INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.10 11:49:54
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΩΩΡΟΩΚ8-ΓΙΚ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 165

Επιστροφή αχρεωστήτως
επιδομάτων

Περίληψη
καταβληθέντων

προνοιακών

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Μαΐου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα
από την αριθ.πρωτ.20159/14-5-2015 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 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Αγκόρτσας Απόστολος
20) Μποζ Ραμαδάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
21) Ξυνίδης Αθανάσιος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Παπαδόπουλος Κυριάκος
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Παπασταματίου Γεώργιος
6) Γουναρίδης Στυλιανός
24) Παρτσαλίδου Δέσποινα
7) Δημούδη Χρυσούλα
25) Πούλιος Χρίστος
8) Ιγιαννίδης Στέφανος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Καμαρίδης Ιπποκράτης
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καρά Αχμέτ
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Κίρατζη Ερκάν
29) Τσεγγελίδης Ιωάννης
12) Κολλάρος Γεώργιος
30) Τσέπελης Εμμανουήλ
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος
31) Τσιακίρογλου Σωτήριος
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ
32) Χασάν Ογλού Ορχάν
15) Λύρατζης Πασχάλης
33) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
16) Μιχαλοπούλου Αλίκη
34) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ
17) Μούρκας Χρήστος
18) Μπένης Δημήτριος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ηλιάδης Θωμάς
6) Τοπ Ισμέτ
2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χασάν Ογλού Φερτούν
3) Καλογερής Κρίτων
4) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
5) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Τσεγγελίδης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση οριστικά
μετά τη ψήφιση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 39ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.19344/11-5-2015
εισήγηση του τμήματος Ταμείου & Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ.:
1. το βασικό νομοθετικό πλαίσιο για την εφαρμογή προγράμματος παροχής οικονομικής ενίσχυσης σε
τυφλούς ήτοι τον Νόμο 1904/51 ΦΕΚ 191/Α/1951 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν958/1979, και τις
Κ.Υ.Α. 534/81 ΦΕΚ 159/Β1981, Γ4/φ421/οικ1130/17-4-84 ΦΕΚ 289/Β/84, Γ4/φ421/οικ1143/26-485 ΦΕΚ 228/Β/1985, 193/79 ΦΕΚ 143/Β/79,
Π3α/φ.18/Γ.Π.οικ.7513/ 22-1-2004, όπως
τροποποιήθηκαν με την Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/ 529 ΦΕΚ 1189/Β 15.5.13
2. την Κ.Υ.Α. για τον καθορισμό των μηνιαίων ποσών των προνοιακών επιδομάτων σε Άτομα με
Αναπηρίες Π3α/Φ.18 /ΓΠ/οικ.63731/08 (ΦΕΚ 931 Β/21-5-2008) «Αύξηση Προνοιακών Επιδομάτων
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ΑΜΕΑ έτη 2008 έως 2011» όπως ισχύει και για το 2012 σύμφωνα με την
Π3α/φ32/Γ.Π.143327/2011/9-1-2012 εγκύκλιο του Υ.Υ. & Κ.Α.
3. 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 Στο
άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον τομέα έ "Κοινωνικής Προστασίας
και Αλληλεγγύης"
4. παργ. 9 άρθρου 13 Ν. 2703/8-4-99 (ΦΕΚ 72 Α'- Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ-194 Α’/99) όπως
συμπληρώθηκε την παράγ. 2 άρθρου 19 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 Α)
5. την 49232/10.11.2009 Απόφαση Νομάρχη Ξάνθης για ένταξη της αναφερόμενης στο μητρώο
δικαιούχων του (1) σχετικού που τηρείται στον Δήμο Ξάνθης για όλους τους δικαιούχους του Νομού
Ξάνθης,
6. τo από 11/3/2015 απόσπασμα μητρώου ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων της Η.ΔΙ.ΚΑ.
ΑΕ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ) που εκδόθηκε μετά από διασταυρωτικό έλεγχο βάσει
άρθρα 1 έως και 4 του Ν.4144/2013 “Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνικής Ασφάλιση
και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας” ΦΕΚ 88/Α/18.4.2013, από το οποίο προκύπτει ότι η δικαιούχος των
προνοιακών επιδομάτων απεβίωσε στις 15/8/2014
7. το 4880/16.3.2015 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης
του Δήμου Αβδήρων με το οποίο πιστοποιείται η ημερομηνία θανάτου της Σ. Ο. Σ. του Χ. και της
Ζ. (15/8/2014)
8. το 100238626/30.3.2015 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος Κατάστημα Ξάνθης
9. την από 1/17/4/2015 διαπιστωτική πράξη ακρόασης της κ Σ. Ο. Σ. του Γ. και της Σ. κόρης της
θανούσης Σ. Ο. Σ. του Χ.
Εισαγωγικά - Ιστορικό :
Όπως είναι γνωστό ο Δήμος Ξάνθης στα πλαίσια της υποχρεωτικής διοικητικής υποστήριξης προς όλους
τους άλλους Δήμους του Νομού Ξάνθης (άρθρου 95 παρ.2, 3, 4 και 5 Ν. 3852/2010), είναι αυτός που
χορηγεί αποκλειστικά τα προνοιακά επιδόματα σε επίπεδο Νομού Ξάνθης. Το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα
πρόβλημα αυτής της πολύπλοκης διαδικασίας ήταν η μη ύπαρξη δυνατότητας στην υπηρεσία για έγκαιρη
πληροφόρηση σχετικά με τους θανόντες δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων, ώστε να προβαίνει εγκαίρως
στην διακοπή χορήγησης του σχετικού επιδόματος. Οι κατά καιρούς προσπάθειές μας προς τους αρμόδιους
φορείς για διασταυρωτικούς ελέγχους, δεν είχαν κανένα μέχρι σήμερα θετικό αποτέλεσμα ώσπου η
τελευταία πρόταση του Δήμου Ξάνθης όπως καταγράφηκε στο 350/26.1.2015 έγγραφο που υπέγραψε η
Αντιδήμαρχος Ξάνθης κ Παρτσαλίδου Δέσποινα και τέθηκε από τον Δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο
Δημαρχόπουλο στον ίδιο τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας με την ευκαιρία επίσκεψής
του την Αθήνα, είχε το αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα.
Πράγματι στις 4/2/2015 πιστοποιήθηκαν οι υπάλληλοι της υπηρεσίας στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. – Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ (Νομικό πρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας,) και από τον Ιανουάριο 2015 ελέγχεται πριν από την κάθε πληρωμή του ,
ολόκληρο το αρχείο πληρωμών (ΗΔΙΚΑ, εφαρμογή amka to data)
Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχείων δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων των δύο πρώτων διμήνων
του τρέχοντος έτους, εντοπίστηκαν συνολικά 11 θανόντες με ποσό αχρεωστήτως καταβληθέντων
επιδομάτων ύψους 40.000 Ευρώ. Μία από τις υποθέσεις αυτές είναι και η υπόθεση της επιστροφής των
προνοιακών επιδομάτων που η υπηρεσία μας κατέθεσε στον λογαριασμό θανόντος δικαιούχου μετά θάνατο
ήτοι η υπόθεση της θανούσης Σ. Ο. Σ. του Χ. και της Ζ.
Ανάλυση :
Η Σ. Ο. Σ. του Χ. και της Λ. που γεννήθηκε στις 10/6/1944 στην ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ (ΑΜΚΑ
100000000, ΑΦΜ 0000000 ) κάτοικος εν ζωή ΣΥΔΙΝΗΣ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, αναγνωρίστηκε δικαιούχος
μηνιαίου επιδόματος ύψους 362,00 Ευρώ σύμφωνα με την (6) αναγνωριστική απόφαση επειδή πληρούσε
τις αναγκαίες προϋποθέσεις ένταξης ως δικαιούχος στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Προνοιακών και
Κοινωνικών Επιδομάτων
Τα μηνιαία επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας για όλους τους δικαιούχους του Νομού Ξάνθης, τα χορηγούσε
παλαιότερα το Νομαρχιακό Διαμέρισμα Ξάνθης και σήμερα με βάση τις διατάξεις του “Καλλικράτη” ο
Δήμος Ξάνθης ως ο Δήμος της έδρας του Νομού Ξάνθης, επιχορηγούμενος ανά δίμηνο με το σύνολο των
απαιτούμενων πιστώσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών
Τα μηνιαία επιδόματα της δικαιούχου πιστώνονταν στον τραπεζικό της λογαριασμό με στοιχεία :
GR6501104350000043564397990 της τράπεζας ΕΤΕ
Επειδή ο θάνατος της αναφερόμενης (15/8/2014), ουδέποτε δηλώθηκε στην υπηρεσία , ο τραπεζικός
λογαριασμός της συνεχίστηκε να πιστώνεται με προνοιακά επιδόματα και μετά τον θάνατό της μέχρι την
31/12/2014 .
Τα επιδόματα που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως στον τραπεζικό λογαριασμό της θανούσης καταγράφονται
στον ακόλουθο πίνακα :
Στοιχεία του θανόντος δικαιούχου προνοιακού επιδόματος
Επίθετο
Σ. Ο.
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όνομα
πατρώνυμο
ΑΦΜ
ΑΜΚΑ
Αριθμός λογαριασμού
Ημερομηνία θανάτου
Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό

Σ.
Χ.
0000000
10000000
GR0000000000000 ΕΤΕ
15/8/2014
1.634,8

Ανάλυση αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδομάτων :

ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ
1/7/2014 – 31/8/2014
1/9/2014 – 31/10/2014
1/11/2014 – 31/12/2014
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ
ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

537,20
00,00
00,00
00,00

ΠΟΣΑ ΠΟΥ
ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ
724,00
724,00
724,00
2.172,00

1.634,8

Από το υπαριθμ 8 σχετικό έγγραφο προκύπτει ότι τα αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα εισέπραξε η
κόρη της θανούσης, κ Σ. Ο. Σ. του Γ., κάτοικος Συδινής Ξάνθης ως συνδικαιούχος του τραπεζικού
λογαριασμού των προνοικών επιδομάτων με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΗ0000000 και Α.Φ.Μ.
100000000
Από το υπαριθμ. 9 σχετικό προκύπτει ότι η κ Σ. Ο. Σ. του Γ. αναγνωρίζει το χρέος της αλλά ισχυρίζεται ότι
δεν έχει την δυνατότητα άμεσης πληρωμής του
Συμπέρασμα :
Με δεδομένα τα ανωτέρω προκύπτει ότι δεν υφίστανται τυχόν αιτίες καταλογισμού των ανωτέρω ποσών
σε υπαλλήλους (δόλος, βαριά αμέλεια, σύμπραξη κ.ο.κ.), ενώ αντιθέτως σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις του δημόσιου λογιστικού (παράγραφος 1β του άρθρου 33 N. 2362/95 ΦΕΚ-247 Α' και των
διατάξεων του άρθρου 96 του Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014 που ισχύει από 1/1/2015), τα
αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα, πρέπει να καταλογιστούν στην κόρη της θανούσης κ Σ. Ογλού
Σ. του Γ. η οποία ως συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού των επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας
της μητέρας της (δεύτερο όνομα – εντολέας συναλλαγής) , είναι αυτή που εισέπραξε χωρίς να τα
δικαιούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα επιδόματα. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 96 του
Ν.4270/14 “Καταλογισμοί για μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής - αρμόδια
όργανα” :
1. Μη νόμιμες δαπάνες που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμής καταλογίζονται:
α. στον υπάλληλο που από δόλο ή βαρεία αμέλεια προέβη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή
συνέπραξε στην έκδοση αυτών ή στη μη τήρηση των νόμιμων διαδικασιών πραγματοποιήσεως της
δαπάνης και
β. στον λαβόντα, εφόσον έχει συντελέσει υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση
αχρεώστητης πληρωμής, ανεξάρτητα από υπαιτιότητα αυτού.
2. Αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό μη νόμιμων δαπανών, που πληρώθηκαν με τίτλους πληρωμής
που δεν εκδίδονται από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, είναι ο διατάκτης και τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα που έχουν διαπιστώσει την παράνομη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση το Ελεγκτικό
Συνέδριο.
Προτάσεις :
Για την επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως, εισηγούμαστε :

την έκδοση απόφασης καταλογισμού κατά της Σ. Ο. Σ. του Γ. για το ποσό των 1.634,8 Ευρώ 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 96 του Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014,

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
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την έγκριση κατάθεσης μηνυτήριας αναφοράς κατά της Σ. Ο. Σ. του Γ. για την μη νόμιμη είσπραξη
προνοιακών επιδομάτων θανούσης δικαιούχου ήτοι για το αδίκημα της απάτης που φέρεται να έχει
τελέσει σε βάρος του Δήμου Ξάνθης και του Ελληνικού Δημοσίου αφού, μετά το θάνατο της
δικαιούχου επιδόματος Κοινωνικής Πρόνοιας , είναι παράνομη η τυχόν συνέχιση είσπραξης του
επιδόματος, και συνεπώς, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, έβλαψε την
περιουσία του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της αθέμιτης παρασιώπησης αληθινού
γεγονότος (θανάτου της επιδοματούχου), κατ΄ άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ
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 1634,80€ ποσό του επιδόματος χορήγησης
προνοιακών επιδομάτων που πιστώθηκαν από 15/8/214 μέχρι την 31/12/2014 και τη κοινοποίηση της
απόφασης αυτής, στην Σ. Ο. Σ. του Γ. 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 96
του Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014
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
Γ) Εγκρίνει την κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά της Σ. Ο. Σ. του Γ. για την μη νόμιμη είσπραξη
προνοιακών επιδομάτων θανούσης δικαιούχου ήτοι για το αδίκημα της απάτης που φέρεται να έχει
τελέσει σε βάρος του Δήμου Ξάνθης και του Ελληνικού Δημοσίου αφού, μετά το θάνατο της
δικαιούχου επιδόματος Κοινωνικής Πρόνοιας , είναι παράνομη η τυχόν συνέχιση είσπραξης του
επιδόματος, και συνεπώς, με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, έβλαψε την
περιουσία του Δήμου και του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της αθέμιτης παρασιώπησης αληθινού
γεγονότος (θανάτου της επιδοματούχου), κατ΄ άρθρο 386 παρ. 1 ΠΚ
………………………………………………………………………………………………………………..
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 20-5-2015
Με εντολή Δημάρχου
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