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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   191/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 19η Ιουλίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  στο 

Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28, συνέρχεται στην 23η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 15-07-2010 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Ηλιόπουλος 

Αθανάσιος, 2) Κουδούνης Αργύριος και 3) Κουρκουτάς Γεώργιος.    

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ.: 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος,  2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης και 3) Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωματικό μέλος της Δημαρχιακής 

Επιτροπής κ. Μπάκας Ιωάννης.   

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 4ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Άσκηση ή μη ένστασης κατά των υπ’ αριθ. Μ 377/2010 και Μ 382/2010 πράξεων 
του ΙΚΑ Καλαμάτας. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στο από 15-7-2010 σχετικό έγγραφο του 
Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου, το οποίο ήταν στο φάκελο του θέματος προς 
ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής: 
 
 
«ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ή μη ένστασης κατά των υπ΄ αριθμ. Μ 377/2010 και Μ 

382/2010  Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών του ΙΚΑ 
Καλαμάτας. 

 
 Δυνάμει των υπ΄ αριθμ. Μ 377/2010 και Μ 382/2010 Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης 

Επιβάρυνσης Εισφορών του ΙΚΑ Καλαμάτας, επιβλήθηκε εις βάρος του Δήμου Καλαμάτας 

πρόστιμο ύψους 109,97 € και 5.793,52 € αντίστοιχα, λόγω φερομένης εκπρόθεσμης 

υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) γ΄ τριμήνου του 2006 

και β΄ τριμήνου του 2008. 

Κατά των ως άνω πράξεων προβλέπεται εκ του νόμου η δυνατότητα υποβολής 

ένστασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του υποκ/τος ΙΚΑ Καλαμάτας εντός 

30 ημερών από την επομένη της κοινοποίησής της. 

Επειδή κατ΄ άρθρο 103 § 2 περ. ζ΄ του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων η Δημαρχιακή 

Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές. 

Επειδή λόγω λειτουργικού προβλήματος του προγράμματος η εμπρόθεσμα 

υποβληθείσα κανονική ΑΠΔ δεν συμπεριέλαβε την τεχνικά μη οριστικοποιημένη 

μισθολογική περίοδο, γεγονός το οποίο διορθώθηκε με την υποβολή συμπληρωματικής 

ΑΠΔ, όπως αναφέρεται και στην έτερη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, πέραν του ότι οι 

ανωτέρω πράξεις επιβολής προστίμου ελήφθησαν χωρίς προηγούμενη ακρόαση του 

Δήμου, και επιπλέον δεν εκδόθηκαν από τον κ. Διευθυντή του ΙΚΑ. 

 Φέρεται ενώπιόν σας το άνω θέμα προκειμένου να ληφθεί απόφαση για την άσκηση 

ή μη ένστασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του υποκ/τος ΙΚΑ Καλαμάτας 

κατά των ανωτέρω υπ΄ αριθμ. Μ 377/2010 και Μ 382/2010 Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης 

Επιβάρυνσης Εισφορών του ΙΚΑ Καλαμάτας. 

Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 
 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος)» 
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Η αναφερόμενη στο παραπάνω έγγραφο σχετική εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία επίσης 
ήταν στο φάκελο του θέματος προς ενημέρωση,  είναι η από 15/7/2010 εισήγηση της 
Διεύθυνσης Διοικητικών του Δήμου και αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«Σας γνωρίζομε ότι κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας οι υπ΄ αριθμ. 377/21-06-
2010 και 382/23-06- 2010 Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών του ΙΚΑ 
Καλαμάτας, οι οποίες παρελήφθησαν και πρωτοκολλήθηκαν στο Δήμο στις 24-6-2010, (υπ΄ 
αριθμ. πρωτόκολλα 13780/24-06-2010 και 13778/24-06-2010), με τις οποίες επιβλήθηκαν 
εις βάρος του Δήμου Καλαμάτας πρόστιμο ύψους 109,97 € και 5.793,52 € αντίστοιχα, λόγω 
φερόμενης εκπρόθεσμης υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης 
(ΑΠΔ)  Γ΄ Τριμήνου του 2006 και Β΄ Τριμήνου του 2008.  

Ειδικότερα στην  ΑΠΔ Γ΄ Τριμήνου 2006 δεν είχε καταχωρηθεί ο σωστός αριθμός 
των ασφαλιστικών ημερομισθίων, για το μήνα Ιούλιο, του εργαζομένου στο Δήμο Ρουμανέα 
Νικολάου και στην ΑΠΔ Β΄ Τριμήνου 2008 δεν είχε καταχωρηθεί ο σωστός αριθμός 
ασφαλιστικών ημερομισθίων, για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο, των εργαζομένων στο Δήμο 
σχολικών φυλάκων. 

 Οι παραπάνω ΑΠΔ είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως εμπρόθεσμα ο Δήμος 
Καλαμάτας είχε καταβάλει στο ΙΚΑ τις σωστές ασφαλιστικές εισφορές  
Εκ των υστέρων διαπιστώθηκαν οι αναφερόμενες παραλήψεις οι οποίες διορθώθηκαν με 
την αποστολή  συμπληρωματικών ΑΠΔ.  

Τα λάθη που παρουσιάστηκαν οφείλονται σε λειτουργικό πρόβλημα του 
προγράμματος εξαιτίας του οποίου η εμπρόθεσμα υποβληθείσα κανονική ΑΠΔ δεν 
συμπεριέλαβε την τεχνικά μη οριστικοποιημένη μισθολογική περίοδο, γεγονός το οποίο 
διορθώθηκε με την υποβολή συμπληρωματικής ΑΠΔ.  

Κατά των παραπάνω Πράξεων  Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών του 
ΙΚΑ Καλαμάτας δύναται να υποβληθεί έγγραφη ένσταση ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής 
Επιτροπής του οικείου Υποκαταστήματος του ΙΚΑ, εντός 30 ημερών από την επομένη της 
κοινοποίησής τους.  

 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.  

 
Η Διευθύντρια Διοικητικών  

Αθανασία Ιντζέ»  
 
  
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις τις περ. ζ της παραγρ. 2 του  άρθρου 103 
του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006)  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Εγκρίνει την άσκηση ένστασης ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του 
Υποκαταστήματος ΙΚΑ Καλαμάτας κατά των υπ’ αριθμ. Μ 377/2010 και                          
Μ 382/2010 Πράξεων Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών του ΙΚΑ 
Καλαμάτας, με τις οποίες επιβλήθηκαν στο Δήμο Καλαμάτας πρόστιμο  ύψους  
109,97 €, για την ΑΠΔ  Γ΄ Τριμήνου 2006, και πρόστιμο ύψους 5.522,96 €, για 
την ΑΠΔ  Β΄ Τριμήνου 2008 , αντίστοιχα,  λόγω φερομένης εκπρόθεσμης 
υποβολής συμπληρωματικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) και των δύο 
τριμήνων. 
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Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Κουρκουτάς Γεώργιος  

  4. Μπάκας Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 21 Ιουλίου  2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 
                                                                                           


