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                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  23- 10 - 2017 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης : 290/2017        
 

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου έτους 

2017, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 21514/19-10-2017 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες είκοσι έξι(26) και απόντες επτά(07) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 
4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 4 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
5 Μανωλόπουλος Βασίλης 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 
6 Σουσλόγλου Νικόλαος 6 Γκαλέτσης Αθανάσιος 
7 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 7 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
8 Κεσόγλου Παύλος 8  
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9  
10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Καρράς Ευστράτιος 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Αποστολίδου Μαρία 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Κατζικάς Γεώργιος 16  
17 Μεζίκης Βασίλειος 17  
18 Λαΐνάκου Αφροδίτη 18  
19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  
20 Αθανασιάδης Ιωάννης 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος 21  
22 Αβραµίδης Μωυσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Μαυρίδου Αναστασία 24  
25 Νοτάκης Ιωάννης 25  
26 Σµήλιος Ηλίας 26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 

άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 

Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

Επίσης κλήθηκαν  στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία δεν παρέστη. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα 

της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης Γαβριήλ  έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Μετά από τακτικό έλεγχο που διενήργησε το ΙΚΑ Ευόσµου για το νοµικό πρόσωπο “∆ήµος Μενεµένης” 

για τα έτη 2006-2010,  καταλογίστηκαν διαφορές για κύριες  εισφορές ύψους  39.520,12€.  

Yποβάλλαµε αρµοδίως ένσταση στο ΙΚΑ Ευόσµου η οποία εξετάστηκε από την Τοπική ∆ιοικητική 

Επιτροπή του καταστήµατος Ευόσµου στις 11/07/2017,  όπου ο ∆ήµος εκπροσωπήθηκε από το νοµικό 

Σύµβουλο του ∆ήµου κ. ∆ήµου ∆ιονύσιο, ο οποίος υποστήριξε ότι οι προσβαλλόµενες πράξεις 

υπόκεινται σε παραγραφή, διότι αφορούν σε φερόµενες οφειλές του ∆ήµου κατά την περίοδο 2006-

2010 και κοινοποιήθηκαν στις 15/11/2016. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ∆ηµοσίου παραγράφεται 

µετά την πενταετία.   

Με την απόφαση της Τοπικής ∆ιοικητικής Επιτροπής νο 190/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 11-07-2017,  η οποία 

κοινοποιήθηκε στο ∆ήµο στις 16-10-2017 µε αριθ. Πρωτ. 21271, η Τ.∆.Ε. απέρριψε την ένστασή µας.  

Μετά από επικοινωνία µε τον Νοµικό Σύµβουλο για την απορριπτική απόφαση της Τ∆Ε του ΙΚΑ 

Ευόσµου, ο κος ∆ήµου δήλωσε ότι θα ασκηθεί το ένδικο βοήθηµα της προσφυγής στα διοικητικά 

∆ικαστήρια µε αίτηµα την παραγραφή των οφειλών διότι έχει παρέλθει η πενταετία. 

Προκειµένου ο ∆ήµος να λάβει ασφαλιστική ενηµερότητα , την οποία τώρα, λόγω του προστίµου, δεν 

µπορούµε να λάβουµε ηλεκτρονικά από το ΙΚΑ, εφόσον στη σελίδα των ρυθµίσεων οφειλών 

απεικονίζεται το ανωτέρω χρέος και τα πρόσθετα τέλη που έχουν καταλογιστεί, τα οποία ανέρχονται 

στο ποσό των  24.913,59€.  

Για να µπορέσει ο ∆ήµος να λάβει την ασφαλιστική ενηµερότητα άµεσα,  θα πρέπει να προβεί σε 

ρύθµιση ΒΑΣΕΙ Ν.4152/13 ΠΑΡ.ΙΑ.ΙΑ1 ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ, η οποία είναι σε ισχύ επί του παρόντος,  και 

ο αριθµός το δόσεων είναι 12.  Πλέον του ποσού των 39.520,12€ (κύρια εισφορά), του ποσού των 

24.913,59€ (πρόσθετα τέλη) υπάρχει και επιβάρυνση µε τόκους  ύψους  1.078,50€, δηλαδή συνολικά 

το φερόµενο ως οφειλόµενο ανέρχεται σε ποσό ύψους 65.512,21€. Το ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης 

όπως διαµορφώνεται  σήµερα ανέρχεται στο ποσό των 5.459,35€.  

Στην περίπτωση που ο ∆ήµος δικαιωθεί στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια, το ΙΚΑ θα επιστρέψει στον ∆ήµο τα 

ποσά τα οποία θα καταβληθούν για το λόγο αυτό µέσω της ρύθµισης. 
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Καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, βάσει της ανωτέρω εισήγησης , να αποφασίσει: 

1. Αν και, σύµφωνα µε την άποψη του νοµικού µας συµβούλου, τα ποσά αυτά είναι παραγραµµένα και, 

ασκώντας προσφυγή κατά την απόφασης είναι εξαιρετικά πιθανό να απαλλαγούµε από την οφειλή 

αυτή, επειδή υπάρχει ανάγκη για άµεση λήψη της Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από το ΙΚΑ, την 

καταβολή του ανωτέρω ποσού των 65.512,21€ στο ΙΚΑ µε εισαγωγή σε ρύθµιση βάσει του νόµου 

4152/2013 παργρ. ΙΑ. ΙΑ1- Πάγια Ρύθµιση, σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις , µε έναρξη τον µήνα 

Οκτώβριο 2017. Το ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης είναι ίσο µε  5.459,35€. 

2. Την έγκριση της Πολυετούς ανάληψης δαπάνης για τις υπόλοιπες 9 δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν 

κατά το έτος 2018 (5.459,35€ Χ 9 = 49.134,15€)  

Η άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της προσφυγής κατά της απόφασης της Τοπικής ∆ιοικητικής 

Επιτροπής νο 190/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 11-07-2017,  θα αποφασιστεί αρµοδίως, κατ΄αρθρο 72 ν. 3852/2010 

από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και 

τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου,  

 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Τάσσεται υπέρ της άποψης του νοµικού µας συµβούλου, τα ποσά αυτά είναι παραγραµµένα και, 

ασκώντας προσφυγή κατά της απόφασης είναι εξαιρετικά πιθανό να απαλλαγούµε από την οφειλή 

αυτή, επειδή υπάρχει ανάγκη για άµεση λήψη της Ασφαλιστικής Ενηµερότητας από το ΙΚΑ. Εγκρίνει 

την καταβολή του ανωτέρω ποσού των 65.512,21€ στο ΙΚΑ µε εισαγωγή σε ρύθµιση βάσει του νόµου 

4152/2013 παργρ. ΙΑ. ΙΑ1- Πάγια Ρύθµιση, σε 12 ισόποσες µηνιαίες δόσεις , µε έναρξη τον µήνα 

Οκτώβριο 2017. Το ποσό της κάθε µηνιαίας δόσης είναι ίσο µε  5.459,35€. 

 

Β)Εγκρίνει την Πολυετούς ανάληψη δαπάνης για τις υπόλοιπες 9 δόσεις, οι οποίες θα καταβληθούν 

κατά το έτος 2018 (5.459,35€ Χ 9 = 49.134,15€)  

Η άσκηση του ενδίκου βοηθήµατος της προσφυγής κατά της απόφασης της Τοπικής ∆ιοικητικής 

Επιτροπής νο 190/ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 11-07-2017,  θα αποφασιστεί αρµοδίως, κατ΄αρθρο 72 ν. 3852/2010 

από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου. 

 

   Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 290/2017 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

Ο Πρόεδρος 

                                                                             Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  24 - 10 - 2017 
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Ακριβές Απόσπασµα 

 

Η Ειδική Γραµµατέας                                             Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                           Κουσενίδης Αλέξανδρος                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


