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Από το αριθ.4/18-4-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 94

Περίληψη
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού
του Ζ. Θ. του Σ.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Απριλίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.13206/14-4-2016 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 35
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
20) Μούρκας Χρήστος
2) Αγκόρτσας Απόστολος
21) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Ανταμπούφης Νικόλαος
22) Μπένης Δημήτριος
4) Βασιλούδης Ηλίας
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
5) Γιαννώτα Θεοδώρα
24) Μποζ Ραμαδάν
6) Γκιρτζίκη Αλεξία
25) Μυλωνάς Γεώργιος
7) Γουναρίδης Στυλιανός
26) Ξυνίδης Αθανάσιος
8) Δημούδη Χρυσούλα
27) Παπαδόπουλος Κυριάκος
9) Ηλιάδης Θωμάς
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα
10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
29) Σδρέβανος Μαρίνος
11) Ιγιαννίδης Στέφανος
30) Ταρενίδης Παναγιώτης
12) Καμαρίδης Ιπποκράτης
31) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
13) Καρά Αχμέτ
32) Τσέπελης Εμμανουήλ
14) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
33) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κιρατζή Ερκάν
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
16) Κολλάρος Γεώργιος
35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
17) Κυριακίδης Αλέξανδρος
18) Λομβαρδέας Μιχαήλ
19) Λύρατζης Πασχάλης
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μιχαλοπούλου Αλίκη
4) Τσεγγελίδης Ιωάννης
2) Παπασταματίου Γεώργιος
5) Τσιακίρογλου Σωτήριος
3) Τόπ Ισμέτ
6) Χασάν Ογλού Ορχάν
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.
Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μπαντάκ Σιαμπάν αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά
τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.12722/11-4-2016 εισήγηση
του Τμήματος Ταμείου και Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
«ΣΧΕΤΙΚΑ: (α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999,
ΦΕΚ 45/Α/1999), (β) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α 212) περί αρμοδιότητας
καταλογισμού αχρεωστήτως ληφθεισών αποδοχών από υπαλλήλους του Δήμου, (γ) Την νομολογία του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, πράξη 1571/81 του Ι΄Τμημ., πρακτικά 27ης γενικής συνεδριάσεως της Ολομέλειας
στις 6-10-1982 σχετικά με τον καταλογισμό σε υπάλληλο αχρεωστήτως ληφθέντων χρηματικών ποσών,
όπου αναφέρεται ότι ο αχρεωστήτως λαβών επιστρέφει μόνο το καθαρό ποσό που έλαβε (συν φόρο, συν
δάνειο) και όχι τα ποσά που αποδόθηκαν σε τρίτους με μορφή κρατήσεων κλπ, (δ) Το με αριθ.
2/7724/0022/24.2.06 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, (ε) Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο,
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
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στρατηγικής 2012-2015»., (στ) Την με αριθ. 1599/69170/10-12-2013 Απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με την
οποία γίνεται δεκτή η αίτηση παραίτησης για συνταξιοδότηση του υπαλλήλου Ζ. Θ. του Στεργίου, (ζ) Τα
από 03/01/2014 και 25/02/2016 Αναλυτικά Σημειώματα, (η) Την με αριθ. πρωτ. 7360/29-02-2016 Κλήση σε
Ακρόαση και το από 04/03/2016 Αποδεικτικό Επίδοσης στο οποίο νομίμως κλήθηκε από την υπηρεσία, (θ)
Το με αριθ. πρωτ. 9106/11-03-2016 Πρακτικό μη Εμφάνισης, (ι) Το ΝΔ 356/74 (ΦΕΚ Α 90) “Περί Κώδικος
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”.
Ανάλυση - Ιστορικό:
Στις 09/12/2013 διακόπηκε η μισθοδοσία του Ζ. Θ. από τον Δήμο Ξάνθης σύμφωνα με την με αριθ.
1599/69170/10-12-2013 Απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής αίτησης παραίτησης υπαλλήλου για
συνταξιοδότηση. Όμως η μισθοδοτική κατάσταση μηνός Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με την οποία
πληρώθηκε με αριθ. ενταλμάτων 1468Β (Α’ 15ήμερο) και 1537Β (Β’ 15ήμερο) στάλθηκε στην Ενιαία Αρχή
Πληρωμών στις 15-11-2013.
Στις 03/01/2014 η εκκαθαρίστρια αποδοχών εξέδωσε αναλυτικό σημείωμα και στις 25/02/2016 έγινε
διόρθωση του ανωτέρω, υπολογιζόμενο επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με το σχετικό (δ), στο οποίο
φαίνεται ο συμψηφισμός μισθοδοσίας λόγω διαφοράς που προκύπτει μετά από την αποδοχή αίτησης
παραίτησης για συνταξιοδότηση καθώς και το ποσό των 715,40 €, ποσό το οποίο πρέπει να επιστραφεί.
Συγκεκριμένα:
αποδοχές που έλαβε:
Δεκέμβριος 2013 (κανονική) : 1.021,99€
αποδοχές που έπρεπε να λάβει :
Δεκέμβριος 2013 (κανονική) :
306,59€
Άρα το ποσό που πρέπει να επιστραφεί προκύπτει 1.021,99€ - 306,59€ = 715,40€
Κατόπιν, η υπηρεσία μας κλήτευσε νόμιμα σε ακρόαση τον κ. Ζ.Θ. με το υπ’ αριθ. Πρωτ. 7360/29-02-16
έγγραφο και το από 04/03/2016 αποδεικτικό επίδοσης, καθώς όμως ο ανωτέρω δεν εμφανίστηκε σύμφωνα
με το με αριθ. πρωτ. 9106/11-03-2016 Πρακτικό μη εμφάνισης, είμαστε αναγκασμένοι να προβούμε στις
νόμιμες ενέργειες.
Συμπεράσματα :
Το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που έλαβε ο ανωτέρω αφορά χρονικό διάστημα από 10/12/2013 έως
31/12/2013 όπου είχε γίνει δεκτή η αίτηση παραίτησης υπαλλήλου για συνταξιοδότηση σύμφωνα με την με
αριθ. 1599/69170/10-12-2013 Απόφαση Δημάρχου.
Ο κ. Ζεμπέκης Θεόφιλος δεν προσήλθε για να μας εκφράσει τις απόψεις του σύμφωνα με το με αριθ. πρωτ.
9106/11-03-2016 πρακτικό μη εμφάνισης.
Προτάσεις :
Για την επιστροφή των χρημάτων που εισπράχθηκαν μη νόμιμα εισηγούμαστε :
 την έκδοση απόφασης καταλογισμού από το Δημοτικό Συμβούλιο του ανωτέρω ποσού και την
κοινοποίησή της στον αναφερόμενο ώστε εντός του χρονικού διαστήματος που θα του ορισθεί, να
επιστρέψει τα χρήματα,
 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 ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς
και (α) Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999, ΦΕΚ 45/Α/1999),
(β) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α 212) (γ) Την νομολογία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, πράξη 1571/81 του Ι΄Τμημ., πρακτικά 27ης γενικής συνεδριάσεως της Ολομέλειας (δ) Το με
αριθ. 2/7724/0022/24.2.06 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Μισθών και Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, (ε) Τις διατάξεις του Ν.4024/2011 (στ) Την με αριθ. 1599/69170/10-12-2013 Απόφαση
Δημάρχου (ζ) Τα από 03/01/2014 και 25/02/2016 Αναλυτικά Σημειώματα, (η) Την με αριθ. πρωτ. 7360/2902-2016 Κλήση σε Ακρόαση και το από 04/03/2016 Αποδεικτικό Επίδοσης (θ) Το με αριθ. πρωτ. 9106/1103-2016 Πρακτικό μη Εμφάνισης, (ι) Το ΝΔ 356/74 (ΦΕΚ Α 90) “Περί Κώδικος Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Tην έκδοση απόφασης καταλογισμού του ποσού 715,40€ κατά του κ. Ζ. Θ. του Σ. ο οποίος πρέπει εντός
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης 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
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Β) Τη 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 19-04-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Ανδρέου Μαρία - Άννα

