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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4
της 26ης Φεβρουαρίου 2015
Αριθμός Απόφασης 40
Θ Ε Μ Α 3ο : Έγκριση καταβολής μερικώς διακανονιζόμενης υποχρέωσης της
λυθείσας και υπό εκκαθάριση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. προς το προσωπικό
και το ΙΚΑ.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους
2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 2749/20-02-2015 πρόσκληση του
Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010),
περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους
συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ.
Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον
Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να
συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ
(18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πέρρας Σωτήριος,
3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Γεωργίου Αθανάσιος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος,
6.Θυμής Μιχαήλ, 7.Θυμής Φίλιππος, 8.Κορδαλή Σωτηρία, 9.Παντελέου Κων/νος,
10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος,
13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Μουζάκης
Αθανάσιος,17.Λάμπρου Κων/νος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων
& Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης
και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2. Πρωτοπαππά Μαρία, 3. Σπύρου Κων/νος
4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Βαρελάς Παναγιώτης,
7.Γεωργίου Χαράλαμπος, 8.Θεοδώρου Αγγελική, 9.Στάμου Δημήτριος, οι οποίοι
δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση
οποιουδήποτε θέματος προσήλθε η κα Πρωτοπαππά Μαρία, η οποία και
παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος προσήλθε ο κ. Γεωργίου
Χαράλαμπος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης,
ενώ αποχώρησαν οι κ.κ. Λογοθέτης Κων/νος, Μουζάκης Αθανάσιος και Δόσχορης
Κων/νος, οι οποίοι ήταν απόντες μέχρι και την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.
Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των
μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η υπ’ αριθ. 139/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία λύθηκε και
τέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης η Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του τέως
Δήμου Αγ. Θεοδώρων με την επωνυμία ‘’Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αγ.
Θεοδώρων’’ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.) (ΦΕΚ 2244/τ. Β΄/7-10-2011) η οποία και
νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 2148/15-09-2011 όμοια απόφαση του
Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
2. Η υπ’ αριθ. 35/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΥΜΩΛ3-ΣΞ7) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με
την οποία ορίστηκαν οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές κ.κ. Βαρδάνης Γ. Πανάρετος
(Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15601) και Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης (Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 16651)
εκκαθαριστές της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ., ως τακτικός και αναπληρωματικός, αντίστοιχα.
3. Το από 24-11-2014 έγγραφο του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή - Εκκαθαριστή της
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. κ. Βαρδάνη Πανάρετου με το οποίο καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει την αποδοχή και την ανάληψη των υποχρεώσεων της
προαναφερόμενης λυθείσας και υπό εκκαθάριση δημοτικής επιχείρησης προς το
προσωπικό της για δεδουλευμένες αποδοχές, δυνάμει της υπ’ αριθ. 81/2012
προσωρινά εκτελεστής απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου καθώς
και τις οφειλές της προς το ΙΚΑ, σύμφωνα με τον συνημμένο στην σχετική
εισήγηση πίνακα και τις διατάξεις των ν. 4305/2014, 4071/2012 καθώς και τις
διατάξεις της § 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010 όπως αυτές συμπληρώθηκαν
με την § 5 του άρθρου 43 του Ν. 3938/2011.
4. Η υπ’ αριθ. 313/2014 (ΑΔΑ:ΩΤΩΛΩΛ3-Κ25) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
με την οποία εγκρίθηκε η υπαγωγή του Δήμου σε ρύθμιση τριάντα έξι (36) δόσεων
για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.
προς το ΙΚΑ.
5. Η υπ’ αριθ. 28/2015 (ΑΔΑ:7ΙΧΩΩΛ3-ΤΑΗ, σε ορθή επανάληψη) Απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία διατέθηκε, μεταξύ άλλων, πίστωση ποσού
#50.000,00# € σε βάρος του Κ.Α. 80-8117.002 με τίτλο «Οφειλές σε προσωπικό
και πιστωτές διάφορους-προμηθευτές της υπό εκκαθάριση Δημοτικής κοινωφελούς
επιχείρησης ΔΗΚΕΠΑΘ όπως προκύπτουν από τις εκθέσεις του Εκκαθαριστή»,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α-124/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
6. Το από 19-02-2015 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του
Δήμου , με το οποίο εισηγείται προς το Δ.Σ.:
Α. Την καταβολή από τον Δήμο προς τον εκκαθαριστή της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. ποσού
#50.000,00# €, δυνάμει της υπ’ αριθ. 28/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής,
έτσι ώστε αυτός να προβεί :



Στην τακτοποίηση οφειλών προς το ΙΚΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 313/2014
Α.Δ.Σ. &
 Στην μερική εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού της
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ. , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 81/2012 προσωρινά εκτελεστή
απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου
Β. Την δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου ότι θα προβεί στην αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί νέα πίστωση για την
ως άνω αιτία.
Ακολούθως ο κ. Ασημακόπουλος Χρήστος - δημοτικός σύμβουλος πρότεινε να
πληρωθούν άμεσα οι υποχρεώσεις του Δήμου προς το προσωπικό της υπό
εκκαθάριση ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.
Η πρότασή του τέθηκε σε ψηφοφορία, την ψήφισε μόνο ο ίδιος και συνεπώς
απορρίφθηκε.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)
Α. Εγκρίνει την καταβολή από τον Δήμο προς τον εκκαθαριστή της ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ.
ποσού #50.000,00# €, δυνάμει της υπ’ αριθ. 28/2015 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής, έτσι ώστε αυτός να προβεί :
 Στην τακτοποίηση οφειλών προς το ΙΚΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 313/2014
Α.Δ.Σ. &
 Στην μερική εξόφληση των δεδουλευμένων αποδοχών του προσωπικού της
ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Θ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 81/2012 προσωρινά εκτελεστή
απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
Β. Δεσμεύεται ότι με νεότερη απόφαση θα προβεί στην αναμόρφωση του
προϋπολογισμού έτους 2015, προκειμένου να εξασφαλιστεί νέα πίστωση για την
περαιτέρω καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών προς το προσωπικό της
ΔΗΚΕΠΑΘ και των οφειλών προς το ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών του εν λόγω
προσωπικού.
Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 40/2015.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 27 Φεβρουαρίου 2015
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

