ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 22/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 287
Στη Λευκάδα σήμερα στις 23 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
26913/19-9-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67

του

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Καρτάνος Ιωάννης
Αραβανής Σπυρίδων
Σώλος Φώτιος
Γεωργάκης Βασίλειος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Φίλιππας Γεώργιος
Βλάχος Σπυρίδων
Νικητάκης Μάρκος
Σίδερης Αντώνιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βεργίνης Ξενοφών
Δρακονταειδής Κων/νος
Ροντογιάννης Κωνσταντίνος

Απουσίαζαν
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνης Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
Γιαννούτσος Πέτρος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μακρυγιώργου Νίκη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Προτάσσεται ομόφωνα το 13ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
ΘΕΜΑ 13ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 22/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ρύθμιση οφειλών της ΕΤ.ΑΝΑ.Λ προς το Ι.Κ.Α.
Εισηγητές: 1. Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος
2. Καρύδη Μαυρέτα , δικηγόρος του Δήμου.
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Η Δικηγόρος του Δήμου κα Μαυρέτα Καρύδη, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Περιήλθε στην υπηρεσία μου η από 19-8-2013 εξώδικη δήλωση διαμαρτυρία του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας δυνάμει της οποίας μεταξύ άλλων
επάγονται τα ακόλουθα:
Ότι από τις 11/11/09 μέχρι 31-12-2010 διατέλεσε πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της ήδη υπό εκκαθάριση αναπτυξιακής εταιρείας με την επωνυμία ΕΤΑΝΑΛ η οποία
συγκροτήθηκε από τους ΟΤΑ Νομού Λευκάδας .
Στις 31/12/2010 η ΕΤΑΝΑΛ όφειλε την μισθοδοσία των εργαζομένων στο πρόγραμμα
Βοήθεια στο σπίτι από 1-1-2010 έως 31-12-2010 και τις αντίστοιχες εισφορές στο ΙΚΑ.
Η νέα διοίκηση διαχειρίστηκε τα χρήματα του τελευταίου τριμήνου του 2010.
Στις 20-6-2011 έγινε η πρώτη ρύθμιση για κάθε μήνα ποσού δόσης 3.135 ,14 ευρώ
πληρώθηκαν

οι έκτος ,έβδομος όγδοος και ένατος του έτους 2011 και στις 19/11/2012

προχώρησαν σε νέο διακανονισμό χωρίς όμως να αποδοθεί ουδεμία δόση από τις
οφειλόμενες εισφορές στο ΙΚΑ.
Το ποσοστόν συμμετοχής των μετόχων της ΕΤΑΝΑΛ αντιστοιχεί α) στην Περιφέρεια
Ιονίων Νήσων ως καθολικής διαδόχου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Νομού Λευκάδας σε
61,33%,β) Στον Δήμο Λευκάδας ως καθολικό διάδοχο των πρώην Δήμων Λευκαδίων Καρυάς
Ελλομένου Σφακιωτών και Απολλωνίων σε ποσοστόν 20,5%,
γ) στην ΠΕΔ ως διαδόχου της ΤΕΔΚ σε ποσοστόν 16,34%
δ) Ο Δήμος Μεγανησίου με ποσοστόν συμμετοχής 1,83%
Στις 25/10/2011 η συνέλευση των μετόχων αποφάσισε εκκαθάριση και λύση της
ΕΤΑΝΑΛ,ορίστηκε προς τούτο εκκαθαριστής .
Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις από την πλευρά του Δήμου και εμένα προσωπικά
και παρά την ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 10 του Νόμου 4071/2012 ,αλλά και της
δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών προς το ΙΚΑ σε 48 δόσεις δεν έγινε καμία ουσιαστική
προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος. Φυσικό επακόλουθο είναι η αύξηση των
οφειλών της εταιρείας ιδιαίτερα με την εκκρεμότητα της υπαλληλικής σχέσης της Κας
Μαλακάση Μαύρας και τις προσαυξήσεις του ΙΚΑ.
Στις 8/8/2013 παρέλαβα κλητήριο θέσπισμα για να παραστώ στο δικαστήριο στις
14/11/2013 ως υπαίτιος για την μη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών και παρακράτηση
των εισφορών των εργαζομένων για την χρονική περίοδο από 1-10-2010 έως την 31-12-2010
Σήμερα το συνολικό ποσόν των οφειλών προς το ΙΚΑ ανέρχεται

στις 116.643,80

ευρώ.
Το ποσόν που αντιστοιχεί για τους μήνες Νοέμβριο Δεκέμβριο και δώρο έτους 2010
Χριστουγέννων ανέρχεται στις 68.113 ευρώ.
Η ρύθμιση μπορεί να γίνει με βάση το άρθρο 10- του Ν.4071/2012 για τις οφειλές μέχρι
31/12/2010με εφάπαξ καταβολή η σε 48 δόσεις για το σύνολο των οφειλών.
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Περαιτέρω ο ως άνω Ν.4071/2012 αναφέρει

μεταξύ άλλων ότι η

εξόφληση των

οφειλών προς ΙΚΑ Ελληνικό Δημόσιο και προς εργαζόμενους γίνεται υποχρεωτικά από τους
ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει
Ο Δήμος Λευκάδας δυνάμει του άρθρου 3852/2010 ως καθολικός διάδοχος των
προηγούμενων Δήμων Λευκαδίων , Ελλομένου, Απολλωνίων ,Καρυάς και Σφακιωτών έχει
υπεισέλθει σε όλες τις υποχρεώσεις αυτών μια εξ αυτών είναι και η συμμετοχή του στο
Εταιρικό μερίδιο της ΕΤΑΝΑΛ η οποία ανέρχεται στο ποσοστόν των 20,5%.Συνεπώς είναι
υπόχρεος προς τούτο.
Για τους λόγους αυτούς

εισηγούμαι ότι η ως άνω διαφορά που προέκυψε για την

καθυστέρηση των ως άνω οφειλών προς το ΙΚΑ με κατηγορούμενο τον πρώην διευθύνοντα
Σύμβουλο της ΕΤΑΝΑΛ Κο Ελευθέριο Αραβανή πρέπει να εισαχθεί ως

κατεπείγον θέμα για

την επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Λευκάδας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκάδας πρέπει να λάβει άμεσα απόφαση για
ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ ώστε

κατά την συνεδρίαση του

Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου στις 14/11/2013, να έχει γίνει η ρύθμιση και η καταβολή των οφειλών
προς το ΙΚΑ με εφάπαξ καταβολή ή με δόσεις.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Τη ρύθμιση και

καταβολή

των οφειλών της ΕΤΑΝΑΛ προς το ΙΚΑ

με εφάπαξ

καταβολή ή με δόσεις και κατά το ποσοστό συμμετοχής του στο εταιρικό μερίδιο της ΕΤΑΝΑΛ
(20,5%).
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 287/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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