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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 20η̋ ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίαση̋ στι̋ 3-7-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2018
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ Ή ΜΗ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΩΗΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΜΠΡΑΟ
Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋, σήμερα 3 του μηνό̋ Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00
συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό
Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 26407/29-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν.
3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών
προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Αλεξίου Κων/νο̋
Βαρλά Σταυρούλα
Βρεττάκο̋ Νικόλαο̋
Γκρόζου Άννα
Δαβγιώτη Ελένη
Δασκαλάκη̋ Ευστράτιο̋
Διακάκη Ευγενία
Ζούπη̋ Ζαχαρία̋
Θεόδοτο̋ Μιλτιάδη̋

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Θωμαΐδη̋ Δημήτριο̋
Καλαμαρά̋ Γεώργιο̋
Καπετανίδου Ελένη
Καπουσίζογλου Ελένη
Καραγιαννάκη̋ Χρήστο̋
Καραγιαννίδη̋ Παναγιώτη̋
Κούβαρη̋ Κων/νο̋
Λεπτουργίδου Αικατερίνη
Μαρτάκη̋ Νικόλαο̋

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Μιχάλογλου Στυλιανή
Μπουζάνη Χρυσούλα
Νικολάου Ελένη
Ντέρου Κυριακή
Περδίκη Παναγιώτα
Σαββοπούλου Βάια
Συράκου Σταυρούλα

ΑΠΟΝΤΕΣ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δατσέρη Βασιλική
Διδυμιώτη̋ Σώζων
Κατσαφάδο̋ Κυριάκο̋
Καψοκόλη̋ Πέτρο̋
Κυραμαργιού Ελένη
Κωνσταντινίδη̋ Δημήτριο̋

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Λάλο̋ Μηνά̋
Λαμπρίδη̋ Χρήστο̋
Λούπη̋ Άγγελο̋
Μανουσιάδη̋ Χαράλαμπο̋
Μελά – Ψαρρού Αγγελική
Μελά̋ Φώτιο̋

13. Μόσχου Ειρήνη
14. Μυλωνά̋ Γεώργιο̋
15. Ρέπα – Νικάνδρου
Γαρυφαλλιά
16. Τσούτσα̋ Ιωάννη̋
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Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχο̋ κο̋ Χρήστο̋ Βρεττάκο̋, ο οποίο̋ προσκλήθηκε νομίμω̋.
Παρευρέθησαν για τι̋ ανάγκε̋ τη̋ συνεδρίαση̋ ο Προϊστάμενο̋ του τμήματο̋ Δημοτικού Συμβουλίου
Νεκτάριο̋ Τσαγκαλίδη̋ και οι υπάλληλοι του τμήματο̋ Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστο̋ Μάνο̋, Μαρία
Βοργιά, Νίκη Παπανικολάου και Παρασκευή Λάππα.
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκη̋ Νικόλαο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Γραμματέα̋ Δ.Σ. ορίστηκε ο Δημοτικό̋ Σύμβουλο̋ κο̋ Κωνσταντίνο̋ Αλεξίου.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 11ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ.
26028/27-6-2018 έγγραφο του τμήματο̋ Μισθοδοσία̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Διαχείριση̋ Ανθρώπινου Δυναμικού,
το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 26 του Ν.Δ. 318/69 « Xρηματικά ποσά αχρεωστήτω̋ καταβληθέντα

υπό δήμων και κοινοτήτων αναζητούνται υπό τούτων, βεβαιούμενα εντό̋ τη̋ υπό του άρθρου του Α.Ν.
344/1968 οριζομένη̋ προθεσμία̋ ει̋ βάρο̋ των υποχρέων, δι’ αποφάσεω̋ του Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου εγκρινομένη̋ υπό του Νομάρχου δυναμένου και να μεταρρυθμίζη ταύτην».
Ακολούθω̋, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ τη̋ παρ. 1 του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014 « μη νόμιμε̋ δαπάνε̋

που πληρώθηκαν με οποιονδήποτε τίτλο πληρωμή̋ καταλογίζονται στον λαβόντα, εφόσον έχει συντελέσει
υπαίτια στη μη νόμιμη πληρωμή και σε κάθε περίπτωση αχρεωστήτω̋ πληρωμή̋, ανεξάρτητα από
υπαιτιότητα αυτού». Με τη δε παρ. 2 του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι «αρμόδιο όργανο για τον καταλογισμό
μη νόμιμων δαπανών είναι ο διατάκτη̋ και όχι ο εκκαθαριστή̋ αποδοχών».
Επιπλέον το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτου̋) έχει εκδώσει το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ
2/416/ΔΕΠ/03.01.2017 έγγραφό του περί «Παροχή̋ οδηγιών για επίλυση του ζητήματο̋ που έχει προκύψει
αναφορικά με αχρεωστήτω̋ καταβληθείσε̋ αποδοχέ̋ σε περιπτώσει̋ ανάκληση̋ πράξεων διορισμού, λόγω
χρήση̋ πλαστών δικαιολογητικών», όπου διευκρινίζεται ρητά ότι στου̋ Δήμου̋ αρμόδια όργανα
καταλογισμού είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συνεπώ̋ το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να αποφασίσει εάν συντρέχουν όλε̋ οι προϋποθέσει̋ αναζήτηση̋ ω̋
αχρεωστήτων των χρηματικών ποσών, που καταβλήθηκαν για τη μισθοδοσία του πρώην υπαλλήλου του
Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, Ευάγγελου Σμπράου, δυνάμει τη̋ υπ’ αριθμ. 367/2017 απόφαση̋ του
Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 283/2008 απόφαση του
Δημάρχου του πρώην Δήμου Κερατσινίου, ω̋ προ̋ την κατάταξή του σε συσταθείσα θέση Καθηγητή
Φυσική̋ Αγωγή̋ Π.Ε., λόγω χρήση̋ πλαστού τίτλου σπουδών.

Η υπηρεσία μα̋ απέστειλε το υπ’ αριθμ. 11926/22-3-2018 έγγραφο στον κ. Ευάγγελο Σμπράο, με το οποίο
ζητήθηκαν οι απόψει̋ του επί του θέματο̋ και ο οποίο̋ απάντησε με το υπ΄αριθμ. 19/23-4-2018 έγγραφό
του.
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Κατόπιν ζητήθηκε η άποψη τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου μα̋, η οποία γνωμοδότησε με το υπ’αριθμ.
24559/18-6-2018 έγγραφό τη̋ για τον ανωτέρω υπάλληλο.
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋: Όπω̋ προκύπτει από πρόσφατε̋ αποφάσει̋ των

αρμοδίων δικαστηρίων, υπάρχει διάσταση στη νομολογία σχετικά με το ζήτημα αυτό. Υποστηρίζονται δηλαδή
και οι δύο απόψει̋, αφενό̋ ότι αναζητούνται ω̋ αχρεωστήτω̋ καταβληθέντα τα ποσά που εισέπραξε ω̋
αποδοχέ̋ υπάλληλο̋ διορισθεί̋ με πλαστό τίτλο, καθόσον εκτιμάται ότι έβλαψε το Δημόσιο με σκοπό
προσωπικού οφέλου̋, και δεν δικαιούται αμοιβή επί άκυρη̋ σύμβαση̋ εργασία̋ ούτε με τι̋ διατάξει̋ του
αδικαιολογήτου πλουτισμού (σχετική η με αριθμ. 514/2017 Β’ Πενταμελού̋ Εφετείου Αθηνών, που
επισυνάπτεται).

Και αφετέρου και η αντίθετη άποψη, σύμφωνα με την οποία δεν αναζητούνται καθόσον ναι μεν η πρόσληψη
του υπαλλήλου δεν ήταν σύννομη, πλην όμω̋, δεν προέκυψε κανένα̋ σκοπό̋ του να βλάψει το Δημόσιο, με
αντίστοιχο δικό του παράνομο περιουσιακό όφελο̋, καθώ̋ για όσο χρονικό διάστημα, του καταβάλλονταν οι
αντίστοιχε̋ για τη θέση του αποδοχέ̋, ο υπάλληλο̋ παρείχε τι̋ υπηρεσίε̋ του και επί άκυρη̋ σύμβαση̋
εργασία̋ ο εργαζόμενο̋ δικαιούνταν αμοιβή για την παρασχεθείσα εργασία του, τα δε επιδόματα (δώρα)
εορτών, αποδοχέ̋ αδεία̋ και επιδόματα αδεία̋ δικαιούνταν ευθέω̋ εκ του νόμου (σχετική η με αριθμό
637/2017 Απόφαση Τριμ. Εφετείου Αθηνών, που επισυνάπτεται).

Συνεπώ̋ το Δημοτικό Συμβούλιο είναι κατά νόμο αρμόδιο να αποφασίσει για την αναζήτηση ή μη των
χρηματικών ποσών, που καταβλήθηκαν για τη μισθοδοσία του ανωτέρω υπαλλήλου, να κρίνει εάν επήλθε
ζημία στον Δήμο εκ τη̋ ανωτέρω μη σύννομη̋ πράξη̋ του και να αξιολογήσει τη συμπεριφορά του,
εξετάζοντα̋ αν προκύπτει σκοπό̋ του να βλάψει τον Δήμο, με αντίστοιχο δικό του παράνομο περιουσιακό
όφελο̋, λαμβάνοντα̋ υπόψη ότι για όσο χρονικό διάστημα του καταβάλλονταν οι αντίστοιχε̋ για τη θέση
του αποδοχέ̋, ο ω̋ άνω υπάλληλο̋ παρείχε τι̋ υπηρεσίε̋ του, οι δε αμοιβέ̋ που του καταβλήθηκαν θα
καταβάλλονταν σε οποιονδήποτε άλλο παρείχε τι̋ ίδιε̋ υπηρεσίε̋, εάν δεν τι̋ παρείχε ο ω̋ άνω υπάλληλο̋
και εκτιμώντα̋ παράλληλα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του, την προσωπικότητά του και του̋ κοινωνικού̋
λόγου̋ που επικαλείται στο σχετικό του υπόμνημα.

Tο Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 26 του Ν.Δ. 318/69
3. Τι̋ διατάξει̋ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 96 του Ν. 4270/2014
4. Την υπ’ αριθμ. 367/2017 απόφαση του Δημάρχου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, με την οποία
ανακλήθηκε η με αριθμ. πρωτ. 283/2009 απόφαση του Δημάρχου του πρώην Δήμου Κερατσινίου
5. Το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 2/416/ΔΕΠ/03.01.2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό
Λογιστήριο του Κράτου̋) περί «Παροχή̋ οδηγιών για επίλυση του ζητήματο̋ που έχει προκύψει
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αναφορικά με αχρεωστήτω̋ καταβληθείσε̋ αποδοχέ̋ σε περιπτώσει̋ ανάκληση̋ πράξεων διορισμού,
λόγω χρήση̋ πλαστών δικαιολογητικών»
6. Το υπ’ αριθμ. 11926/22-3-2018 πρωτ. έγγραφό μα̋ στον κο Ευάγγελο Σμπράο με το οποίο
ζητήθηκαν οι απόψει̋ του επί του συγκεκριμένου θέματο̋ και το υπ΄αριθμ. 19/23-4-2018 πρωτ.
έγγραφό του
7. Το υπ’ αριθμ. 24559/18-6-2018 έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋ του Δήμου
8. Τη με αριθμ. 514/2017 Β’ απόφαση Πενταμελού̋ Εφετείου Αθηνών, που επισυνάπτεται

9. Τη με αριθμό 637/2017 Απόφαση Τριμ. Εφετείου Αθηνών, που επισυνάπτεται
10. Το σχετικό υπόμνημα του υπαλλήλου
και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρο̋ του Δημοτικού Συμβουλίου κο̋ Νικόλαο̋ Μαρτάκη̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια τη̋ οποία̋ απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί
Σύμβουλοι:
Νικόλαο̋ Βρεττάκο̋, Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρία̋ Ζούπη̋, Δημήτριο̋ Θωμαΐδη̋, Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋,
Χρήστο̋ Καραγιαννάκη̋, Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ και Βάια Σαββοπούλου.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη μη αναζήτηση ω̋ αχρεωστήτω̋ των καταβληθεισών αποδοχών για τη μισθοδοσία του πρώην
υπαλλήλου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ κου Ευάγγελο Σμπράου, διότι κρίνει ότι δεν επήλθε ζημία
στο Δήμο εκ τη̋ ανωτέρω μη σύννομη̋ πράξη̋ του και αξιολογώντα̋ τη συμπεριφορά του, ότι δεν
προκύπτει σκοπό̋ του να βλάψει το Δήμο, με αντίστοιχο δικό του παράνομο περιουσιακό όφελο̋,
λαμβάνοντα̋ υπόψη ότι για όσο χρονικό διάστημα του καταβάλλονταν οι αντίστοιχε̋ για τη θέση του
αποδοχέ̋, ο ω̋ άνω υπάλληλο̋ παρείχε τι̋ υπηρεσίε̋ του, οι δε αμοιβέ̋ που του καταβλήθηκαν θα
καταβάλλονταν σε οποιονδήποτε άλλο παρείχε τι̋ ίδιε̋ υπηρεσίε̋, εάν δεν τι̋ παρείχε ο ω̋ άνω υπάλληλο̋
και εκτιμώντα̋ παράλληλα και τα ατομικά χαρακτηριστικά του, την προσωπικότητά του και του̋ κοινωνικού̋
λόγου̋ που επικαλείται στο σχετικό του υπόμνημα.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (288)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 04-07-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ
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