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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               19.9.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 208/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση περί της άσκησης ένδικου βοηθήματος της προσφυγής στα Διοικητικά Δικαστήρια κατά των 

υπ΄αριθμ. 137 & 138/23-05-2018 αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ζ’ τοπικού 

υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Σεπτέμβρη, του έτους 2018, ημέρα 

της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

18546/14.9.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) 

Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 5) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 6) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 7) Λαδάς 

Παράσχος  (μέλος). 

  Απόντες: 1)  Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος) 2) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παργρ. 1 περίπτωση ιγ’  του ν. 3852/2010, «Η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την 

άσκηση όλων των ενδίκων μέσω και ενδίκων βοηθημάτων».  

 

Για τον λόγο αυτόν θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Α. Απόφαση 137/2018 

Ο Δήμος υπέβαλε στον ΕΦΚΑ συμπληρωματικές ΑΠΔ μηνός Νοεμβρίου 2016- Μαϊου 2017 για 2 υπαλλήλους 

ορισμένου χρόνου καθώς και για 2 ακόμη υπαλλήλους ορισμένου χρόνου από Ιανουάριο 2017-Μάϊο 2017. Οι 

υπάλληλοι προσελήφθησαν με ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες παρατάθηκαν σύμφωνα με το 

ν. 4366/2016 ( Α’ 18) μέχρι 31/12/2016 για την πρώτη περίπτωση των συμβασιούχων και εν συνεχεία με το ν. 

4429/2016 παρατάθηκαν αυτοδικαίως μέχρι την 31/12/2017 για τους 4 υπαλλήλους ορισμένου χρόνου. 

Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής αρνήθηκε να υπογράψει η Επίτροπος στο νομό Θεσσαλονίκης. Ως αιτιολογία 

της άρνησης η Επίτροπος προέβαλε ότι η εντελλόμενη δαπάνη δεν είναι νόμιμη διότι η παράταση υπερβαίνει 

τους οχτώ μήνες επομένως υπερβαίνει τον εποχιακό χαρακτήρα της ανάγκης για προσωπικό ορισμένου χρόνου.  

Ακολούθως τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής των συμβασιούχων παραπέμφθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στο 

κλιμάκιο προληπτικού  ελέγχου δαπανών στο Ι τμήμα.  

Τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής εγκρίθηκαν με το σκεπτικό της συγγνωστής πλάνης με τις πράξεις 0167 και 

0131 της 16ης συνεδρίασης στις 30/06/2017.  

Ο ΕΦΚΑ μετά από σχετικό έλεγχο διαπίστωσε ότι υποβλήθηκαν εκπρόθεσμα οι παραπάνω αναφερόμενες ΑΠΔ 

και επέβαλε πρόστιμο με την ΠΕΠΕΕ 317/17.  
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Υποβλήθηκε αρμοδίως ένσταση στον ΕΦΚΑ για την πράξη επιβολής προστίμου η οποία απορρίφθηκε με την 

απόφαση Τ.Δ.Ε  νο 137/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  23-05-2018 η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 03/09/2018 με αριθ. 

Πρωτ. 17872.  

Μετά από επικοινωνία με τον Νομικό Σύμβουλο για την απορριπτική απόφαση της Τ.Δ.Ε  του ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού 

ο κος Χρίστογλου δήλωσε ότι θα ασκηθεί το ένδικο βοήθημα της προσφυγής στα διοικητικά Δικαστήρια με 

αίτημα την παραγραφή του προστίμου. 

 

Β. Απόφαση 138/2018 

Μετά από έλεγχο που διενήργησε ο ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού στο νομικό πρόσωπο Δήμος Αμπελοκήπων για την 

υπόθεση του Σασιλιόγλου Δημητρίου προκειμένου να του αποδοθεί σύνταξη, τροποποίησε την ασφαλιστική 

ιστορία του με την έκδοση της ΑΚΜΕΤ Μ/58/18 ώστε να ανταποκρίνονται οι εγγραφές της στην ορθή απεικόνιση 

των ημερών ασθένειάς του και των ημερών πραγματικής απασχόλησής του για το διάστημα 10/07-06/10. 

Με αφορμή την παραπάνω τακτοποίηση ο ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού εξέδωσε και την ΠΕΕ/Μ/51/18 πράξη επιβολής 

προστίμου στο νομικό πρόσωπο Δήμος Αμπελοκήπων.  

Υποβλήθηκε αρμοδίως ένσταση στον ΕΦΚΑ για την πράξη επιβολής προστίμου η οποία απορρίφθηκε με την 

απόφαση Τ.Δ.Ε  νο 138/ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  23-05-2018 η οποία κοινοποιήθηκε στο Δήμο στις 03/09/2018 με αριθ. 

Πρωτ. 17870. 

Αν και προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο στην καρτέλα του εργοδότη από τον συμψηφισμό της  ΑΚΜΕΤ Μ/58/18 

και της ΠΕΕ/Μ/51/18, μετά από επικοινωνία με τον Νομικό Σύμβουλο για την απορριπτική απόφαση της Τ.Δ.Ε  

του ΕΦΚΑ Πύλης Αξιού ο κος Χρίστογλου δήλωσε ότι θα ασκηθεί το ένδικο βοήθημα της προσφυγής στα 

διοικητικά Δικαστήρια με αίτημα την παραγραφή του προστίμου. 

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για την άσκηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής στα 

διοικητικά Δικαστήρια κατά των ανωτέρω υπ΄αριθμ. 137 & 138/23-05-2018 αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής 

Επιτροπής του Ζ’ τοπικού υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. 

 

Επισυνάπτεται και η κατ΄άρθρο 72 παργρ.2 του ν. 3852/2010 γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του Δήμου 

μας.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της  

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει την άσκηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής στα διοικητικά Δικαστήρια κατά των ανωτέρω 

υπ΄αριθμ. 137 & 138/23-05-2018 αποφάσεων της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του Ζ’ τοπικού 

υποκαταστήματος μισθωτών Θεσσαλονίκης της Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΕΦΚΑ. 

 

Β)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 208/2018. 

 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  20.9.2018  

                                                                                                                Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                  

 

 Μαρία Αποστολίδου 
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