ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 2o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
20ης Ιανουαρίου 2017
Αριθ. απόφασης

22
Περίληψη

Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους
του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση τριτανακοπής
κατά: 1) της Μ. Γ.του Σ., κατοίκου Διομήδειας
Ν. Ξάνθης, κατά: 2) του Ν.Π.Δ.Δ με την
επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων –
Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών» (Ι.Κ.Α –
Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και
εκπροσωπείται νόμιμα, κατά: 3) της με αριθμό
111/2016 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κομοτηνής (μεταβατική έδρα
Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 20 Ιανουαρίου 2017 ημέρα
Παρασκευή
και ώρα 13:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1814/17-1-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
2.Αγκόρτζας Απόστολος
3.Γκιρτζίκη Αλεξία
4.Καρα Αχμέτ (αναπληρωματικό μέλος)
5.Κίρατζη Ερκάν
6.Μπαντάκ Σιαμπάν
7.Φανουράκης Εμμανουήλ
8.Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Βασιλούδης Ηλίας
2.Τριανταφυλλίδης Κωνσταντίνος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χριστίνα Ράλλη, Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
2.Ελένη Χατζηλιάδου , Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Στη θέση του κ.Βασιλούδη Ηλία ο οποίος απουσίαζε παραβρέθηκε το αναπληρωματικό
μέλος κ.Καρά Αχμέτ.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης η παράταξη Κοινωνία των Δημοτών κατέθεσε στον
Πρόεδρο της Οικονομικής επιτροπής πρόταση για την δημιουργία ανοιχτής
κολυμβητικής δεξαμενής εξωτερικού χώρου η οποία συζητήθηκε στο τέλος, με σκοπό

να ενημερωθεί το σώμα και στη συνέχεια να διαβιβαστεί στις αρμόδιες υπηρεσίες για
περαιτέρω ενέργειες.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 10ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
επιτροπής την υπ΄ αριθ.1206/12-01-2017 εισήγηση της Νομική υπηρεσίας η οποία
έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση στους νομικούς συμβούλους του Δήμου Ξάνθης για κατάθεση
τριτανακοπής κατά: 1) της Μ. Γ. του Σ., κατοίκου Διομήδειας Ν. Ξάνθης, κατά: 2) του
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης
Μισθωτών» (Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,
κατά: 3) της με αριθμό 111/2016 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κομοτηνής (μεταβατική έδρα Ξάνθης) και κατάθεση πρόσθετων λόγων.
****
Την 13-9-2016 μας κοινοποιήθηκαν στο Δήμο Ξάνθης η με αριθμό 4971/2016 πράξη
επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών συνολικού ύψους 2.433,90 ευρώ , η με
αριθμό 4972/2016 πράξη επιβολής πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών συνολικού ύψους
7.776,22 ευρώ, η με αριθμό 16635/2016 πράξη επιβολής εισφορών συνολικού ύψους
25.920,77 ευρώ και η με αριθμό 16634/2016 πράξη επιβολής εισφορών συνολικού
ύψους 4.867,82 ευρώ του Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Ξάνθης, και αφορούν την Μ. Γ.,
οι οποίες εκδόθηκαν με βάση την ως άνω προσβαλλόμενη με αριθμό 111/2016 απόφαση
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, η οποία όμως ουδέποτε
κοινοποιήθηκε στον Δήμο Ξάνθης μέχρι σήμερα, ούτε είχαμε λάβει πλήρη γνώση της
έως την ημέρα που εμείς λάβαμε γνώση αυτής στις 12-10-2016. Το ΙΚΑ ουδέποτε μας
κοινοποίησε μαζί με τις παραπάνω πράξεις την παραπάνω απόφαση ούτε και μας
γνωστοποίησε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο το περιεχόμενο αυτής.
Στην συνέχεια στις 14-10-2106 μας κοινοποιήθηκε η με αριθμό 1627/5-10-2016
ατομική ειδοποίηση του ΙΚΑ Ξάνθης με την οποία μας καταλογίστηκε το ποσό των
377.101,64 ευρώ, ως αναδρομικές ασφαλιστικές εισφορές υπαλλήλων σχολικών
φυλάκων για τα έτη 2001 μέχρι 2006, που αναλυτικά βεβαιώθηκαν μεταξύ άλλων και με
την προσβαλλόμενη απόφαση σε εφαρμογή των ανωτέρω πράξεων ΠΕΕ και ΠΕΠΕΕ
(συμπεριλαμβανομένης και της Μ. Γ.).
Μετά τα ανωτέρω προσφύγαμε ενώπιον της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) του
ΙΚΑ Ξάνθης κατά όλων των πράξεων επιβολής εισφορών, προσαυξήσεων και
προστίμων, ασκώντας την με αρ. πρωτ. 15914/13-10-2016 Ένστασή μας. Η Ένστασή
μας δεν έχει συζητηθεί ακόμη.
Το δε ΙΚΑ πριν αποφανθεί η ΤΔΕ, επί της παραπάνω ένστασης μας, προχώρησε τον
Οκτώβριο 2016 στην ταμειακή βεβαίωση των ποσών που εμπεριέχονται σε αυτές, όπως
περιγράφονται στην από 5-10-2016 ατομική ειδοποίηση με αριθμό 1627/5-10-2016
ατομική ειδοποίηση του ΙΚΑ Ξάνθης με συνολικό ποσό οφειλής 377.101,64 (ήτοι
κεφάλαιο 349.960,91 και πρόσθετα τέλη 27.140,73 ευρώ) για όλους τους σχολικούς
φύλακες που απασχολήθηκαν στο Δήμο Ξάνθης με σύμβαση μαθητείας για παρελθόντα
διαστήματα (από 2001 μέχρι 2005).
Το ΙΚΑ Ξάνθης επίσης μας ενημέρωνε ότι θα προβεί σε διαδικασίες αναγκαστικής
εκτέλεσης, βάσει του ΚΕΔΕ, εναντίον μας, εάν δεν εξοφλήσουμε όλα τα παραπάνω
ταμειακά βεβαιωμένα ποσά, τα οποία μάλιστα θα επιβαρύνονταν και με πρόσθετα τέλη
καθυστέρησης.

Κατά της ατομικής ειδοποίησης έχουμε ήδη καταθέσει ανακοπή και αίτηση αναστολής
εκτέλεσης της. Ήδη έχει εκδοθεί και προσωρινή διαταγή υπέρ του Δήμου Ξάνθης, που
απαγορεύει κάθε πράξη εκτέλεσης σε βάρος του Δήμου Ξάνθης από το ΙΚΑ, για το λόγο
δε αυτό ήδη μπορούμε να λάβουμε σήμερα και ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ.
Επειδή από την με αριθμό 111/2016 πρωτόδικη απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Κομοτηνής, βάσει της οποίας εκδόθηκαν οι καταλογιστικές πράξεις του
ΙΚΑ προκύπτει ότι ο Δήμος Ξάνθης ουδέποτε εκλήθη να παραστεί στην δίκη μεταξύ του
ΙΚΑ και της αντιδίκου Γ. Μ. του Σ., αποστερήθηκε δε με τον τρόπο αυτό ο Δήμος του
δικαιώματός του και της δυνατότητάς του να προβάλλει νόμιμα και εμπρόθεσμα τις
ανατρεπτικές της ένδικης προσφυγής ενστάσεις του, μολονότι ο Δήμος ήταν άμεσα
ενδιαφερόμενος για την έκβαση της δίκης αφού αυτός καλείται τώρα να πληρώσει
εισφορές για άτομο δεν τις δικαιούται.
Το ΙΚΑ πληροφορηθήκαμε ότι δεν έχει ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.
Επειδή ουδέποτε μετείχαμε στην ως άνω δίκη, ούτε διατελούσαμε με το ΙΚΑ ή την Μαρία
Γκούτη, σε τέτοια νομική σχέση, ώστε να θεωρείται ότι λόγω της σχέσης αυτής μας
εκπροσωπούμασταν, αντίθετα μάλιστα, το συμφέρον και η θέση του Δήμου φαίνεται ότι
δεν προτάθηκε στην δίκη.
Επειδή από τους προεκτεθέντες λόγους προκύπτει το έννομο συμφέρον του Δήμου
Ξάνθης και η νομιμοποίησή του στην άσκηση τριτανακοπής, καθώς επίσης και το
γεγονός ότι το συμφέρον μας ως τρίτου βλάπτεται από την ανακοπτόμενη με αριθμό
111/2016 απόφαση του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κομοτηνής, τελεί δε η
βλάβη μας σε άμεση αιτιώδη νομική σχέση με την έννομη σχέση η οποία επήλθε άμεσα
με την έκδοση της ανακοπτόμενης απόφασης.
Επειδή, κατά συνέπεια, η κρίση και η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Κομοτηνής, εάν ετίθεντο υπ’ όψη του Δικαστηρίου οι παραπάνω αποφάσεις με τις οποίες
κρίθηκε τελεσίδικα η σχέση εργασίας του παραπάνω ασφαλισμένου με τον Δήμο Ξάνθης
και τα χρονικά διαστήματα που αυτός απασχολήθηκε στο Δήμο και για τα οποία έχουν
παραγραφεί οι αξιώσεις του θα ήταν οπωσδήποτε διαφορετική και δεν θα φερόταν ο
Δήμος Ξάνθης ως υπόχρεος σε καταβολή οιουδήποτε ποσού για τις ασφαλιστικές του
εισφορές.
Επειδή είχαμε έννομο συμφέρον να ασκήσουμε τριτανακοπή εντός προθεσμίας 60
ημερών από την γνώση των αποφάσεων, που έληγε στις 12-12-2016.
Επειδή για όλους τους παραπάνω λόγους έχει ήδη ασκηθεί τριτανακοπή εντός της
νόμιμης προθεσμίας.
Επειδή χρειάζεται να ασκηθούν και πρόσθετοι λόγοι κατά των παραπάνω πράξεων,
καθώς υπάρχουν ήδη αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, τις οποίες
λάβαμε γνώση στη συνέχεια με εκ διαμέτρου αντίθετη νομική σκέψη από αυτήν της
προσβαλλόμενης, που επιτρέπουν το Δήμο να προβάλλει και να πετύχει την έκδοση
ευνοϊκής απόφασης, οι οποίες έκριναν ότι το ΙΚΑ δεν πρέπει να θεωρήσει τους
σχολικούς φύλακες ως εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
από το 2001 έως το 2005 αλλά ως έχοντες απλή σύμβαση μαθητείας.
Για το λόγο δε αυτό
Παρακαλώ όπως εισηγηθείτε να την έγκριση για την ήδη ασκηθείσας τριτανακοπής
ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου και την εξουσιοδότηση των νομικών
συμβούλων, του Δήμου Ξάνθης όπως από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά παρασταθεί

κατά την συζήτηση αυτών. Καθώς και εξουσιοδότηση τους για την άσκηση πρόσθετων
λόγων επί της τριτανακοπής».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010
τεύχος Α΄):Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Η τριτανακοπή
3. Τις με αριθ. 4971/2016, 4972/2016, 16635/2016, 16634/2016
πράξεις
επιβολής εισφορών.
4. Την με αριθ.1206/12-01-2017 εισήγηση της υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει
την ήδη ασκηθείσα τριτανακοπή ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού
δικαστηρίου και την εξουσιοδότηση των νομικών συμβούλων, του Δήμου Ξάνθης
Χατζηλιάδου Ελένη, Λάμπρου Ιωάννη και Ξανθόπουλο Θωμά, όπως από κοινού ή ο
καθένας ξεχωριστά παρασταθεί κατά την συζήτηση αυτών. Καθώς και εξουσιοδότηση
τους για την άσκηση πρόσθετων λόγων επί της τριτανακοπής.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 22/2017.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 30 Ιανουαρίου 2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

