ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 166

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 40ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθμ.πρωτ.14640/16-4-2015
εισήγηση του τμήματος Ταμείου & Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤ:
1. Την παράγραφο 3Β του άρθρου 94 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) για τις
αρμοδιότητες που προστέθηκαν στο άρθρο 75 παρ. Ι του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και υπό τον
τομέα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης»,
2. Τα άρθρα 2 & 3 του Ν.4051/60 ΦΕΚ 68/Β /1960 « Περί ενισχύσεως προστάτευτων παιδιών»,
3. Την Δ2Δ/5020/1966 Κ.ΥΑ. «Περί τρόπου πληρωμής οικονομικών ενισχύσεων εις οικογενείας
απροστάτευτων παιδιών» ΦΕΚΒ1966,
4. Το Π.Δ. 108/1983 ΦΕΚ 49/Α/20-4-83 «Προϋποθέσεις ενισχύσεως απροστάτευτων παιδιών»,

5. Τα Π.Δ. 270/83 ΦΕΚ 100/Α/28-5-1985, 286/88 ΦΕΚ132/Α /20-6-1988, 147/89 ΦΕΚ 70/Α/89,
215/1991 ΦΕΚ 80/Α/30-5-1991, 143/1997 ΦΕΚ127/Α/2-6-1997,
6. Το Π.Δ.148/11-6-1997 ΦΕΚ127/Α/20-6-1997 για την τροποποίηση τουΠ.Δ.108/83 και καθορισμού του
ύψους των οικονομικών ενισχύσεων απροστάτευτων παιδιών,
7. Κ.Υ.Α. Π2α/ΓΠ/οικ/35009/12: ¨Δημιουργία Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνοιακών
επιδομάτων ¨(ΦΕΚ 1049Β/4-4-2012),
8. To άρθρο 96 του Ν. 427014 « Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας( ενσωμάτωση της
Οδηγίας2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014)
9. Το άρθρο 6 του Κώδικα Διοίκησης Δεοντολογίας (Ν2690/1999 ΦΕΚ 45/Α/1999)
10. Την 3301/1-8-2013 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν1599/1986 της Χ. Φ. του Μ. για
την χορήγηση επιδομάτων απροστάτευτων παιδιών λόγω φυλάκισης του συζύγου της.
11. Το 4063/11-4-2013 πιστοποιητικό κράτησης του Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας που αφορούσε τον τότε
κρατούμενο σύζυγό της Κ. Σ. του Α. και της Π..
12. Την 367/6-9-2013 έκθεση επιτόπιας κοινωνικής έρευνας στο σπίτι της κα. Χ. Φ. του Μ., που
διενεργήθηκε από τον κοινωνικό λειτουργό της περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης κ. Μπόζ Ορχάν.
13. Την 4234/1-10-2013 Απόφαση του Αντιδημάρχου Ξάνθη για την χορήγηση μηνιαίων επιδομάτων στα
ανήλικα παιδιά της κα. Χ. Φ. του Μ., ήτοι Φ., Σ. και Μ. από 1-8-2013& 30/9/2014 λόγω φυλάκισης
του πατέρα τους Κ. Σ. του Α. και της Π..
14. Την 6304/11-11-2014 νέα Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/2986 της κα.Χ. Φ. του
Μ. για την συνέχιση χορήγησης επιδομάτων απροστάτευτων παιδιών .
15. Το 559/26-1-2015 έγγραφο του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Νέας Αλικαρνασσού προς την
υπηρεσία μας.
16. Το 8246/19-9-2013 αποφυλακιστήριο του Γενικού Καταστήματος Νέας Αλικαρνασσού από το οποίο
προκύπτει ότι ο Κ. Σ.του Α. και της Π. αποφυλακίστηκε στις 19-09-2013.
17. Την καρτέλα του μητρώου πληρωμών 18019 από το Εθνικό Μητρώο Πληρωμής Επιδομάτων
Κοινωνικής Πρόνοιας.
Εισαγωγικά - Ιστορικό :
Με την από 1/8/2013 (6) σχετική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 προς την
υπηρεσία μας , η κ Χ. Φ. του Μ. και της Χ. , κάτοικος οικισμού Δροσερού Ξάνθης με Α.Φ.Μ. 100000000
Δ.Ο.Υ. Ξάνθης και αριθμό ταυτότητας Α0000000 ζήτησε την χορήγηση μηνιαίου επιδόματος για τα τρία
απροστάτευτα παιδιά της, λόγω φυλάκισης του συζύγου της, προσκομίζοντας το 4063/11.4.2013
πιστοποιητικό κράτησης του Κ.Κ. Κεντρικής Μακεδονίας. Στην συνέχεια η αναφερόμενη αν και ανέλαβε
με την υπεύθυνη δήλωση να αναφέρει κάθε μεταβολή στην υπηρεσία, απέκρυψε το γεγονός της από
19/9/2013 αποφυλάκισης του συζύγου της τόσο από την υπηρεσία όσο και από τον Κοινωνικό Λειτουργό
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης κ Μπόζ Ορχάν κατά την επιτόπια έρευνα που διενήργησε (σχετ.). Με
τον τρόπο αυτό εκδόθηκε η σχετική Απόφαση Αντιδημάρχου Ξάνθης και από 1/9/2013 άρχισε η μηνιαία
πληρωμή των επιδομάτων μέχρι και 31/10/2014.
H υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να ζητήσει τον καταλογισμό σε βάρος της, του ποσού 1.000,78 € το
οποίο εισέπραξε αχρεωστήτως ήτοι μετά το εξάμηνο από την αποφυλάκιση του συζύγου της για τα τρία
παιδιά σας (Φ., Σ., Μ.).
Ανάλυση :
Εάν η κ Χ. Φ. δεν είχε αποκρύψει το γεγονός της αποφυλάκισης του συζύγου της, τα επιδόματα έπρεπε να
τους χορηγηθούν μόνον για ένα εξάμηνο από την αποφυλάκιση του πατέρα τους σύμφωνα με σχετικά
Αντιθέτως στις 11/11/2014 υπέβαλε και πάλι νέα Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986
για την συνέχιση του επιδόματος των παιδιών αποκρύπτοντας και πάλι το γεγονός της από 19/9/2013
αποφυλάκισης του συζύγου της.
Μετά από ενέργειες της υπηρεσίας, το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Νέας Αλικαρνασσού με το
559/26.1.2015 έγγραφό του, μας γνωστοποίησε το γεγονός της από 19/9/2013 αποφυλάκισης του συζύγου
της κ Χ. Φ., κοινοποιώντας μας και το σχετικό αποφυλακιστήριο .
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 βοηθήματα απροστάτευτων παιδιών, πρέπει να καταλογιστούν στην μητέρα
τους η οποία ως υπεύθυνη είσπραξης και συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού των παιδιών τους
(πρώτο όνομα το όνομα του παιδιού και δεύτερο της μητέρας), είναι αυτή που εισέπραξε χωρίς να τα
δικαιούνται. 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.
Συμπέρασμα :
Με υπαιτιότητα της κ Χ. Φ. χορηγήθηκαν αχρεωστήτως προνοιακά επιδόματα ύψους 1.000,78 € τα οποία
και εισέπραξε η ίδια, χωρίς να τα δικαιούται .‘Ητοι ενώ θα έπρεπε να χορηγηθούν για το διάστημα από
19/9/2013 έως και 19/4/2014, χορηγήθηκαν στα τρία της παιδιά τα εξής επιπλέον ποσά και μετά την
19/4/2014 ( λήξη εξαμήνου μετά την αποφυλάκιση του πατέρα τους):
Διευκρινίσεις
ονοματεπώνυμο παιδιού
από
έως
ποσό
Αναδρομικά 10 μηνών
Κ. Ο. Μ.
1/9/2014 31/10/2014
440,20 €
Κ. Ο. Σ.
Για 41 ημέρες
1/3/2014
30/4/2014
60,19 €
Για 60 ημέρες
1/5/2014
30/6/2014
88,04 €
Για 60 ημέρες
1/7/2014
31/8/2014
88,04 €
Για 30 ημέρες
1/9/2014 31/10/2014
44,02 €
Κ. Ο. Φ.
Για 41 ημέρες
1/3/2014
30/4/2014
60,19 €
Για 60 ημέρες
1/5/2014
30/6/2014
88,04 €
Για 60 ημέρες
1/7/2014
31/8/2014
88,04 €
Για 30 ημέρες
1/9/2014 31/10/2014
44,02
σύνολο

1.000,78 €

Ήδη έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία ακρόασης της κ Χ. Φ. όπως προκύπτει από την 646/6.2.2015 κλήση
σε ακρόαση και το από 10/3/2015 έγγραφό της για την παροχή εξηγήσεων.
Προτάσεις :
Για την επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν αχρεωστήτως, 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 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».
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 1.000,78 € ποσό του επιδόματος χορήγησης
προνοιακών επιδομάτων και τη κοινοποίηση της απόφασης αυτής, στην Χ. Φ. του Μ. και της Χ. 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
………………………………………………………………………………………………………………..
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
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

