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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   23/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   192/2010 
 

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Άσκηση ή μη προσφυγής κατά της υπ’ αριθ. 230/συν22/15-3-2010 απόφασης 
της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Καλαμάτας. 

 
Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15618/16-7-2010 
σχετική εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου που ήταν στο φάκελο του 
θέματος προς ενημέρωση, η οποία έχει αναλυτικά ως εξής: 
 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ΄ αριθμ. 230/συν22/15-3-

2010 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής ΙΚΑ Καλαμάτας. 
 

1. Με την υπ΄ αριθμ. Μ 268/2009 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης 

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

επιβάρυνση εισφορών ύψους 35.522,96 € λόγω φερόμενης εκπρόθεσμης υποβολής 

Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) Α΄ τριμήνου 2009.  

Κατά της άνω πράξης ασκήθηκε από το Δήμο ένσταση ενώπιον της Τοπικής 

Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Καλαμάτας, επί της οποίας εκδόθηκε η συνημμένη 

υπ΄αριθμ. 230/συν22/15-3-2010 απόφαση, με την οποία απορρίφθηκε η ένσταση. 

2. Επειδή δύναται εν προκειμένω να ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης 

αυτής για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους, δεδομένου ότι εσφαλμένως και χωρίς ειδική 

και εμπεριστατωμένη αιτιολογία απορρίφθηκαν οι διατυπωθέντες στην ένσταση ισχυρισμοί 

του Δήμου περί ακυρότητας της ανωτέρω πράξεως. 

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

ή μη προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καλαμάτας κατά της ανωτέρω υπ΄ 

αριθμ. 230/συν22/15-3-2010 απόφασης της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ 

Καλαμάτας. 

 
Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου Καλαμάτας 

(Χαράλαμπος Θ. Δημητρόπουλος)» 
 
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα 
προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 103 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 
3467/2006), 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εγκρίνει την άσκηση προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Καλαμάτας κατά της υπ΄ αριθμ. 230/συν22/15-3-2010 απόφασης της Τοπικής 
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Διοικητικής Επιτροπής του ΙΚΑ Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
εισήγηση του Γραφείου Νομικών Συμβούλων του Δήμου Καλαμάτας η οποία 
καταχωρείται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής. 
 
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) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


