
 

 

 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 5651/10.02.2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             6η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 09.02.2017 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9η Φεβρουαρίου 

2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 4639/03-02-2017 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 03-02-2017. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

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

2. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.      «     « 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                  «      « 

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

5. ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Δ.Σ.                              «      « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.                    Μέλος της Ο.Ε    

3. ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.         «        « 

4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                             «        «  

5. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                         «        «  

                  ΑΠΟΦΑΣΗ –064– 

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

1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη λήψη απόφασης για υπαγωγή στην υπ΄ αριθμ. 4152/13 

πάγια ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 5106/07-02-2017 σχετικό έγγραφο της 

Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου,  στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Σύμφωνα με : 

 Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων του δημοτικού συμβουλίου 

 το άρθρο 72  του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής 

 τις διατάξεις των Υποπαραγράφων ΙΑ.1 & ΙΑ.2 της Παραγράφου ΙΑ' του άρθρου πρώτου του ν. 

4152/2013 (ΦΕΚ. 107 /τ.Α΄/ 9-5-2013) "Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013",περίΡύθμισης Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών Εισφορών στο Ι.Κ.Α. 

- Ε.Τ.Α.Μ. 

 Την αριθμ.1993 / 2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

 Την αριθμ.551/ 2012 απόφαση του Εφετείου Αθηνών (5ο τμήμα)  

 Την αριθμ.882/ 2014 απόφαση του δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (Β2 πολιτικό τμήμα) 
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 τις υπ΄αριθμ. 48743,48744,48745,271,272/2016 πράξεις επιβολής οφειλών του Δήμου Ιλίου από 

το ΙΚΑ υποκατάστημα Αγ.Αναργύρων  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/2013  παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους εργοδότες που 

οφείλουν στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές , να προχωρήσουν στην 

εξόφληση αυτών .Ο Δήμος Ιλίου ως αποδέκτης της κοινοποίησης των πράξεων επιβολής οφειλών από 

το ΙΚΑ , μπορεί να ενταχθεί στην παραπάνω ρύθμιση για τις ακόλουθες οφειλές: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΤΗΝ 
ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΤΩΝ ΣΧ.ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΣΧ.ΦΥΛΑΚΕΣ 

Εργοδοτικές εισφορές 
σχολικών φυλάκων βάσει της 
τελεσίδικης απόφασης 
882/2014 του Αρείου Πάγου 

256.589,71   

Εισφορές ασφαλισμένων 
σχολικών φυλάκων βάσει της 
τελεσίδικης απόφασης 
882/2014 του Αρείου Πάγου 

151.990,38 80.137,21 71.853,17 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
ΣΧ.ΦΥΛΑΚΩΝ 

408.580,09   

Εισφορές που προκύπτουν 
από αλλαγή στα πακέτα 
κάλυψης των ασφαλισμένων 
Μπλουχάρη Ντίνας και Ζήση 
Ελευθερίας οι οποίες 
απασχολήθηκαν στα 
προγράμματα άθλησης του 
Δήμου Ιλίου  

234,94   

ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΩΝ 408.815,03   

 
Για την οφειλή των ασφαλιστικών εισφορών που αφορά το ποσοστό που παρακρατείται από την 

μισθοδοσία των ασφαλισμένων σχολικών φυλάκων (ποσού 151.990,38 €) έχει ήδη παρακρατηθεί κατά 

την φάση της πληρωμής τους από τον Δήμο ως εισφορές ασφαλισμένων ,το ποσό των  80.137,21 € 

για το οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α.00.8117.0001 «Λοιπά έξοδα» του 

προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.Το υπόλοιπο ποσό 71.853,17 € είναι απαιτητό από τον Δήμο 

μας να εισπραχθεί από τους σχολικούς φύλακες ως διαφορά στις παρακρατηθείσες εισφορές τους σε 17 

άτοκες μηνιαίες δόσεις βάσει της υπ’ αριθμ.36/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας 

,αρχής γενομένης από τον Φεβρουάριο του 2017. 

Για την οφειλή ποσού 234,94 € που αφορά τις εισφορές που προκύπτουν από αλλαγή στα πακέτα 

κάλυψης των ασφαλισμένων Μπλουχάρη Ντίνας και Ζήση Ελευθερίας οι οποίες απασχολήθηκαν στα 

προγράμματα άθλησης του Δήμου Ιλίου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 15.6054.0005 

«Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ορισμένου χρόνου στα Προγράμματα Άθληση  για 

όλους» του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

Δεδομένου ότι οι εργοδοτικές εισφορές προκαταβάλλονται στο ΙΚΑ από τον Δήμο μας με την 

μισθοδοσία του προσωπικού, και επειδή προκύπτουν συχνά θέματα συνταξιοδότησης προσωπικού 

προκύπτει ένα ποσό 895,95 € το οποίο έχει συμψηφιστεί από το ΙΚΑ ,έτσι το τελικό ποσό της κύριας  
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οφειλής που προκύπτει για την Ρύθμιση είναι : 

                                        408.815,03 – 895,95 € = 407.919,08 €. 

Η υποβολή αίτησης για την υπαγωγή του Δήμου στην ανωτέρω ρύθμιση με καταβολή της οφειλής σε 

τέσσερεις δόσεις  συμπεριλαμβάνει :  

 κύρια οφειλή ποσού 407.919,08 € 

 πρόσθετα τέλη ποσού 2.726,99 € και 

 τόκους ποσού 4.257,99 €. 

Δεδομένων των παραπάνω σας παρακαλούμε : 

Α) να αποφασίσετε την υπαγωγή του Δήμου μας στην  υπ’ αριθμ 4152/2013  πάγια ρύθμιση οφειλών 

προς το ΙΚΑ σε τέσσερεις δόσεις και 

Β) να εγκρίνετε πίστωση ποσού 327.546,93 € (407.919,08 – 234,94 – 80.137,21 ) στον 

Κ.Α.«Εργοδοτικές εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευμένων σε 

σχολικούς φύλακες» για τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 

οικονομικού έτους 2017. 

Τα ποσά που αφορούν στα πρόσθετα τέλη και στους τόκους της ρύθμισης θα προβλεφθούν με 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

            Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, 

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει: 

Α)Την  υπαγωγή του Δήμου Ιλίου στην  υπ’ αριθμ 4152/2013  πάγια ρύθμιση οφειλών προς το ΙΚΑ σε 

τέσσερεις δόσεις και 

Β)Πίστωση ποσού 327.546,93 € (407.919,08 – 234,94 – 80.137,21 ) στον Κ.Α.«Εργοδοτικές 

εισφορές δικαστικής απόφασης για καταβολή δεδουλευμένων σε σχολικούς φύλακες» για 

τον οποίο υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

Γ) Εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σύμφωνα με το άρθρο 72 § α του Ν. 

3852/2010 

Τα ποσά που αφορούν στα πρόσθετα τέλη και στους τόκους της ρύθμισης θα προβλεφθούν με 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομικού έτους 2017. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 
 
Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

                                          Κουμαραδιός Γ.,  Βέργος Ι.,                       

                                               Χαραλαμπόπουλος Ι.,  

                                              Γαλούνης Δ., Γκόνης Χ.                

                ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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