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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12 / 11-5-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 195 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Καταβολή εργοδοτικών εισφορών ποσού 4.672,99 €, που αφορούν την αναγνώριση
ως συντάξιμου στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων του Γαγάτση Ευάγγελου του Βασιλείου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014.
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 11-5-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 19413/7-5-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Τσακιρίδης Αναστάσιος
3. Γενίτσαρη
Παρασκευή
(Παρή)
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Γιαρένης Χρήστος
6. Απατσίδης
Δημήτριος
(αναπληρωματικός)

1. Γαλανός
Αριστείδης
(Αρίστος)
2. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
3. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση 2 (δύο) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης)
Τα θέματα συζητήθηκα με την εξής σειρά 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο και 6ο
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Καταβολή
εργοδοτικών εισφορών ποσού 4.672,99 €, που αφορούν την αναγνώριση ως
συντάξιμου στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων του Γαγάτση Ευάγγελου
του Βασιλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014,
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έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθ. πρωτ. 19019/5-5-2015 εισήγηση του
Οικονομικού Τμήματος, με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: «Καταβολή εργοδοτικών εισφορών ποσού 4.672,99€, που αφορούν την
αναγνώριση ως συντάξιμου στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων του Γαγάτση Ευάγγελου του
Βασιλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014».
Με την αριθμ. πρωτ.101178/3-04-2015 απόφαση Διευθυντή του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ, αποφασίστηκε, η αναγνώριση 750 ημερών (περιόδου
27/02/2001-15/11/2006) στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Σύνταξης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ του
χρόνου απασχόλησης του Σχολικού Φύλακα Γαγάτση Ευάγγελου σε προγράμματα
εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του
Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160 Α/08.08.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», στο οποίο
αναφέρεται ότι « To προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του ν. 4172/ 2013,

υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως
συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής
ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει
των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του ν. 2639/1998» και με εξόφληση από τον
εργοδότη
του
ποσού
των
εργοδοτικών
εισφορών
ύψους
4.672,99€
(1.168,54/25Χ750Χ13,33%).
Το ποσό θα καταβληθεί εφάπαξ σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 815/27-01-2015
βεβαίωσή μας και παρέχεται έκπτωση 15%. Το σύνολο των οφειλόμενων εργοδοτικών
εισφορών διαμορφώνεται στο ποσό των 3.972,04€ (4.672,99Χ85%).
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 του
Ν.3852/2010, να εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη και διαθέσει πίστωση ποσού 3.972,04€ σε
βάρος του κωδικού του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015, Κ.Α.80.8111 «αμοιβές και
έξοδα προσωπικού».

Η συντάξασα

Ο ασκών χρέη προϊσταμένου Οικονομικής
Υπηρεσίας

Τριγώνη Μαγδαληνή

Καραδαλής Ευάγγελος

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Προεδρεύων και τα μέλη της εξέθεσαν,
2) την υπ’ αριθμ. 19019/5-5-2015 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,
3)την με αριθ. πρωτ.101178/3-4-2015 απόφαση Δ/ντή Περιφερειακού Υποκαταστήματος
ΙΚΑ ΕΤΑΜ, 4) τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014, 5) τις διατάξεις του Ν.
4172/2013, 6) τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998 και 7)
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
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Αποφασίζει Ομόφωνα

Α. Εγκρίνει δαπάνη ποσού 3.972,04 € για την καταβολή εργοδοτικών που αφορούν την
αναγνώριση ως συντάξιμου στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ του χρόνου απασχόλησης σε προγράμματα
απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σχολικών φυλάκων του Γαγάτση Ευάγγελου του
Βασιλείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 του Ν. 4281/2014, σύμφωνα με
όσα αναλυτικότερα αναφέρονται στην με αριθ. πρωτ. 19019/5-5-2015 εισήγηση των
Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καταγράφεται στο σκεπτικό της παρούσης απόφασης.

Β. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 3.972,04 € σε βάρος του κωδικού του
προϋπολογισμού εξόδων έτους 2015, Κ.Α.80.8111 «αμοιβές και έξοδα προσωπικού».

Ορίζει ότι τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα εκδοθούν στα ονόματα των
δικαιούχων με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/61959 Β. Δ/τος «Περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 195/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσακιρίδης Αναστάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Βαρσάμης Νικόλαος
Γιαρένης Χρήστος
Απατσίδης Δημήτριος
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