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ΠΡΑΞΗ 56/2019
Αποτελούμενο από την Πρόεδρό του Ελένη Λυκεσά, Σύμβουλο και τις
Παρέδρους Ιωάννα Ευθυμιάδου (εισηγήτρια) και Λήδα Χαραλαμπίδου.
Γραμματέας: Ιωάννης Αθανασόπουλος, υπάλληλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Συνήλθε στις 28 Ιανουαρίου και 11 Φεβρουαρίου 2019, για να αποφανθεί αν
πρέπει να θεωρηθεί το 9Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα
πληρωμής του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού
Δήμου ΧΧΧ «ΧΧΧ».
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο
Ι. Με την από 19.12.2018 έκθεση του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο
Νομό ΧΧΧ ζητείται να αρθεί η διαφωνία που ανέκυψε μεταξύ αυτού βάσει της
9/19.7.2018 πράξης επιστροφής, και του ως άνω ΝΠΔΔ (βλ. το 1226/ 8.11.2018
έγγραφο επανυποβολής) για τη θεώρηση του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος,
ποσού 6.626,65 ευρώ, που αφορά στην καταβολή σε χρήμα της αξίας γάλακτος
προηγουμένων ετών. Σύμφωνα με τον Επίτροπο η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι
νόμιμη διότι δεν υπήρξε απόφαση του Δ.Σ. που να αναγνωρίζει και προσδιορίζει
τους δικαιούχους και να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 97 του ν.
4483/2017, η δε 60/2018 απόφαση Δ.Σ. που προσκομίζεται ελήφθη την
17.10.2018 μετά την έκδοση της ως άνω πράξης επιστροφής.
II. Σύμφωνα με το άρθρο 97 του ν. 4483/2017 (Α΄107/31.7.2017) «1. Τα Μέσα
Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα των ετών 2012, 2013, 2014, 2015
και 2016, που προβλέπονται … και δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού
που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει
χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών και αποδίδονται με τις εξής
προϋποθέσεις: α. να αναγνωρίζεται η οφειλή προς τον εργαζόμενο από τον οικείο
Ο.Τ.Α., β. να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους
προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. των ετών καταβολής, γ. να μπορεί να
πραγματοποιηθεί η καταβολή τους, σε έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.
Οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη
σχετική λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού ή
Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ο.Τ.Α., η οποία λαμβάνεται εντός τεσσάρων (4)

μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου». Περαιτέρω, σύμφωνα με
την παρ. 5 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999,
Α΄45), οι προθεσμίες για τη Διοίκηση είναι ενδεικτικές, εκτός αν από τις
διατάξεις που τις προβλέπουν προκύπτει ότι αυτές είναι αποκλειστικές ή αφορούν
έκδοση δυσμενούς ατομικής διοικητικής πράξης.
III. Στην κρινόμενη υπόθεση προκύπτουν τα εξής: Με την 971/28.11.2017
αίτησή τους, οκτώ υπάλληλοι του ως άνω ΝΠΔΔ με ειδικότητες μαγείρων και
καθαριστών ζήτησαν την καταβολή σε αυτούς σε χρήμα των ειδών ατομικής
προστασίας και του γάλακτος παρελθόντων ετών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 97
του ν. 4483/2017. Συνακόλουθα εκδόθηκε το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα για
την καταβολή σε χρήμα της αξίας του μη χορηγηθέντος γάλακτος για τα έτη 2012
έως 31.7.2017, σε 13 υπαλλήλους που εργάστηκαν ή εργάζονται στο ως άνω
ΝΠΔΔ, όπως αυτοί εμφανίζονται στη συνημμένη σε αυτό «Κατάσταση
Δικαιούχων Γάλακτος». Μετά την άρνηση του Επιτρόπου να το θεωρήσει,
εκδόθηκε η 12/17.10.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του εν λόγω
ΝΠΔΔ στην οποία αναφέρεται ότι οι δικαιούχοι είναι ειδικότητας μαγείρων και
καθαριστών, ότι η αποτίμηση της αξίας του γάλακτος ανά έτος έγινε με βάση την
τιμή ανά λίτρο, όπως αυτή προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις που είχε
συνάψει ο Δήμος ΧΧΧ για το προσωπικό του, ότι δεν είχαν εγγραφεί οι
αντίστοιχες πιστώσεις στους προϋπολογισμούς του ΝΠΔΔ τα έτη 2012 - 2016 εκ
παραδρομής και ότι η καταβολή των οφειλόμενων θα γίνει σε μία (1) δόση, εντός
του έτους 2018.
IV. Με δεδομένα αυτά και ενόψει του ότι η τασσόμενη στο άρθρο 97 του ν.
4483/2017 προθεσμία των 4 μηνών δεν ορίζεται ως αποκλειστική, η έκδοση της
ως άνω απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ελεγχόμενου ΝΠΔΔ στις
17.10.2018 και η ανάρτησή της στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 2.11.2018,
δηλαδή μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν αποκλείει τη χορήγηση σε
χρήμα της αξίας του γάλακτος των ετών 2012 - 2016, εφόσον συντρέχουν και οι
λοιπές προϋποθέσεις του νόμου. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, όπως τούτο
ρητά αναφέρεται στην ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα έτη
2012 - 2016 δεν είχαν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς του ΝΠΔΔ οι
αντίστοιχες πιστώσεις για τη χορήγηση του γάλακτος, όπως απαιτείται από το
άρθρο 97 του ν. 4483/2017, και ως εκ τούτου η διάταξη αυτή δεν μπορεί να
εφαρμοστεί για την χορήγηση της αξίας του σε χρήμα. Τέλος, μη νομίμως με την
ως άνω απόφαση αποτιμάται σε χρήμα και το γάλα που δεν χορηγήθηκε από
1.1.2017 έως τις 31.7.2017, διότι το έτος 2017 βρίσκεται εκτός του ρυθμιστικού
πεδίου της ως άνω διάταξης, η οποία, μάλιστα, απαγορεύει ρητά, μετά την
έναρξη ισχύος της, δηλαδή μετά την 1.8.2017, την αποτίμηση σε χρήμα του

γάλακτος, εκτός αν αυτό αφορά στα έτη 2012-2016. Συνακόλουθα η εντελλόμενη
δαπάνη είναι μη νόμιμη και το ελεγχόμενο χρηματικό ένταλμα δεν πρέπει να
θεωρηθεί.
Για τους λόγους αυτούς
Αποφαίνεται ότι το 9Β, οικονομικού έτους 2018, χρηματικό ένταλμα πληρωμής
του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Αθλητισμού Δήμου ΧΧΧ
«ΧΧΧ» δεν πρέπει να θεωρηθεί.

