ΦΕΚ 1419/Β/12.6.2013 ( Οργανισμός Εσωτερικής
Λειτουργίας του Δήμου Ξάνθης), (γ) Τις βασικές αποφάσεις για την εφαρμογή προγράμματος οικ.
ενίσχυσης ανασφάλιστων ατόμων με αναπηρία 67% και άνω του ήτοι την Γ4α/Φ.225/161/3-2-1989 Κ.Υ.Α.
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ΦΕΚ 108/Β/1989, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις Γ4α/ Φ.225 /οικ1196/ΦΕΚ279/Β/85 και
Γ4α/Φ.225/οικ2868/ ΦΕΚ 629/Β/1995 σχετικές Κ.Υ.Α., (δ) τις Κ.Υ.Α. Υφυπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας για τον καθορισμό των μηνιαίων ποσών των προνοιακών
επιδομάτων σε Άτομα με Αναπηρίες Π3α/φ.18/Γ.Π.οικ.7513/22.1.2004 ΦΕΚ 134/Β/29.1.04 (περίοδος 2003
έως και 2007) και Π3α/Φ.18 /ΓΠ/οικ.63731/08 ΦΕΚ 931 Β/21-5-2008 (περίοδος 2008 έως και 2011), (ε)
τις διατάξεις του άρθρου 8 παραγ. 2 του Ν.4237/2014 (ΦΕΚ 36/Α/12.2.2014) για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 (Α/88) και για τους δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
αναπηρίας ήτοι για τις περιπτώσεις αναστολής χορήγησης των επιδομάτων κοι. Πρόνοιας λόγω λήξης
ισχύος των γνωματεύσεων αναπηρίας τους, το δικαίωμα πληρωμής των επιδομάτων τους να παρατείνεται
για ένα εξάμηνο με το ίδιο ποσό και εφόσον στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α. εκκρεμεί ιατρική κρίση
και τους είχε απονεμηθεί προηγουμένως ποσοστό τουλάχιστον 67%, (στ) τις διατάξεις της δεύτερης
παραγράφου του άρθρου 66 του Ν.4144/2013 (Α/88) “Εάν μετά τη γνωμάτευση των υγειονομικών
επιτροπών ΚΕ.Π.Α., κριθεί ότι αυτοί οι ασφαλισμένοι δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας ή φέρουν
μικρότερο ποσοστό αναπηρίας, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια
συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% από τις τυχόν χορηγούμενες συνταξιοδοτικές παροχές, ενώ
στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Η
ισχύς της διάταξης αυτής λήγει την 31.10.2013.”, (ζ) την Δ29α/Φ.32 /Γ.Π.5293/207/11.3.2014
διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας για την παράταση
ισχύος των διατάξεων παραγράφου 2 του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (ΦΕΚ 36 Α΄) για όσους δικαιούχους
κατέθεσαν δικαιολογητικά μέχρι 30/4/2014, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και τον συνολικό χρόνο της
παράτασης προνοιακών επιδομάτων που δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες, (η) την με αριθ. Πρωτ.
1175/10-4-14 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης και την με αριθ. Πρωτ. 2251/28-4-14 Απόφαση Δημάρχου
Ξάνθης με την οποία χορηγήθηκε στην κα. Μαραμπαϊδου Σιμιζάρ οικονομική ενίσχυση ατόμων με ειδικές
ανάγκες βαριάς αναπηρίας επειδή πληρούσε όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις και επειδή με την από
11/03/2014 Υπεύθυνη Δήλωσή της άρθρου 8 Ν 1599/86 δήλωσε ότι σε περίπτωση μη απονομής του
απαραίτητου ποσοστού αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. θα επέστρεφε το ως άνω ποσό ως αχρεωστήτως
εισπραχθέν, (θ) το από 11/07/2014 Πρακτικό ακρόασης στην οποία νομίμως κλήθηκε από την υπηρεσία,
στο οποίο δηλώνει ότι αρνείται να επιστρέψει τα χρήματα, καθώς πίστευε ότι το ποσό αποτελούσε υπόλοιπο
καταβολής του επιδόματος, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12-041720 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας
Υγειονομικής Επιτροπής του Κ.Ε.Π.Α. (ι) το ΝΔ 356/74 (ΦΕΚ Α 90) “Περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων” (κ) τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.Δ. 318/1969, σύμφωνα με τις οποίες «Χρηματικά
ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα υπό δήμων και κοινοτήτων αναζητούνται υπό τούτων, βεβαιούμενα εντός
της υπό του άρθρου 2 του Α.Ν. 344/1968 οριζομένης προθεσμίας («… εντός αποσβεστικής προθεσμίας
πέντε ετών από της λήξεως του οικονομικού έτους, εις το οποίο ανάγονται.») εις βάρος των υποχρέων, δι’
αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου…», (λ) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 12023/26-6-2014 έγγραφο
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. Ν. Ξάνθης για την μη υποβολή ένστασης από
πλευράς της και την υπ’αριθ. 09905/2014/3770 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του
Κ.Ε.Π.Α., με την οποία της απονεμήθηκε ποσοστό αναπηρίας 45%
Εισαγωγικά :
Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Αθλητισμού, Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Ξάνθης (πρώην
Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης – Ν.Α. Δράμας Καβάλας Ξάνθης)
τηρεί το μητρώο Βαριών Αναπηριών Ανασφαλίστων με ποσοστό αναπηρίας >67% σύμφωνα με τα (α) έως
(γ) σχετικά.
Ανάλυση:
Η κα. ΜΑΡΑΜΠΑΪΔΟΥ ΣΙΜΙΖΑΡ, είναι δικαιούχος του μητρώου Βαριών Αναπηριών Ανασφαλίστων με
ποσοστό αναπηρίας >67% σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 12-041720 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του Κ.Ε.Π.Α. έως 13/10/2013.
Στη συνέχεια, η κα. Μαραμπαϊδου Σιμιζάρ αφού ενημερώθηκε από την υπηρεσία μας για την τελευταία
τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας, με την από 11/03/2014 Υπεύθυνη Δήλωση της του άρθρου 8 Ν.
1599/86 ζήτησε την παράταση καταβολής του επιδόματος της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του
Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν 4237/14 (ΦΕΚ 36/Α) και
καθώς κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση στο Κ.Ε.Π.Α. - ήτοι μέσα στο εξάμηνο από τη λήξη της προηγούμενης
γνωμάτευσης - η υπηρεσία μας της χορήγησε τα ποσά της παράτασης καταβολής του επιδόματος, για τα
οποία δεσμεύθηκε με την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε
περίπτωση μη απονομής του απαραίτητου ποσοστών αναπηρίας από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.
[σχετικό (η)]
Συγκεκριμένα, στο τραπεζικό λογαριασμό της ανωτέρω, έχει καταβληθεί για το 2ο Δίμηνο 2014 (Μαρ. –
Απρ. 2014) το ποσό των 2065,80 ευρώ: για τη παράταση καταβολής επιδόματος για το πρώτο εξάμηνο από
(14/10/2013 – 13/04/2014): 1.878,00 ευρώ και για το διάστημα από 14/04/2014 έως 30/04/2014: 187,80
ευρώ.
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Κατόπιν, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 12023/26-6-2014 έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής Κ.Ε.Π.Α. Ν. Ξάνθης και την υπ ’αριθ. 09905/2014/3770 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής του Κ.Ε.Π.Α., διαπιστώσαμε ότι στην ανωτέρω δικαιούχο δεν της απονεμήθηκε το απαραίτητο
ποσοστό αναπηρίας και είχε παρέλθει άπρακτο από την ίδια το διάστημα ενστάσεων προς την αρμόδια Β/θμια
Υγειονομική Επιτροπή.
Καθώς η ανωτέρω δεν εκδήλωσε καμία πρόθεση για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων
επιδομάτων, ούτε μας ενημέρωσε για τη νέα γνωμάτευση, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3782/1-7-2014 έγγραφο μας,
την καλέσαμε σε ακρόαση. Σύμφωνα με το από 11/07/2014 Πρακτικό ακρόασης δηλώνει ότι αρνείται να
επιστρέψει τα χρήματα, καθώς πίστευε ότι το ποσό αποτελούσε υπόλοιπο καταβολής του επιδόματος, σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 12-041720 Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του Κ.Ε.Π.Α.
Συμπεράσματα :
Η κα.Μαραμπαϊδου Σιμιζάρ αρνείται σήμερα να επιστρέψει τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά, ενώ
δεσμεύθηκε ρητά με την από 11/03/2014 Υπεύθυνη Δήλωση της του άρθρου 8 Ν. 1599/86 να επιστρέψει τα
επιδόματα που έχει εντωμεταξύ εισπράξει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σε περίπτωση μη απονομής του
απαραίτητου ποσοστών αναπηρίας από την υγειονομική επιτροπή του ΚΕ.Π.Α.
Προτάσεις :
Για την επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν μη νόμιμα εισηγούμαστε :
 την έκδοση απόφασης καταλογισμού του ανωτέρω ποσού και την κοινοποίησή της στην αναφερόμενη
ώστε εντός του χρονικού διαστήματος που θα της ορισθεί, να επιστρέψει τα χρήματα ή να ασκήσει το
δικαίωμα της προσφυγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση το άρθρο 33 του N. 2362/95
(ΦΕΚ-247 Α'),
 την σύνταξη βεβαιωτικής κατάστασης εφόσον εκπνεύσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία και την
προώθησή της για αναγκαστική είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έκδοση απόφασης καταλογισμού του ποσού των 2065,80 ευρώ για τη παράταση καταβολής
επιδόματος για το πρώτο εξάμηνο από (14/10/2013 – 13/04/2014 ποσό 1.878,00 ευρώ και για το
διάστημα από 14/04/2014 έως 30/04/2014 ποσό 187,80 ευρώ) και τη κοινοποίηση της απόφασης αυτής,
στην κα. Μαραμπαϊδου Σιμιζάρ η οποία πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών να επιστρέψει τα χρήματα ή
να ασκήσει το δικαίωμα της προσφυγής ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου με βάση το άρθρο 33 του
N. 2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') σύμφωνα και με την από 11/03/2014 Υπεύθυνη Δήλωσή της του άρθρου 8 Ν.
1599/86 να επιστρέψει τα επιδόματα που έχει εν τω μεταξύ εισπράξει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα
σε περίπτωση μη απονομής του απαραίτητου ποσοστών αναπηρίας από την υγειονομική επιτροπή του
ΚΕ.Π.Α.
Β) Την σύνταξη βεβαιωτικής κατάστασης εφόσον εκπνεύσει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία και την
προώθησή της για αναγκαστική είσπραξη των αχρεωστήτως καταβληθέντων σύμφωνα με τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

