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Από το αριθ.9/18-5-2015 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 167

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: α) 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. 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.
(β) 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
ΑΜΕΑ έτη 2008 έως 2011» όπως ισχύει και για το 2012 σύμφωνα με την Π3α/φ32/Γ.Π.143327/2011/9-12012 εγκύκλιο του Υ.Υ. & Κ.Α.
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(γ) τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 ΦΕΚ 88/Α όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2 του
άρθρου 8 του Ν.4237/14 ΦΕΚ 36Α
(δ) την με αριθ. Πρωτ. 1774/3.4.2014 Αίτησή – Υπεύθυνη Δήλωσή σας του άρθρου 8 Ν.1599/1986 του Χ.
Ο. Σ. του Χ. και της Φ. κατοίκου εν ζωή του συνοικισμού Δροσερού Ξάνθης με την οποία μεταξύ άλλων
δήλωσε: ότι σε περίπτωση που δεν του απονεμηθεί το απαραίτητο ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία του προνοιακού επιδόματος αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιστρέψει ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα τα επιδόματα που θα του χορηγηθούν σύμφωνα με το (γ) σχετικό και ότι αν δεν
το πράξει θα αναζητηθούν άμεσα από την υπηρεσία μας σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.)
(ε) την με αριθ. Πρωτ. 1774/16.4.2014 Απόφαση Αντιδημάρχου Ξάνθης με την οποία χορηγήθηκαν
προνοιακά επιδόματα για δύο εξάμηνα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013 ΦΕΚ
88/Α όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.4237/14 ΦΕΚ 36Α και την καρτέλα
πληρωμών Επιδομάτων εκτυπωμένη από το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος
(Ο.Π.Σ.)
(στ) τις από 21/3/2014 (Πωτοβάθμια) και την από 27.11.2014 (Δευτεροβάθμια) γνωματεύσεις
Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας -ΚΕΠΑ – από τις οποίες προέκυψε ότι ο
Χ. Ο. Σ. του Χ. , δεν συγκέντρωσε το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας για την χορήγηση και πάλι του
επιδόματος (τελικό ποσοστό 55%)
(ζ) το 740/19.2.2015 έγγραφο της τράπεζας Πειραιώς με το οποίο γνωστοποιείται στην υπηρεσία ότι από το
συνολικό ποσό των 2.034,50Ευρώ που πιστώθηκε ο τραπεζικός λογαριασμός του Χ. Ο. Σ. του Χ. με
στοιχεία ΑΤΕ GR0000000000000000000 και χωρίς την ύπαρξη συνδικαιούχου,, απέμεινε υπόλοιπο συνολικά
13,70 Ευρώ το οποίο και επιστρέφει στον λογαριασμό των προνοιακών επιδομάτων του Δήμου Ξάνθης,
(η) το 64437/5.12.2014 πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών του Δήμου Ξάνθης από το οποίο προκύπτει
ότι ο αναφερόμενος απεβίωσε στις 28/4/2014 και ότι άφησε μόνους πλησιέστερους συγγενείς την σύζυγό
του και τα έξη παιδιά του
(θ) 150/5.2.2015 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Ξάνθης για την μη δημοσίευση διαθήκης του Χ. Ο. Σ.
του Χ. από 1/3/2013 και μέχρι 4/2/2015
(ι) το 18/5.2.2015 πιστοποιητικό του Ειρηνοδικείου Ξάνθης από το οποίο προκύπτει ότι από 1/3/2013 και
μέχρι 4/2/2015, δεν καταχωρήθηκε δήλωση αποποίησης κληρονομιάς από τους πλησιέστερους συγγενείς
του Χ. Ο. Σ. του Χ.
(κ) την 1027/3.3.2015 κλήση σε ακρόαση προς την σύζυγο και τα παιδιά του θανόντος
(λ) τις 3211 Ε, 3212 Ε,3213 Ε,3214 Ε,3215 Ε, 3216 Ε, 3243 Ε/2015 εκθέσεις επίδοσης των Δικαστικών
Επιμελητών Βερβερίδη Β. - Κατσαμπέρη Κ.
(μ) την από 20/3/2015 διαπιστωτική πράξη μη εμφάνισης, των υπαλλήλων της υπηρεσίας Σχούλη Στέργιου
και Μαίδου Μαρίνας
Εισαγωγικά- Ιστορικό:
Ο Χ. Ο. Σ. του Χ. και της Φ. που γεννήθηκε στις 21/01/1957 με ΑΜΚΑ 00000000000 και ΑΦΜ
00000000, κάτοικος όσο ζούσε του συνοικισμού Δροσερού Ξάνθης, ήταν παλαιότερα δικαιούχος μηνιαίου
προνοιακού επιδόματος του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Προνοιακών και Κοινωνικών Επιδομάτων.
Ειδικότερα ήταν δικαιούχος του Μητρώου ανασφαλίστων ατόμων με βαριές αναπηρίες ποσοστού άνω του
67%. Επειδή ή ισχύς της παλαιότερης γνωμάτευσης αναπηρίας του, έληξε, σταμάτησε η χορήγηση του
μηνιαίου επιδόματος ενώ εκείνος συμπλήρωσε τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ανέμενε στο ΚΕΠΑ να
ξαναπεράσει από επιτροπή για να συνεχιστεί το επίδομα.
Επειδή υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση για επανεξέταση των παλαιών δικαιούχων από τα ΚΕΠΑ, θεσπίστηκε
το σχετικό (γ) νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο δόθηκε η δυνατότητα στις υπηρεσίες των Δήμων να
χορηγήσουν προκαταβολικά μέχρι και δώδεκα μήνες, το προνοιακό επίδομα στους παλαιούς δικαιούχους,
με την προϋπόθεση ότι είχαν υποβάλλει τα δικαιολογητικά επανεξέτασης στα ΚΕΠΑ και δέχθηκαν με
υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν 1599/86 να επιστρέφουν τα επιδόματα αυτά σε περίπτωση μη
απονομής του αναγκαίου ποσοστού αναπηρίας.
Ανάλυση:
Για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό, και βάση των (δ) και (ε) σχετικών, χορηγήθηκε στον Χ. Ο.
Σ. του Χ. και της Φ. , το ποσό των προνοιακών επιδομάτων δύο εξαμήνων ήτοι 2.034,50 Ευρώ αλλά
στην συνέχεια αφενός οι γνωματεύσεις που εκδόθηκαν από τα ΚΕΠΑ (Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια
Υγειονομική Επιτροπή - σχετικό στ) με τις οποίες δεν του αναγνώρισαν το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό
αναπηρίας 67% αφετέρου ο αναφερόμενος απεβίωσε στις 28/4/2014.
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Επειδή δεν υπήρξε καμία ενημέρωση της υπηρεσίας από τους συγγενείς του αναφερόμενου ότι εντωμεταξύ
είχε αποβιώσει, πιστώθηκε τελικά ο τραπεζικός λογαριασμός του για το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου 2015,
με το ποσό των 2.034,50 Ευρώ. Ήτοι η πίστωση έγινε μετά τον θάνατό του.
Τελικά από το ποσό αυτό των 2.034,50 Ευρώ που πιστώθηκε αχρεωστήτως στον τραπεζικό λογαριασμό του
ήδη θανόντος (Χ. Ο. Σ. του Χ.), απέμεινε μόλις ποσό των 13,70 Ευρώ.(σχετ.) και από τα σχετικά προκύπτει
ότι η σύζυγός του Χ. Ο. Σ. και τα έξη του παιδιά (Χ. Ο. Ο. , Χ. Ο. Γ., Χ. Ο. Γ., Χ. Ο. Σ., Χ. Ο. Σ. και Χ. Ο.
Τ., εισέπραξαν από τον τραπεζικό λογαριασμό του θανόντος (ΑΤΜ) εισέπραξαν το υπόλοιπο ποσό και χωρίς
να το δικαιούνται, ήτοι συνολικά 2.020,80 Ευρώ .
Συμπέρασματα :
Μετά την επιστροφή από την τράπεζα Πειραιώς του ποσού των 13,70 Ευρώ (σχετικό ζ) , καθώς έως σήμερα
δεν εκδηλώθηκε καμία πρόθεση για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδομάτων ύψους
2.020,80 Ευρώ , η υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να εισηγηθεί την έκδοση απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου για τον καταλογισμό του εις βάρος όλων των πλησιεστέρων συγγενών του θανόντος Χ. Ο. Σ.
του Χ. και της Φ. .
Προτάσεις :
Για την είσπραξη συνολικού ποσού 2.020,80 Ευρώ από επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας που πιστώθηκαν
αχρεωστήτως στο τραπεζικό λογαριασμό του θανόντος Χ. Ο. Σ. του Χ. και της Φ., εισηγούμαστε την
έκδοση απόφασης καταλογισμού κατά των συγγενών του θανόντος, ήτοι των :
Ονοματεπώνυμο
συγγένεια
πρώην
δικαιούχος
Χ. Ο. Σ. του Γ. και της Ε. Α0000000 ΑΦΜ 10000000
Χήρα
Χ. Ο. Σ.
ο
Χ. Ο. Ο. του Σ. και της Σ. ΑΦΜ 0000000
1 τέκνο
>>
Χ. Ο. Γ. του Σ. και της Σ. ΑΖ0000000 ΑΦΜ 110000000
2ο τέκνο
>>
Χ. Ο. Γ. του Σ. και της Σ. ΑΦΜ 1000000
3ο τέκνο
>>
ο
Χ. Ο. Σ. του Σ. και της Σ. ΑΦΜ 1000000
4 τέκνο
>>
Χ. Ο. Σ. του Σ. και της Σ. ΑΑ00000,ΑΜΚΑ 100000000
5ο τέκνο
>>
ο
Χ. Ο. Τ. του Σ. και της Σ. ΑΦΜ 1000000
6 τέκνο
>>
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 2020,80€ ποσό του επιδόματος χορήγησης
προνοιακών επιδομάτων και τη κοινοποίηση της απόφασης αυτής, στους συγγενείς του θανόντος Χ. Ο.
Σ. του Χ. και της Φ., Χ. Ο. Σ., Χ. Ο. Ο., Χ. Ο. Γ., Χ. Ο. Γ., Χ. Ο. Σ., Χ. Ο.Σ., Χ. Ο. Τ., οι οποίοι
πρέπει εντός τριάντα (30) ημερών να επιστρέψουν τα χρήματα ή να ασκήσουν 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

