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ΘΕΜΑ: «Έγκριση υπαγωγής του Δήμου στις διατάξεις του άρθρου 28 του
Ν.4321/15 για την ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών προς το ΙΚΑ ΕΤΑΜ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στο κτίριο του Παγκόσμιου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού
Διασποράς (Π.Π.Ι.Ε.Δ.) επί των οδών Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2-Νέα Φιλαδέλφεια
[εκτάκτως, λόγω της χρήσης του μόνιμου χώρου Συνεδριάσεων του Σώματος, ήτοι
του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και
Λαχανά) ως εξεταστικού κέντρου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις], σήμερα στις
27.5.2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10407/22-
5-2015 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 6/2015) του Προέδρου αυτού κ.
Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο και στους 2
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»).

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Αρ. Απόφασης: 115/2015

Αρ. Πρωτοκόλλου: 11078/2-6-2015

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου και
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000
FAX :  213-2049006
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr

georgepanosfx@gmail.com





ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα Πρακτικά της από 27.5.2015 τακτικής
Συνεδρίασης Νο. 6/2015 του Δ.Σ. του
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα:
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ

ΑΝΤΩΝΙΑ
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

ΕΥΤΥΧΙΑ
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ

Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 28 παρόντες
και 5 απόντες, ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ ________

Κουμαριανός  Ευάγγελος Τομπούλογλου Ιωάννης
Καλαμπόκης  Ιωάννης Κανταρέλης  Δημήτριος
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ Παπανικολάου  Νικόλαος
Ανανιάδης  Νικόλαος Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ Γκούμα  Δανάη-Εύα
Παπαλουκά  Ευτυχία
Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος
Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου Χαρίκλεια
Πάνος  Γεώργιος
Δούλος  Ορέστης
Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη
Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος
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Ανδρέου  Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος
Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Πλάτανος  Ελευθέριος
Κόντος  Απόστολος
Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης  Μιχαήλ
Αγαγιώτου  Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρόντες τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου της

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο Πρόεδρος

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης.

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις :

 Η κα Χ.Ανδρέου  προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν

την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος  Ε.Η.Δ..

 Ο κ. Γ.Καλύβης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν

την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος  της  Η.Δ..

Απουσίες :

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης,

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ.

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία του κ.  Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο

10ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.
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10ο ΘΕΜΑ Η.Δ.

Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου, εισηγούμενος το 10ο

Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση την αριθ. πρωτ. 8464/28-4-2015
εισήγηση της Δ/νσης Οικ. Υπηρεσιών του Δήμου ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα:

Κύριε Δήμαρχε,
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι ,

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/15 για τις

ασφαλιστικές οφειλές του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος προς το ΙΚΑ

ΕΤΑΜ

1. Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’) «Το

σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, οι

οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις 2.3.2015, υπάγεται σε ρύθμιση, κατόπιν

αίτησης του οφειλέτη προς την αρμόδια υπηρεσία του οικείου Φορέα. Η αίτηση για

υπαγωγή προς τον οικείο φορέα ασφάλισης, υποβάλλεται μέχρι τις 30.4.2015. Στην

παρούσα ρύθμιση δύναται να υπαχθούν μετά από αίτησή τους, οφειλέτες που έχουν

ήδη υπαχθεί σε υφιστάμενες ρυθμίσεις. Σε περίπτωση μετάπτωσης από υφιστάμενη

ρύθμιση στην παρούσα, για τον υπολογισμό του αριθμού των δόσεων της ρύθμισης

του παρόντος νόμου συνυπολογίζεται το πλήθος των δόσεων που έχει ήδη

καταβληθεί στην προϋφιστάμενη ρύθμιση.»

Βάσει του ανωτέρω άρθρου η ρύθμιση του ποσού της οφειλής, γίνεται μέχρι και σε

100 μηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης για τις

ρυθμιζόμενες ασφαλιστικές οφειλές, δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο των 50 ευρώ.

Το σύνολο της οφειλής που υπάγεται στην ρύθμιση (κύρια οφειλή και προσαυξήσεις)

κεφαλαιοποιείται τον, προηγούμενο της ρύθμισης, μήνα, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στην παράγραφο 1 του άρθρου 28 του Ν.4321/15. Όταν το ύψος της κύριας οφειλής

είναι άνω των 5.000 ευρώ, αυτή προσαυξάνεται εφεξής με 0,25 % μηνιαίως, χωρίς

οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή. Για ύψος κύριας οφειλής έως

5.000 ευρώ δεν επιβάλλεται μηνιαία προσαύξηση. Στους οφειλέτες που υπάγονται

στην παρούσα ρύθμιση χορηγείται έκπτωση επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων

τελών, εξαιρουμένων των αυτοτελών προστίμων, ως ακολούθως:

i.Εφάπαξ καταβολή οφειλής, έκπτωση 100%.

ii.Ρύθμιση έως 36 δόσεις, έκπτωση 80%.

iii.Ρύθμιση από 37 έως 50 δόσεις, έκπτωση 70%.
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iv.Ρύθμιση από 51 έως 72 δόσεις, έκπτωση 60%.

v.Ρύθμιση από 73 έως 100 δόσεις, έκπτωση 50%.

Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την επίδοση της απόφασης υπαγωγής στον οφειλέτη.

Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ποσό της κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων

και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

Ειδικότερα το σύνολο των ασφαλιστικών οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., των

Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που

επιδιώκουν κοινωφελείς και άλλους δημόσιους σκοπούς που περιλαμβάνονται στο

Επικαιροποιημένο Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης του

Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και υπάγονται στις ειδικές

διατάξεις του ν. 1892/1990, όπως ισχύει, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες στις

2.3.2015, κεφαλαιοποιείται στις 31.12.2014 και ρυθμίζεται κατόπιν αίτησης στις

αρμόδιες υπηρεσίες, έως 150 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση 50% επί των

προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στην παρούσα

ρύθμιση είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από την 1.3.2015.

2. Στην εγκύκλιο ΙΚΑ εγκ. 14/Γ36/02/70/26.03.2015 επισημαίνονται τα εξής ως προς

τη διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση:

«Οφειλέτες του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και οφειλέτες που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο

Οφειλετών του Κ.Ε.Α.Ο., υποβάλλουν αίτηση για υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση

απευθείας στην υπηρεσία Κ.Ε.Α.Ο ή στην ταμειακή υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

που ανήκει ο οφειλέτης, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος

από το φορέα.

Για το σύνολο των οφειλών του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μετά την καταχώριση της αίτησης

εκδίδεται άμεσα η απόφαση ρύθμισης με βάση τις οφειλές που, κατά την ημερομηνία

έκδοσης της απόφασης εμφανίζονται ως ληξιπρόθεσμες στη βάση δεδομένων του

Ο.Π.Σ.-Ι.Κ.Α. βάσει των Ελέγχων Δηλωθέντων Καταβληθέντων (ΕΔΚ). Αμέσως μετά

την έκδοση της απόφασης το Τμήμα Εσόδων του αρμόδιου υποκαταστήματος του

Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. υποχρεούται να προβεί σε έλεγχο. Αν από τον έλεγχο προκύψει

οφειλή αναγόμενη σε χρονική περίοδο της ρύθμισης, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ

εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση με ανακαθορισμό του ποσού των

δόσεων.

Η αίτηση καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα, με τύπο ρύθμισης 83 και

αποδίδεται αυτόματα αριθμός πρωτοκόλλου. Με την αποθήκευση της αίτησης και τη

δημιουργία της σχετικής απόφασης ρύθμισης, ο οφειλέτης υποχρεούται να
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καταβάλλει την α' δόση στην υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση προκειμένου η

ρύθμιση να καταστεί ενεργή και να του χορηγηθεί η σχετική απόφαση.

Για την υπαγωγή σε ρύθμιση των οφειλετών από επιστροφές παροχών και ενοίκια

ακινήτων, συνολικού ύψους έως 500.000 €, θα επιλέγεται ο τύπος ρύθμισης 84 ενώ

για τα πρόσωπα της παραγράφου 8 του παρόντος νόμου, θα πρέπει να επιλέγεται ο

τύπος ρύθμισης 85.»

3. Όπως προκύπτει από τη βάση δεδομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι ασφαλιστικές οφειλές

του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνoς προς το ΙΚΑ ανέρχονται στο ποσό των

34.534,37 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:

Κύρια εισφορά :31.953,28

Πρόσθετα τέλη:2.581,09

Σύνολο: 34.534,37

Με βάση τα παραπάνω ο Προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου αφού

έλαβε υπόψη του:

1. Το άρθρο 28 του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’)

2. την εγκύκλιο ΙΚΑ εγκ. 14/Γ36/02/70/26.03.2015

3. την εγκύκλιο Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας οικ.11798/596/24.03.2015

3. Το συνολικό ύψος των οφειλών του Δήμου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

4. Την άμεση ανάγκη για χορήγηση από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ασφαλιστικής ενημερότητας

5. Τον Κ.Α. 80.8111.001 με τίτλο ‘’Αμοιβές και έξοδα προσωπικού’’ αρχικής

236.700,77 ευρώ και τον  Κ.Α. 00.6822.001 με τίτλο ‘’ Πρόστιμα και προσαυξήσεις

ασφαλιστικών ταμείων’’  αρχικής πίστωσης 5.000,00 ευρώ, του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2015, στους  οποίο προβλέπονται  οι σχετικές πιστώσεις, για τις

δαπάνες του έτους αυτού

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο

Την υποβολή αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/15 για

τις ασφαλιστικές οφειλές του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

με 36 ισόποσες δόσεις.

Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.

ΑΔΑ: 6155ΩΗΓ-ΑΣ7
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Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος.

Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τα στοιχεία
του σχετικού φακέλου και :

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»)
 Τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4321/15 (ΦΕΚ 32/21.03.2015 τεύχος Α’)

 Την εγκύκλιο ΙΚΑ εγκ. 14/Γ36/02/70/26.03.2015

 Την εγκύκλιο Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφ. & Πρόνοιας

οικ.11798/596/24.03.2015

 Το συνολικό ύψος των οφειλών του Δήμου προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 Την άμεση ανάγκη για χορήγηση από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ασφαλιστικής

ενημερότητας

 Τον Κ.Α. 80.8111.001 με τίτλο ‘’Αμοιβές και έξοδα προσωπικού’’ αρχικής

236.700,77 ευρώ και τον  Κ.Α. 00.6822.001 με τίτλο ‘’ Πρόστιμα και

προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων’’  αρχικής πίστωσης 5.000,00 ευρώ, του

προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2015, στους  οποίο προβλέπονται  οι

σχετικές πιστώσεις, για τις δαπάνες του έτους αυτού

και έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την υποβολή αίτησης του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  για υπαγωγή

στη ρύθμιση του άρθρου 28 του Ν.4321/15 για τις ασφαλιστικές του οφειλές προς το

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 36 ισόποσες δόσεις.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2015.

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κουμαριανός  Ευάγγελος
Καλαμπόκης  Ιωάννης
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ
Ανανιάδης  Νικόλαος

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ
Παπαλουκά  Ευτυχία

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία
Παπακώστας  Βασίλειος

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος
Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος

Αντωνόπουλος  Δημήτριος
Ρόκου  Χαρίκλεια
Δούλος  Ορέστης

Καλύβης  Γεώργιος
Γαλαζούλα  Αλίκη

Χαραμαρά  Γεωργία
Μανωλεδάκης  Θεόδωρος

Ανδρέου Χριστίνα
Γεωργαμλής  Λύσσανδρος

Κοπελούσος  Χρήστος
Αράπογλου  Γεώργιος
Κόντος  Απόστολος

Ντάτσης  Κωνσταντίνος
Κουτσάκης Μιχαήλ
Αγαγιώτου Βασιλική
Σιώρης  Νικόλαος

Ακριβές Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως
Αρχείου-Πρωτοκόλλου ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
- Τμήμα Ταμείου
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα
- Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας
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