ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 12ης/20 Συνεδρίασης
(ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 102/2020
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός Ιουνίου, του έτους 2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 ήρθε σε
Συνεδρίαση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ», σύµφωνα µε
τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06, του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του
άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συµπληρώθηκαν µε αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου
10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και των υπ΄αριθ. 40/20930/31-03-2020 και
163/33282/29.05.2020 εγκ. Υπ. Εσωτερικών, ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 8504/05-06-2020 πρόσκληση του
Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
Παρόντες
Απόντες
1
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
1
Κατωπόδη Νίκη
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Τυπάλδος Νικόλαος
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Αργυρός Νικόλαος
4
Λύγδας Σπυρίδων
4
Σαρανταένας Ιωάννης
5
Λιβιτσάνος Ιωάννης
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Βερύκιος Σπυρίδων
6
Βλάχου Ειρήνη
7
Σολδάτος Θεόδωρος
7
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
8
Γληγόρης Παναγιώτης
8
Χαλικιάς Ευάγγελος
9
Μαργέλη Μαρία
9
Λάζαρης Απόστολος
10
Ζουριδάκης Ευτύχιος
10
11
Γαζής Αναστάσιος
11
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην συνεδρίαση,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)
12
Σολδάτος Γεώργιος
12
13
Γιαννιώτης Παναγιώτης
13
14
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
14
15
Σέρβος Κωνσταντίνος
15
16
Περδικάρης Αθανάσιος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Γληγόρης Κωνσταντίνος
18
19
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
19
20
Μελάς Γεράσιµος
20
21
Γαζής Νικόλαος
21
22
Βερροιώτης Ευάγγελος
22
23
Βεροιώτης Αλέξανδρος
23
24
Ζαβιτσάνος Πέτρος
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκαν για συζήτηση τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ου
Ο ∆.Σ. Βερροιώτης Αλέξανδρος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆.,
ου
ου
επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και στη συνέχεια αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος
της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκληρός Φίλιππος και Τυπάλδος Νικόλαος προσήλθαν πριν τη συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆., επέστρεψε πριν τη συζήτηση του
ου
ου
1 θέµατος της Η.∆. και στη συνέχεια αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Χρήστος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆. και επέστρεψε πριν τη
ου
συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή, Ζαβιτσάνος Πέτρος και Σκληρός Φίλιππος
ου
αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σολδάτος Θεόδωρος, Γαζής Αναστάσιος, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος και Γληγόρης
ου
Παναγιώτης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Περδικάρης Αθανάσιος και Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 7 θέµατος της
Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Μελάς Γεράσιµος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βερροιώτης Ευάγγελος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τέσσερα (24) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 9 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 12 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. περί τρόπου καταβολής ασφαλιστικών(εργοδοτικών) εισφορών που αφορούν υπάλληλο του ∆ήµου,
σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.4554 (ΦΕΚ 130/Α/2018)
Εισηγητής: Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του ∆.Σ. τα εξής:
«Σύµφωνα µε το άρθρο 65 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010) τευχ. Α΄: «Το δηµοτικό συµβούλιο
αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα
του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.4554/18 ( 130 Α) «1. Βεβαιωµένες ή µη οφειλές προς φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, οι οποίες καταλογίστηκαν σε ΟΤΑ σε συνέχεια δικαστικών αποφάσεων, που έκριναν ότι απασχολούµενοι
σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας σχολικοί φύλακες υπάγονται στην πλήρη ασφάλιση των φορέων
αυτών, απαλλάσσονται των επιβληθέντων πρόσθετων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων. Χρόνος
απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη ηµέρα στα προγράµµατα αυτά αποτελεί πραγµατικό χρόνο
ασφάλισης.2. Ο τρόπος καταβολής των ανωτέρω ασφαλιστικών οφειλών ορίζεται µε απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου του οικείου φορέα.»
Η υπάλληλος του ∆ήµου Λάζαρη Αγλαϊα για την περίοδο 02/2001 έως 10/2006 ασχολήθηκε στο πρόγραµµα
απόκτησης εργασιακής εµπειρίας ανέργων στη φύλαξη των σχολικών κτιρίων.
Με την µε αριθµ.Α517/2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών (Τµήµα Γ΄Τριµελές) στο οποίο προσέφυγε
το Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων- Ενιαίο Ταµείο
Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ήδη Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) κατά της Αγλαϊας
Λάζαρη του Σπυρίδωνος αποφαίνεται ότι η Λάζαρη Αγλαϊα του Σπυρίδωνος απασχολήθηκε ως σχολικός φύλακας
στον ∆ήµο Λευκάδας µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, υπαγόµενη στην πλήρη ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µόνο κατά
το χρονικό διάστηµα από 5-01-2002 έως 31-10-2006.
Για τη χρονική περίοδο 02/2001-12/2001 ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) µε την Πράξη
Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) Χ.04/20-12-2019 επέβαλε στον ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει εργοδοτική
εισφορά το ποσό των 5.113,29€, ποσό το οποίο µειώθηκε σε 3.259,62€ µε την µε αριθµ.Μ.13/3-02-2020 Π.Ε.Ε.
Για τη χρονική περίοδο 01/2002-10/2006 ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) µε την Πράξη
Επιβολής Εισφορών (Π.Ε.Ε.) Μ.291/17-12-2019 επέβαλε στον ∆ήµο Λευκάδας να καταβάλει εργοδοτική
εισφορά το ποσό των 27.119,80€, ποσό το οποίο µειώθηκε σε 17.190.34€ µε την µε αριθµ.Χ.415/4-02-2020
Π.Ε.Ε.
Συνολικό καταλογισθέν ποσό περιόδου 02/2001 έως 10/2006 είναι 20.449,96 ευρώ.
Με την αριθµ.61/2020/Α∆Α:ΨΜΑΒΩΛΙ-∆ΛΟ απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία βρέθηκε νόµιµη µε την
αριθµ. 62158/11-05-2020/Α∆Α:6ΒΧΡΟΡ1Φ-Ο5 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελ/σου,
∆.Ελλάδας και Ιονίου, έχει εγγραφεί πίστωση 20.500,00€ στον Κ.Α.00-6822.001 µε τίτλο «Πρόστιµα-ρυθµίσειςπροσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων».
Η κατεπείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη για τη λήψη µέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19 είχε
ως συνέπεια τη µείωση των εσόδων του ∆ήµου και κατ επέκταση των ταµειακών διαθεσίµων ποσών. Ως εκ
τούτου
εισηγούµαστε
η
την τµηµατική καταβολή των ανωτέρω εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε δύο ισόποσες δόσεις: η 1 δόση να
η
καταβληθεί τον Ιούλιο του 2020 και η 2 τον ∆εκέµβριο του 2020.»

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
η

Την τµηµατική καταβολή των ανωτέρω εργοδοτικών εισφορών στον ΕΦΚΑ σε δύο ισόποσες δόσεις: η 1
η
δόση να καταβληθεί τον Ιούλιο του 2020 και η 2 τον ∆εκέµβριο του 2020.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 102/2020.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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