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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήμερα την 29η του μήνα Οκτωβρίου  του έτους 2012 
και ώρα 13.00 μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα  (υπάλληλος 
∆ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος  του 
∆ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ’ αριθ. 444/2012 
Απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 25/10/2012. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 

 

Απόσπασμα από το υπ’αριθ. 
17/25-10-2012 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ημοτικού  
Συμβουλίου ∆ήμου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε      
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι μάρτυρες 
                           

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

 
 

Αριθ. Πρωτ.:25813/30-10-2012  

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

 
Συμψηφισμός οφειλών του ∆ήμου Καρδίτσας προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και τα 

Ασφαλιστικά Ταμεία με τους παρακρατηθέντες πόρους 
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την 25η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και 

ώρα 6:30 μ.μ, στο ∆ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ.24961/19-10-2012 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ήμου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύμφωνα με τους 

ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε  

συνεδρίαση το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγραφιώτου Ελένη  18)Σούφλα Ουρανία  

2) Αναστασίου Απόστολος  19)Τσιούκης Λάμπρος Κανένας  

3) Αρβανιτάκου Σοφία  20)Χλαπάνας Ηλίας   

4) Γούλας Σωτήριος  21)Βερίλλης ∆ομήνικος  

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  22)Γεννάδιος Ιωάννης  

6) Ζορμπάς Ιωάννης  23)Καρκαλέτση Θεοδώρα  

7) Καραγιάννης Νικόλαος  24)Ντελής Ιωάννης  

8) Κατσιαβάρας Θωμάς  25)Ντούρλιας ∆ημήτριος  

9) Κωστόπουλος ∆ημήτριος  26)Σουφλάκος Βασίλειος  

10) Κωτούλας Φίλιππος  27)Τέγος Χρήστος  

11)Μαρκινός Αθανάσιος  28)Γιοβάνης Γεώργιος   

12)Μουζιούρας Νικόλαος  29)Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13)Μπατζιάκας Βασίλειος  30)Τσίπρας Εμμανουήλ  

14)Μπουραζάνης Αθανάσιος  31)Αρχοντής ∆ημήτριος  

15)Νασιάκου Αλεξάνδρα  32)Τσαντήλας Βασίλειος  

16)Παπαγεωργίου Σταύρος  33)Χάρμπας Θωμάς  

17)Παπαδημητρίου Χαρίλαος    
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Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 

μελών, παρόντες ήταν 33), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, 

σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ημοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.  

                      ---------------------------    
 
  Το ∆ημοτικό Συμβούλιο του ∆ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με  συμψηφισμό 
οφειλών του ∆ήμου Καρδίτσας προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία με τους 
παρακρατηθέντες πόρους και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος ανέφερε: 
   Το 2008 έγινε διαβούλευση της τότε ΚΕ∆ΚΕ με το Υπουργείο Εσωτερικών που αφορούσε 
τις πάσης φύσεως οφειλές του Ελληνικού ∆ημοσίου προς τους ΟΤΑ που απορρέουν από το 
Ν. 1828/1989 και είχε συμφωνηθεί να επιστραφεί στους ∆ήμους το ποσό του 
1.711.000.000,00 € που αφορά τους παρακρατηθέντες πόρους από το έτος 1989 έως το 
2008. 
   Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009 το παραπάνω ποσό θα καταβληθεί στους 
ΟΤΑ σε οχτώ (8) ισόποσες δόσεις, αρχής γενομένης από το έτος 2009 έως 20 2016. 
    Στους πρώην Καποδιστριακούς ∆ήμους και στον Καλλικρατικό ∆ήμο Καρδίτσας για τα έτη 
2009, 2010 και το 2011 έχει καταβληθεί συνολικά το ποσό των 1.110.000 € ανά έτος. 
   Για το 2012 έχει καταβληθεί το 30%, ήτοι 362.000 € και απομένει να καταβληθεί το 
υπόλοιπο ποσό των 748.000 €, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις έως το 2016 
ανέρχονται στο ποσό των 4.440.000 €. 
    Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 103/Α), η οποία δημοσιεύθηκε στις 30/4/2012 
μας δίνει τη δυνατότητα (μέχρι τις 31/10/2012 με απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου) 
συμψηφισμού των πάσης φύσεως οφειλών μας προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία με το υπόλοιπο παρακρατηθέν ποσό.  
   Οι οφειλές μας προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία είναι: 
 
α/α Ασφαλιστικό ταμείο / Ελληνικό ∆ημόσιο Οφειλόμενο ποσό  
1 ΤΥ∆ΚΥ 1.228.714,38 € 

2 ΤΕΑ∆Υ 393.781,65 € 

3 ΤΠ∆ΚΥ 183.057,69 € 

4 ΙΚΑ 297.898,64 € 

5 Εφορία (υπόλοιπο ρύθμισης έως 31/12/2010) 1.147.427,42 € 

6 Εφορία (από 1/1/2011 έως 31/8/2012) 551.606,39 € 

 Σύνολο 3.802.486,17 € 

 
   Για το αναγραφόμενο με α/α (5) το συνολικό ποσό ήταν 1.843.458,30 €, για το οποίο έχει 
γίνει ήδη ρύθμιση από το ∆ήμο μας με τη ∆.Ο.Υ, όπου ήδη καταβάλαμε προκαταβολή 
307.243,05 €, ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται στο ποσό των 32.000 €. Συνεπώς το 
αναγραφόμενο ποσό του 1.147.427,42 αποτελεί το υπόλοιπο ποσό της ρύθμισης, εφόσον  
αφαιρεθεί το ποσό της προκαταβολής και των μηνιαίων δόσεων που έχουν καταβληθεί. 
   Συνεπώς προτείνουμε προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο τα παραπάνω ποσά να συμψηφιστούν 
με τους παρακρατηθέντες πόρους που μας οφείλονται, προκειμένου με τον τρόπο αυτό να 
τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητές μας προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό ∆ημόσιο, 
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πλην της 6ης περίπτωσης (ποσό 551.606,39 €) λόγω του ότι η ∆.Ο.Υ δεν εκδίδει σχετική 
βεβαίωση.  
  Σημειώνεται ότι οι συμψηφιζόμενες οφειλές απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους 
φόρους και πρόστιμα, καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε 
μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολό 
τους.  
 
2. α) Το υπ'αριθ. πρωτ. 22739/25-10-2012 έγγραφο της ∆ΟΥ Καρδίτσας  
β) Το υπ'αριθ. πρωτ. 1378/19-10-2012 έγγραφο του ΟΠΑ∆ (ΤΥ∆ΚΥ) Καρδίτσας , με το 
οποίο βεβαιώνεται το ακριβές ποσό της οφειλής του ∆ήμου Καρδίτσας  
γ) Το από 25-4-2012 έγγραφο του Τ.Π.∆.Υ (Τομέας Πρόνοιας ∆ημοτικών & Κοινοτικών 
Υπαλλήλων) 
δ) Το υπ'αριθ. 2012 έγγραφο του Τ.Ε.Α.∆.Υ (Τομέας ΤΑ∆ΚΥ) 
ε) Το από 19-10-2012 έγγραφο του ΙΚΑ, 
με τα οποία βεβαιώνεται το ακριβές ποσό της οφειλής του ∆ήμου Καρδίτσας προς κάθε ένα 
από τους αναφερόμενους φορείς  
 
3. α) Το άρθρο 27 του ν.3756/2009   
β) Το άρθρο 2 παρ.1 της από 31-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
γ) Την  εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 2/3881/09.02.2012 
δ) Το άρθρο 1 παρ. 5 της από 30-4-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  
 
4. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χρ. Τέγου, ο οποίος αφού 
ανέφερε ότι γίνεται συζήτηση για χρήματα των εργαζομένων, εξέφρασε τις επιφυλάξεις του 
για το αν τα χρήματα αυτά θα δοθούν στα ασφαλιστικά ταμεία και δήλωσε ότι γι' αυτό το 
λόγο η παράταξή του θα ψηφίσει λευκό. 
 
6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ του συμψηφισμού των οφειλών 
ψήφισαν όλοι οι παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι, πλην των κ.κ Τέγου, Γιοβάνη, 
Μακροστέργιου και Τσίπρα, οι οποίοι ψήφισαν λευκό 
                                                    

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
 
   Το συμψηφισμό των οφειλών του ∆ήμου Καρδίτσας προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και υπάρχει αδυναμία καταβολής 
τους από τον ∆ήμο, με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α) έσοδα 
(παρακρατηθέντες πόρους).   
   Συγκεκριμένα οι προς συμψηφισμό οφειλές του ∆ήμου Καρδίτσας, οι οποίες ανέρχονται 
στο συνολικό ποσό των 3.250.879,78 € είναι οι ακόλουθες:  
 
α/α Ασφαλιστικό ταμείο / Ελληνικό ∆ημόσιο Οφειλόμενο ποσό  
1 ΤΥ∆ΚΥ 1.228.714,38 € 

2 ΤΕΑ∆Υ 393.781,65 € 

3 ΤΠ∆ΚΥ 183.057,69 € 

4 ΙΚΑ 297.898,64 € 

5 Εφορία (υπόλοιπο ρύθμισης έως 31/12/2010) 1.147.427,42 € 

 Σύνολο 3.250.879,78 € 
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Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τέγος, Γιοβάνης, Μακροστέργιος και Τσίπρας  ψήφισαν 

λευκό. 
 
 
 
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθμό 444/2012 
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. 

  

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ       ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 
 


