
 

 

                                                                                      

 

   

 

 

 

Αριθμός απόφασης: 372/2017 

 

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της με αριθμό 18/2017 

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλίμου 

 

ΘΕΜΑ 40
Ο
: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων. 

 

 Στον Άλιμο και στην αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα Βασίλη Κατσή), σήμερα 

27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο, κατόπιν της με αρ.πρωτ. 19010/22-09-2017 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου,  που 

επιδόθηκε σε κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 για να συζητήσει και αποφασίσει πάνω στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 33 μελών στην έναρξη της συνεδρίασης ήταν 

παρόντα τα πρώτα 23 μέλη εκ των αναγραφόμενων: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΔΗΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  1 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 2 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3 ΒΡΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  3 ΠΑΝΑΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 5 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ-ΑΡΜΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ  

6 ΔΟΥΔΩΝΗ ΕΥΔΟΞΙΑ 6 ΠΡΟΥΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

7 ΠΑΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

  8 ΑΡΑΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

  9 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

  10 ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ-ΠΑΓΟΥΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ 

  11 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

 

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

12 ΣΥΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  

  13 ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

  14 ΚΛΕΩΠΑ-ΜΠΙΣΜΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

  15 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

  16 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

  17 ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

  18 ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 

  19 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΜΑΛΙΑ 

  20 ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 

  21 ΜΕΞΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

  22 ΔΗΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ 

  23 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

  24 ΓΚΟΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ 

  25 ΠΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

  26 ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 

  27 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

   

 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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Παρευρίσκεται και ο Δήμαρχος Αλίμου κ. Ανδρέας Κονδύλης. 

 

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης προτείνεται από τον Πρόεδρο η 

συζήτηση τριών  εκτάκτων θεμάτων με τίτλο:  

 

1
ο
 έκτακτο : Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης & δέσμευση πίστωσης 

2
ο
 έκτακτο : Έγκριση α) πραγματοποίησης δαπάνης για τις εκδηλώσεις, για τον εορτασμό της 

Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου έτους 2017 και β) Δέσμευση πιστώσεων των 

εκδηλώσεων αυτών 

 3
ο
 έκτακτο : Τροποποίηση ειδικοτήτων προσωπικού για την εξυπηρέτηση του προγράμματος 

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (ΣΑΕ 3558 Αριθμός Πράξης 

Ένταξης: 483937). 

 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνουν ότι απαιτείται να συζητηθούν για την εύρυθμη λειτουργία 

των Υπηρεσιών του Δήμου και ψηφίζουν ομόφωνα ότι είναι κατεπείγοντα και τα εγγράφουν στην 

ημερήσια διάταξη μετά τα τακτικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 75 §3 του Ν. 3852/2010. 

 

Γίνεται συζήτηση προ ημερησίας διάταξης. 

 

Κατά τη συζήτηση των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης προσήλθαν οι κ.κ. Γκόνη Κων/να – Θεοδώρα & 

Πέτσας Ιωάννης. 

 

Κατά τη συζήτηση του 14
ου

 θέματος προσήλθαν οι κ.κ.Μελισσαράτου Λουκία & και Λουκά Αικατερίνη και 

αποχώρησε ο κ. Δήμου Ταξιάρχης. 

 

Τα 20
ο
, 21

ο
, 22

ο
, 23

ο
, 24

ο
, 25

ο
, 26

ο
, 1

ο
 έκτακτο, 2

ο
 έκτακτο, 3

ο
 έκτακτο  θέματα της ημερήσιας διάταξης, 

προτάσσονται για συζήτηση πριν τη συζήτηση του 15
ου

 θέματος. 

 

Μετά τη συζήτηση του 20
ου

 θέματος αποχώρησε ο κ. Αλεξόπουλος Νικόλαος. 

 

Το 35
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποσύρεται. 

 

Κατά τη συζήτηση του 36
ου

 θέματος αποχώρησε ο κ.Τσάγκαρης Αναστάσιος και προσωρινά βγήκε από 

την αίθουσα ο κ. Τσαμπαρλής Νικόλαος, ο οποίος προσήλθε στην αίθουσα κατά την συζήτηση  του 40
ου

 

θέματος και αποχώρησε πριν τη ψήφιση αυτού. 

 

Κατά τη συζήτηση του 40
ου

 θέματος αποχώρησε και ο κ.Πέτσας Ιωάννης. 

 

Πάνω στο 40
Ο
  θέμα ο Πρόεδρος του Δ.Σ. θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση του Δημάρχου, κ. Ανδρέα 

Κονδύλη, που έχει ως εξής: 

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Τον Ιούλιο του 2011 εβδομήντα δυο (72) υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου 

Αλίμου διεκδίκησαν δικαστικώς τη καταβολή του επιδόματος των 176 € για το χρονικό διάστημα από 

01.07.2009 μέχρι και τον Ιούλιο του 2011. 

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε την αριθμ 709/2013 απόφαση με την οποία δικαιώνει τους ενάγοντες 

υπαλλήλους και υποχρεώνει το Δήμο στην καταβολή του διεκδικούμενου ποσού.  

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλίμου στις 26.09.2014, με την αριθμ 217/2014 

απόφασή της, αποφασίζει ομόφωνα: α) τη μη άσκηση έφεσης κατά της αριθμ 709/2013 απόφασης του 

Ειρηνοδικείου Αθηνών, β) την παραίτηση από λοιπά ένδικα μέσα, γ) τη σχετική εξουσιοδότηση του 

Δημάρχου για τυχόν εξωδικαστικό συμβιβασμό και δ) να αποσταλεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αλίμου με την 244/08.10.2014 Απόφασή του ενέκρινε την παραπάνω 

217/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
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Ωστόσο, επειδή η Οικονομική Υπηρεσία καθυστερούσε την εκκαθάριση (πληρωμή) της δαπάνης, οι 

αντίδικοι εργαζόμενοι προχώρησαν σε κατάσχεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου Αλίμου, ώστε 

να ικανοποιήσουν την απαίτησή τους. Ούτως, κατασχέθηκε το ποσό 244.627,58 ευρώ.  

Κατά την λογιστική τακτοποίηση του ως άνω κατασχεθέντος ποσού (έκδοση τακτοποιητικού Χ.Ε.Π.), δεν 

έγινε καμία παρακράτηση Φ.Ε. (κεφάλαιο, τόκοι) ούτε ασφαλιστικών εισφορών. 

Όμως το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., κατόπιν καταγγελίας Δημοτικών Συμβούλων, διενήργησε έλεγχο και με την αριθμ. 

326/Α/14.11.2016 έκθεσή του μας υπέδειξε να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη 

από τους δικαιούχους υπαλλήλου τους φόρου και των εισφορών και εν συνεχεία την καταβολή τους 

στους αντίστοιχους κρατικούς φορείς. 

Σε υλοποίηση της παραπάνω υπόδειξης, και παρά τη διαφορετική άποψη του Δήμου, μετά από εντολή 

του Δημάρχου το Τμήμα Εξόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προέβη στον υπολογισμό των 

ως άνω αναφερόμενων κρατήσεων. Έτσι υπολογίσθηκε το ποσό το οποίο πρέπει να επιστραφεί από 

κάθε έναν από τους ανωτέρω αναφερόμενους υπαλλήλους και το οποίο αφορά ασφαλιστικές κρατήσεις, 

Φ.Ε. και διαφορά τόκων και συντάχθηκε ο με αρ. πρωτ. 7617/25.4.2017 πίνακας αναλογουσών 

κρατήσεων. 

Διενεργήθηκε, επίσης, Ένορκη Διοικητική Εξέταση σε βάρος των υπαλλήλων της Οικονομικής Υπηρεσίας, 

όπως υπεδείκνυε το ως άνω πόρισμα του ΣΕΕΔΔ, από την οποία όμως δεν προέκυψαν πειθαρχικές 

ευθύνες σε βάρος των υπαλλήλων. 

Κατόπιν των παραπάνω και έχοντας υπόψη ότι: 

1. Χρηματικά ποσά αχρεωστήτως καταβληθέντα από τους Δήμους αναζητούνται εντός της υπό του 

ά. 2 του Α.Ν. 344/1968 οριζόμενης προθεσμίας σε βάρος των υπόχρεων με σχετική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 26 §2 Ν.Δ. 318/1969). Δηλαδή θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία να αναζητηθούν τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα ποσά και να 

εγκριθεί η άμεση επίδοση στους ανωτέρω αναφερόμενους Υπαλλήλους κατάστασης με τα ποσά που 

πρέπει να επιστραφούν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα (Ε.Σ. Τμήμα VII 666/2006). 

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Κεφ. Β του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α 176/16-12-

2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 

διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 

προβλέπονται τα ακόλουθα: 

«Άρθρο 24.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων 

1. Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, 

από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ή αποζημιώσεις εν γένει, δύναται να επιστρέφονται 

εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του ν. 4270/ 2014 (Α' 143). 

2. Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, 

δύναται να γίνεται και με παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθαρών μηνιαίων 

αποδοχών του ή της σύνταξης, εφόσον στο μεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος. 

3. Σε περίπτωση άρνησης επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της παραγράφου 

1, καταλογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού. 

4. Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισμού ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 80 του ν. 4129/2013 (Α' 52). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων, που δεν υπάγονται στις 

ανωτέρω διατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.» 

3. Τη με αρ.πρωτ. 7617/25.4.2017 επισυναπτόμενη αναλυτική κατάσταση κρατήσεων που πρέπει να 

επιστραφούν από τους υπαλλήλους ως αχρεωστήτως εισπραχθείσες. 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω αρμοδιότητας βάσει του ά. 26 του Ν.Δ. 318/69 (ΦΕΚ Α 212) να 

καταλογίσει τα ανωτέρω ποσά στους αχρεωστήτως λαβόντες με άμεση επίδοση τα οποία: 

• Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα στο Δήμο Αλίμου, είτε θα αποδοθούν εφάπαξ χωρίς 

προσαυξήσεις, είτε θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία τους σε δόσεις κατά το 1/10 των 

καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους. 
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• Για τους υπαλλήλους που είναι συνταξιούχοι, θα αποδοθούν εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις,. 

• Για τους υπαλλήλους που δεν υπηρετούν στο Δήμο Αλίμου αλλά σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, θα 

αποδοθούν εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΑΚΙ, Μπελιά Ελένη και Αθανασοπούλου 

Αμαλία, δήλωσαν ότι θα ψηφίσουν λευκό επειδή δεν έχει διερευνηθεί η περίπτωση αν ισχύει ο ν. 

1846/1951 αρ. 26§και δεν δόθησαν επαρκείς απαντήσεις από την Διοίκηση.  

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το υπ’ αριθμ. 7617/25-

04-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ κατά πλειοψηφία 

Με δεκαεννέα (19) ψήφους ΥΠΕΡ, δύο (2) ψήφους ΛΕΥΚΟ (Μπελιά Ελένη και Αθανασοπούλου Αμαλία) 

και μία (1) ψήφο ΚΑΤΑ  

 

1. Καταλογίζουν τα ποσά που ορίζονται στην με αρ.πρωτ. 7617/25.4.2017 αναλυτική κατάσταση 

κρατήσεων που συντάχθηκε από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, στους αχρεωστήτως 

λαβόντες με άμεση επίδοση τα οποία: 

• Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σήμερα στο Δήμο Αλίμου, είτε θα αποδοθούν εφάπαξ χωρίς 

προσαυξήσεις, είτε θα παρακρατηθούν από τη μισθοδοσία τους σε δόσεις κατά το 1/10 των 

καθαρών μηνιαίων αποδοχών τους. 

• Για τους υπαλλήλους που είναι συνταξιούχοι, θα αποδοθούν εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις,. 

• Για τους υπαλλήλους που δεν υπηρετούν στο Δήμο Αλίμου αλλά σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, θα 

αποδοθούν εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις. 

2. Εξουσιοδοτούν τον Δήμαρχο για κάθε περαιτέρω ενέργεια. 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 372/2017. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Υπογραφές) 
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