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ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 47/2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Επιστρέφονται αθεώρητα τα με αριθμό 294 και 295 χρηματικά εντάλματα 

πληρωμής οικονομικού έτους 2017, ποσού 40.119,74 και 3.984,86 ευρώ αντίστοιχα, 

που εκδόθηκαν από το Δήμο Παύλου Μελά, με φερόμενους ως δικαιούχους τον 

……………………………………………………………………..λ και λοιπούς 

αντίστοιχα και αφορούν μισθοδοσία από 12-31/07/2017 υπαλλήλων ΙΔΟΧ που 

προσελήφθηκαν για την εξυπηρέτηση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 

4479/2017, για τους εξής λόγους:

⦁ Το Β.Δ. 17-5/15-06-59(ΦΕΚ 114/Α') «Περί οικονομικής διοίκησης και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», ορίζει στο άρθρο 25 που αφορά τα 

δικαιολογητικά χρηματικών ενταλμάτων, ότι: « Σε κάθε χρηματικό ένταλμα πρέπει 

να επισυνάπτεται υπ' ευθύνη των επιτετραμμένων οργάνων του δήμου, για την 

εκκαθάριση και εντολή της δαπάνης, κάθε δικαιολογητικά έγγραφο από το οποίο 

να προκύπτει σαφώς το δικαίωμα του πιστωτή του δήμου κατά βάση και ποσό».

⦁ Η διάταξη του άρθρου 24 παρ.2 του ν. 4479/2017(ΦΕΚ 94/Α ) 

«Τροποποιήσεις του ν.2725/1999 και άλλες διατάξεις», αναφέρει ότι: « Μέχρι την 

κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων είτε στις νέες οργανικές θέσεις 

που συνιστώνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο είτε σε ήδη 

υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας 

κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 31.3.2018, οι οικείοι 

Ο. Γ.Α. ή νομικά πρόσωπα αυτών δύνανται, με αιτιολογημένη απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, να απασχολούν στις αντίστοιχες θέσεις όσους παρείχαν τις 
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υπηρεσίες αυτές, μέχρι τις 7.6.2017, εφόσον: α. Συντρέχει εξαιρετικός λόγος 

δημόσιας υγείας, που επιβάλλει την κατεπείγουσα και αδιάλειπτη μέχρι την 

πλήρωση των οργανικών θέσεων του προηγούμενου εδαφίου, κάλυψη αντίστοιχων 

οργανικών αναγκών, οι οποίες δεν είναι 

⦁ 
εποχικού ή πρόσκαιρου χαρακτήρα, β. Έχει ληφθεί απόφαση σύστασης νέων 

οργανικών θέσεων σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 ή έχει υποβληθεί αίτημα κάλυψης υφιστάμενων ήδη οργανικών θέσεων 

στις υπηρεσίες αυτές. Η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανωτέρω εξαιρετικές 

προϋποθέσεις δεν εμπίπτει στους περιορισμούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 

(ΑΊ34), δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας 

προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στην 

ειδική βαθμολόγηση της εμπειρίας, που προβλέπεται στο πέμπτο εδάφιο της πρώτης 

παραγράφου».

Και η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου ότι: « Η απόφαση της παραγράφου 2 

διαβιβάζεται στο Α.Σ.Ε.Π., το οποίο ασκεί έλεγχο ως προς τη συνδρομή των 

προϋποθέσεων πρόσληψης του παρόντος άρθρου».

⦁ Στην προκειμένη υπόθεση, από τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα υπό 

κρίση χρηματικά εντάλματα πληρωμής, προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την αριθ. 

561/30-06-2017 απόφαση του Δημάρχου του Δήμου Παύλου-Μελά, λύθηκαν από 23-

06-2017(ημερομηνία κοινοποίησης στο Δήμο των πρακτικών της 9ης Γενικής 

Συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 10ης Μαΐου 2017) οι 

πενήντα οκτώ (58) συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που είχαν 

παραταθεί έως 31-12-2017, σύμφωνα με την αριθ. 629/2016 απόφαση Δημάρχου, που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 και 

εξυπηρετούσαν ανάγκες του τομέα Καθαριότητας.

Ί ο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την αριθ. 356/10-07-2017 απόφασή του, 

ενέκρινε την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας(Ο.Ε.Υ.) και με την 

αριθ. 357/10-07-2017 απόφασή του, ενέκρινε την απασχόληση του συνόλου του 

προσωπικού ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα που παρείχε τις υπηρεσίες του στις 
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0706-2017 και τη σύναψη συμβάσεων σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της 

παρ.2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.

Ακολούθησε βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ότι 

υπάρχουν οι διαθέσιμες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 

2017(από 12/07-31/12-2017) και αντίστοιχη πρόβλεψη για το έτος 2018(από 01/01/-

31/03/2018).

Με την αριθ. 587/11-07-2017 πράξη Δημάρχου, αποφασίστηκε η σύναψη 

συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 12/07/2017 για πενήντα οκτώ(58) 

εργαζόμενους οι οποίοι απασχολούνταν μέχρι την 07/06/2017 με την ίδια σχέση 

εργασίας σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου, μέχρι την κατάρτιση των 

προσωρινών πινάκων διοριστέων για την κάλυψη θέσεων μόνιμου προσωπικού 

ανταποδοτικών υπηρεσιών και όχι πέραν της 31/03/2018, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.

Κατόπιν τούτου , στις 12/07/2017 υπογράφηκαν οι σχετικές συμβάσεις εργασίας 

ορισμένου χρόνου μεταξύ του Δήμου και των εργαζομένων υ αναφέρονται στα 

ανωτέρω) χρηματικά εντάλματα.

Με τα δεδομένα αυτά, και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στις προηγούμενες 

σκέψεις, οι δαπάνες που αφορούν τα ελεγχόμενα χρηματικά εντάλματα είναι μη νόμιμες, 

γιατί από τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά δεν προκύπτει ότι έχει 

ολοκληρωθεί ο έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων 

πρόσληψης της παρ.3 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017.

Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, οι εντελλόμενες με τα υπό κρίση χρηματικά 

εντάλματα δαπάνες, είναι μη νόμιμες και αυτά δεν πρέπει να θεωρηθούν.
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