Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ:34/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:230/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 21η του µήνα
Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.29925/
17.10.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εξι(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα –Μακρή Αικατερ.
6) Σκιαδά Ζωή(αν/κό µέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νίκος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης ∆ηµήτρης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
Η.∆. : της αριθ.34-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
8ο ΘΕΜΑ
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για χορήγηση εντολής, για υπεράσπιση
του Ελευθ.Αραβανή Προέδρου του ∆.Σ. ενώπιον του Μον. Πρ/κείου Λευκάδας
,κατά τη δικάσιµο 14-11-13.
Εισηγ: Μαυρέτα Καρύδη-δικηγόρος ∆ήµου
Η Εισηγήτρια αναφέρει:
«Περιήλθε στην υπηρεσία µου το αριθ'212/2013 κλητήριο θέσπισµα της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Λευκάδας δυνάµει του οποίου µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Καλείται ο Ελευθέριος Αραβανής του Ιωάννη κάτοικος Επισκόπου του Νοµού
Λευκάδας µε την ιδιότητά στην επιχείρηση Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
στην ΕΤΑΝΑΛ να εµφανισθεί αυτοπροσώπως
ενώπιον του Μονοµελούς
Πληµµελειοδικείου Λευκάδας στις 14 -11-2013 για να δκασθεί ως υπαίτιος του ότι:
Στη Λευκάδα την 17-6-2011 τυγχάνοντας εργοδότης επιχείρησης µε την Επωνυµία
ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ ΑΜΕ 9050030632 και απασχολήσας κατά τη µισθολογική περίοδο απο
1/10/2010 έως 31/12/2010 στην επιχείρηση προσωπικό µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας, µε αµοιβή ,που ασφαλιζόταν στο Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε
Οργανισµό δηλαδή Κοινωνικής Ασφάλισης, υπαγόµενο στο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, φειλε για την ασφάλιση του άνω προσωπικού να καταβάλει
εισφορές µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα για τις ∆ηµόσιες υπηρεσίες του
επόµενου µήνα εκείνου, µέσα στον οποίο παρασχέθηκε η εργασία.
Για τη µη καταβολή των εισφορών αυτών συντάχθηκε η µε αριθµό
905/ΟΠΕΕ/Χ/36/2011 ΠΕ συνολικού ποσού εισφορών 90.431,11 ευρώ.

Εχοντας νόµιµη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών ποσού 60.287,41 ευρώ, δεν κατέβαλε αυτές στον
άνω Οργανισµό, µέσα στον µήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έγιναν
απαιτητές.
Εχοντας παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργασθέντων στην
επιχείρηση του ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ποσού 30.143,70 ευρώ µε σκοπό να αποδώσει
αυτές στον άνω Οργανισµό, δεν τις κατέβαλε σ'αυτόν µέσα στο µήνα κατά τον
οποίο αυτές έγιναν απαιτητές, κατέστη γι 'αυτές τιµωρητέος.
.
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να χορηγηθεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Ν.Καρύδη
να παρασταθεί κατά την ως άνω δικάσιµο 14-11-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και να
υπερασπίσει τον Ελευθέριο Αραβανή του Ιωάννη κάτοικο Επισκόπου του Νοµού
Λευκάδας Πρόεδρο του ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας που κατηγορείται ως υπαίτιος
του ότι µε την ιδιότητά του στην επιχείρηση Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
στην ΕΤΑΝΑΛ ,στη Λευκάδα την 17-6-2011 τυγχάνοντας εργοδότης επιχείρησης µε
την Επωνυµία
ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ ΑΜΕ 9050030632 και απασχολήσας κατά τη
µισθολογική περίοδο απο 1/10/2010 έως 31/12/2010 στην επιχείρηση προσωπικό µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε αµοιβή που ασφαλιζόταν στο ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
σε Οργανισµό δηλαδή Κοινωνικής Ασφάλισης, υπαγόµενο στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όφειλε για την ασφάλιση του άνω
προσωπικού να καταβάλει εισφορές µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα για τις
∆ηµόσιες υπηρεσίες του επόµενου µήνα εκείνου, µέσα στον οποίο παρασχέθηκε η
εργασία.
Για τη µη καταβολή των εισφορών αυτών συντάχθηκε η µε αριθµό
905/ΟΠΕΕ/Χ/36/2011 ΠΕ συνολικού ποσού εισφορών 90.431,11 ευρώ.
Εχοντας νόµιµη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών ποσού 60.287,41 ευρώ,δεν κατέβαλε αυτές στον
άνω Οργανισµό,µέσα στον µήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έγιναν
απαιτητές.
Εχοντας παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργασθέντων στην επιχείρηση
του ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ποσού 30.143,70 ευρώ µε σκοπό να αποδώσει αυτές στον άνω
Οργανισµό, δεν τις κατέβαλε σ'αυτόν µέσα στο µήνα κατά τον οποίο αυτές έγιναν
απαιτητές, κατέστη γι'αυτές τιµωρητέος ».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει για την
χορήγηση εντολής , στη δικηγόρο του ∆ήµου, Μαυρέτα Καρύδη,για την παραπάνω
υπόθεση, που αφορά στην υπεράσπιση του Προέδρου του ∆.Σ.και πρώην Πρόεδρο
ΕΤΑΝΑΛ, κ.Ελ.Αραβανή , σύµφωνα µε την εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση
Οµόφωνα

αποφασίζει

Χορηγεί εντολή στην ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας , Μαυρέτα Ν.Καρύδη να
παρασταθεί
κατά την ως άνω δικάσιµο 14-11-2013 η σε οποιαδήποτε άλλη
µετ'αναβολή δικάσιµο ενώπιον του Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Λευκάδας και να
υπερασπίσει τον Ελευθέριο Αραβανή του Ιωάννη κάτοικο Επισκόπου του Νοµού
Λευκάδας Πρόεδρο του ∆.Σ του ∆ήµου Λευκάδας που κατηγορείται ως υπαίτιος
του ότι µε την ιδιότητά του στην επιχείρηση Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος

στην ΕΤΑΝΑΛ ,στη Λευκάδα την 17-6-2011 τυγχάνοντας εργοδότης επιχείρησης µε
την Επωνυµία
ΕΤΑΝΑΛ ΑΕ ΑΜΕ 9050030632 και απασχολήσας κατά τη
µισθολογική περίοδο απο 1/10/2010 έως 31/12/2010 στην επιχείρηση προσωπικό µε
σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε αµοιβή που ασφαλιζόταν στο ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων
σε Οργανισµό δηλαδή Κοινωνικής Ασφάλισης, υπαγόµενο στο
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όφειλε για την ασφάλιση του άνω
προσωπικού να καταβάλει εισφορές µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα για τις
∆ηµόσιες υπηρεσίες του επόµενου µήνα εκείνου, µέσα στον οποίο παρασχέθηκε η
εργασία.
Για τη µη καταβολή των εισφορών αυτών συντάχθηκε η µε αριθµό
905/ΟΠΕΕ/Χ/36/2011 ΠΕ συνολικού ποσού εισφορών 90.431,11 ευρώ.
Εχοντας νόµιµη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών ποσού 60.287,41 ευρώ,δεν κατέβαλε αυτές στον
άνω Οργανισµό,µέσα στον µήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έγιναν
απαιτητές.
Εχοντας παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργασθέντων στην επιχείρηση
του ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ποσού 30.143,70 ευρώ µε σκοπό να αποδώσει αυτές στον άνω
Οργανισµό, δεν τις κατέβαλε σ'αυτόν µέσα στο µήνα κατά τον οποίο αυτές έγιναν
απαιτητές, κατέστη γι'αυτές τιµωρητέος
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 230/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

