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     Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54885/14.12.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                           51η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                             την 13.12.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ» 

σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 

54168/08.12.2017 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία 

επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 08.12.2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                             Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ                Αντιπρόεδρος Ο.Ε 

2. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ         Μέλος της Ο.Ε 

3. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ              «      « 

4. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.               «     « 

5. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.           «     « 

6. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.              «     « 

7. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.         Αν. Μέλος της Ο.Ε 

    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         Μέλος της Ο.Ε 

2. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                             «    « 

 ΑΠΟΦΑΣΗ –511– 

       Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη υπαγωγής στη 

ρύθμιση του νόμου 4483/2017 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «ΕΦΚΑ». 

 Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 54409/11.12.2017 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:  

«Λαμβάνοντας υπόψη  

Α) Τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 170 (Διευκολύνσεις οφειλετών) του νόμου 3463/06 (ΦΕΚ 114 

Α/8-6-2006): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

1.  Στους οφειλέτες των Δήμων, των Κοινοτήτων και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου 

παρέχονται οι διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής των οφειλών τους, οι οποίες προβλέπονται από τη 

νομοθεσία που ισχύει για τους οφειλέτες του Δημοσίου. 

2. Αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων της παραγράφου 1 είναι ο προϊστάμενος της 

ταμειακής υπηρεσίας των δήμων για βασική οφειλή ύψους μέχρι 50.000 ευρώ, η οικονομική επιτροπή 
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για βασική οφειλή που υπερβαίνει τα 50.000 ευρώ και ανέρχεται σε ύψος μέχρι 150.000 ευρώ και το 

δημοτικό συμβούλιο για βασική οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ. Στους οφειλέτες 

των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αρμόδιο όργανο για την παροχή των διευκολύνσεων είναι το 

διοικητικό συμβούλιο αυτών, το οποίο δύναται με απόφασή του να εκχωρεί την αρμοδιότητα, είτε εν 

συνόλω είτε για συγκεκριμένα όρια βασικών οφειλών, σε υπηρεσίες ή υπαλλήλους του νομικού 

προσώπου. 

 

Β) την παράγραφο 4 του άρθρου 52 (Ρυθμίσεις οφειλών προς Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού) του νόμου 4483/17 

(ΦΕΚ 107 Α/31-07-2017): Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και 

λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την 

οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής 

Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις. 

4. Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της 

παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

 

σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθμό 52573/29-11-2017 αίτηση του ΕΦΚΑ με ΑΦΜ 997072577 με την οποία 

ζητά την υπαγωγή στη ρύθμιση του νόμου 4483/2017 προκειμένου να αποφανθείτε σχετικά. 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 52:  

παράγραφος 1: 

1. Οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν 

έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν, κατόπιν αιτήσεως του οφειλέτη 

προς την αρμόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού προσώπου αυτού, 

να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις 

και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη 

υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ως εξής: 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), 

παράγραφος 2γ: 

2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης, να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία 

υποβολής της αίτησης: 

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, λόγω του ότι εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιοδήποτε βαθμό 

εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή 

μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η 

ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, 

όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στην 
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ρύθμιση. 

παράγραφος 6: 

6. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η 

αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη. 

 

Ο ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με ΑΦΜ 090031220 έχει οφειλές από ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και πρόστιμο για 

το κτίριο (υποκατάστημα) επί της οδού Μπίμπιζα ως ακολούθως 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΦΜ ΤΕΛΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΤΕΛΟΥΣ 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ 

ΛΟΓΩ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΠΟΣΟ 

ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

ΙΚΑ 090003373 
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ 
2 / 23-01-2017 132,70 29.195,67   29.195,67 

ΕΦΚΑ 997072577 
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΗ 
50 / 29-11-2017 29.062,97 

 
  

 

ΙΚΑ 090003373 
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
2 / 23-01-2017 3,15 692,23   692,23 

ΕΦΚΑ 997072577 
ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
50 / 29-11-2017 689,08 

 
  

 

ΙΚΑ 090003373 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
3 / 23-01-2017 81,51 17.932,75 -17.932,75   

ΕΦΚΑ 997072577 
ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
49 / 29-11-2017 17.851,24 

  
  

    ΣΥΝΟΛΟ   47.820,65 47.820,65 
-

17.932,75 
29.887,90 

 

Για τις παραπάνω οφειλές ο φορέας είχε ασκήσει προσφυγή και είχε καταβάλει εκπρόθεσμα το 40% της 

συνολικής οφειλής και εκκρεμούσαν προσαυξήσεις ύψους 217,36 ευρώ (πρώην ΙΚΑ). 

Στη συνέχεια και με την Χ33492/29-11-2017 πράξη κατάθεσης στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών ο 

ΕΦΚΑ δήλωσε παραίτηση από την προσφυγή με αριθμό ΠΡ 8624/02-12-2016 που είχε ασκήσει και 

αιτήθηκε την υπαγωγή του υπόλοιπου της οφειλής (με εφάπαξ καταβολή) βάσει της ρύθμισης του ν. 

4483/2017 σύμφωνα με την προαναφερόμενη παρ. 2γ του άρθρου 52.  

Κατέβαλε το ποσό των 29.887,90€ στις 30-11-2017 (διπλότυπα Α1255/30-11-2017 και Α1256/30-12-

2017) με απαλλαγή 100% από προσαυξήσεις και πρόστιμα. 

 

Παρακαλούμε όπως αποφανθείτε για την υπαγωγή ή μη στη ρύθμιση του ΕΦΚΑ με ΑΦΜ 997072577 με 

εφάπαξ καταβολή ποσού 29.887,90€ που αφορά σε οφειλές από ανείσπρακτα δημοτικά τέλη και 
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δημοτικό φόρο και απαλλαγή ποσού 17.932,75€ που αφορά στα αναλογούντα πρόστιμα και 

προσαυξήσεις.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

  Αποφασίζει  Ομόφωνα 

Εγκρίνει την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης «ΕΦΚΑ» με ΑΦΜ 

997072577 με εφάπαξ καταβολή ποσού 29.887,90€ που αφορά σε οφειλές από ανείσπρακτα δημοτικά 

τέλη και δημοτικό φόρο και απαλλαγή ποσού 17.932,75€ που αφορά στα αναλογούντα πρόστιμα και 

προσαυξήσεις, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                             Τα Μέλη 

                                        Κουμαραδιός Γ., Γκόγκος Κ.,               

                               Χαραλαμπόπουλος Ι.,  Κανελλόπουλος Γ.,  

                                  Βομπιράκη Ν., Βέργος Ι., Γαλούνης Δ.    

                                   

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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