
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Αγιά 3/5/2022 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ         Αριθμ. πρωτ.: 102 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

 

Θέμα: Επιστροφή στα διαθέσιμα του Δήμου  Αγιάς των αχρεωστήτως ληφθέντων εκ μέρους του αποδοχών 

υπαλλήλων και ειδικού συνεργάτη.   

            

ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2022  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 24 του Ν. 4354/15 

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 35 του Ν. 4484/17 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν. 4270/14 

4. Την ΥΠΟΙΚ 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) επί του άρθρου 24 

5. Τα αριθμ. πρωτ.2283/14-3-2022 και 2293/14-3-2022 έγγραφα του Εκκαθαριστή αποδοχών για 

την διαπίστωση των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών 

6. Την αριθμ. πρωτ. 3565/15-4-2022 έγγραφη όχληση του Π.Ο.Υ για την επιστροφή  του 

αχρεωστήτως ληφθέντος ποσού εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις ή με παρακράτηση του 1/10 των 

καθαρών μηνιαίων αποδοχών του εντόκως, και την άρνηση αυτού στο τασσόμενο χρονικό 

διάστημα, για τις αχρεωστήτως ληφθείσες αποδοχές από τους υπαλλήλους 1) Γουργιώτη Δημήτριο 

2) Τσούκαρη Ιωάννη και 3) Τον Ειδικό Συνεργάτη Γκαλιάκη Δημήτριο 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 80 του Ν. 4129/13, όπως τροποποιήθηκαν από  την παρ. 7 του άρθρου 

345 του Ν. 4700/20  

8. Τις διατάξεις του άρθρου 204 παρ. 5 του Ν. 4555/18 

9. Την Εγκ. ΥΠΕΣ 39788/31-7-2018 

Αποφασίζουμε 

 

ΑΔΑ: 652ΟΩ6Ι-6ΙΙ



1) Καταλογίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου, Γουργιώτη Δημήτριο του  Γεωργίου, του κλάδου ΤΕ 

Γεωπόνων Μ.Κ. 16 και ΑΦΜ 043160609  με το ποσό των 1.774,68 € (Χιλίων εφτακοσίων 

εβδομήντα τεσσάρων ευρώ, και εξήντα οχτώ λεπτά) για  την επιστροφή στα διαθέσιμα του Δήμου  

Αγιάς των αχρεωστήτως ληφθέντων εκ μέρους του αποδοχών.  

 

    

  Η παρακράτηση θα γίνει ως εξής : 

                 10 μήνες χ161€ μηνιαίως= 1.610 €  

                        1 Μήνα   χ164,68    = 164,68 € 

                                              ------------------------- 

                           Σ ύ ν ο λ ο               1.774,68 € 

        Η παρακράτηση θα αρχίσει από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2022 

 

2) Καταλογίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου Τσούκαρη Ιωάννη του Αντωνίου, του κλάδου ΔΕ 

Υδραυλικών Μ.Κ. 8 και ΑΦΜ 071141334 με το ποσό των 843,27€ ( Οχτακοσίων σαράντα τριών 

ευρώ και είκοσι  εφτα λεπτών) για  την επιστροφή στα διαθέσιμα του Δήμου Αγιάς των 

αχρεωστήτως ληφθέντων εκ μέρους του αποδοχών. 

 

     Η παρακράτηση θα γίνει ως εξής : 

                   7 μήνες χ100€ μηνιαίως        =   700 €  

                   1 Μήνα   χ143,27                =    143,27 € 

                                                            ------------------------- 

                           Σ ύ ν ο λ ο                         843,27 € 

                Η παρακράτηση θα αρχίσει από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2022 

 

 

3) Καταλογίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου  Γκαλιάκη Δημητρίου. του  Αντωνίου,  Ειδικό 

Συνεργάτη με Μ.Κ. 3 και ΑΦΜ 065418519, με το ποσό των 3.615,38 (Τριών χιλιάδων εξακοσίων 

δέκα πέντε ευρώ και τριάντα οχτώ λεπτών), για  την επιστροφή στα διαθέσιμα του Δήμου Αγιάς, 

των αχρεωστήτως ληφθέντων εκ μέρους του αποδοχών. 

 

     Η παρακράτηση θα γίνει ως εξής : 

                 19 μήνες χ190,283 μηνιαίως= 3.615,38 €  

                         

           Η παρακράτηση θα αρχίσει από τη μισθοδοσία Ιουνίου 2022 

Το ανωτέρω ποσό θα βεβαιωθεί στον ΚΑΕ 1516 του Προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2022 

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί έφεση σε μη ανατρεπτική προθεσμία εξήντα (60) ημερών 

από την επίδοση, ενώπιον των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

Αντώνης Νικ. Γκουντάρας 

 

ΑΔΑ: 652ΟΩ6Ι-6ΙΙ
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