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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 27/25.09.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 361/2019
Θέμα 5ο Η.Δ.:« Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 25η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα της
εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το
Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 32758/20-09-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε
έναν των Συμβούλων χωριστά καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών
βρέθηκαν παρόντα είκοσι οκτώ (28) μέλη, δηλαδή:
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Κυριαζής Αντώνιος
Ζαχαριάς Σπυρίδων
Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
Κόλλια Κωνσταντίνα
Μπίτζιος Δημήτριος
Παπαδημητρίου Σωτήριος
Καρσιώτης Παναγιώτης
Πούρος Γεώργιος
Πνευματικός Αλέξανδρος
Μελέτης Χρήστος, αποχώρησε στο τέλος του 2ου
ΘΗΔ
Κεφάλας Σταύρος
Ταγαράς Βασίλειος, αποχώρησε στο τέλος του 13ου
ΘΗΔ
Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κων/να
Ζώγκος Ανδρέας
Ραντίτσα - Βασιλάκου Μαρίνα
Μπουρσέ Ηλίας
Σταυρέλης Νικόλαος
Στριμενοπούλου Γεωργία
Μουρούτσος Γεώργιος
Καρασάββας Ιωάννης
Κονδύλης Μαρίνος
Δόντης Μιχαήλ
Μανωλάκης Δημήτριος
Λαμπρινός Παναγιώτης
Πιέτρης Τιμολέων
Ασημακόπουλος Μάριος
Τζέκου Παρασκευή
Γκερζελής Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΑ
1.
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Καλλίρης Πελοπίδας
Κορδώσης Χρήστος
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πιέτρης Γεώργιος
Πλατής Σπυρίδων
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν
πρόσκληση.

επίσης, δεκαπέντε (15) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ

Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
Ζούζας Αναστάσιος -Στεφανίου
Καραβοκύρης Αναστάσιος- Σολομού
Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου
Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου
Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου

1.
2.
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Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου
Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων
Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, με τίτλο «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
έτους 2019», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ' αριθμ. 34/392/2019 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού
έτους 2019 σύμφωνα με την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή της.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, υπ' αριθμ. 34/392/2019 απόφαση, τις διατάξεις
του N. 4555/2018 και μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
( η κα Τζέκου Παρασκευή έδωσε λευκή ψήφο)
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2019, όπως αναφέρεται στην υπ' αριθμ. 34/392/2019
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
ΜΕΡΟΣ Α'
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει
 τον Κ.Α. 4219.0003 με τίτλο: «Λοιπές επιστροφές υπαλλήλων και αιρετών» προϋπολογισμού 15.000,00€ με το
ποσό των 10.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 25.000,00€ .
Μεταφέρει ισόποσα στο αποθεματικό.
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει
 τον Κ.Α 30/7311.0009 με τίτλο: «Κατασκευή νέου κλειστού γυμναστηρίου» προϋπολογισμού 400.000,00 € κατά το
ποσό των 300.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 100.000,00€ με παράλληλη τροποποίηση του
τεχνικού προγράμματος
 τον Κ.Α 45/7132.0003 με τίτλο : «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 98.851,45 € κατά το ποσό των
861,76€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 97.989,69€
 τον Κ.Α 10/6232.0002 με τίτλο: «Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ» προϋπολογισμού 20.836,00 € κατά το ποσό των 458,50€
και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 20.377,50€
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τον Κ.Α 40/6232.0001 με τίτλο: «Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων» προϋπολογισμού 12.432,00€ κατά
το ποσό των 577,50€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 11.854,50€
τον Κ.Α 00/6121.0002 με τίτλο: «Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄)»
προϋπολογισμού 143.640,00 € κατά το ποσό των 7.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 136.640,00€
τον Κ.Α 20/7132.0001 με τίτλο: «Προμήθεια μεταφορικών μέσων» προϋπολογισμού 399.225,00€ κατά το ποσό των
70.869,11€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 328.355,89€

Μεταφέρει στο αποθεματικό 389.766,87 € και μέσω αυτού μεταφέρει 206.922,47€ ως εξής :
Ενισχύει :
 τον Κ.Α. 00/6312.0004 με τίτλο:«Φόρος εισοδήματος» προϋπολογισμού 150.000,00 € κατά το ποσό των 80.000,00€
και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 230.000,00€
 τον Κ.Α. 45/6056.0001 με τίτλο: «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61
και 33 ΝΔ 5441/66)» προϋπολογισμού 1.548,56€ με το ποσό των 861,76€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε
2.410,32€
 τον Κ.Α 00/6056.0001 με τίτλο:«Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61
και 33 ΝΔ 5441/66)», προϋπολογισμού 86.906,00 € με το ποσό των 47.155,60€ και η πίστωση διαμορφώνεται
τελικά σε 134.061,60€
 τον Κ.Α 40/6236.0001 με τίτλο:«Μισθώματα κτιρίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ» (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)”,
προϋπολογισμού 15.668,16 € με το ποσό των 1.036,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 16.704,16€ (ήτοι
ποσό: 15.668,16€ επιχορήγηση μισθωμάτων κτιρίων μεταφερόμενων υπηρεσιών του ν. 3852/2010 και ποσό :
1.036,00€ τακτικά έσοδα Δήμου)
 τον Κ.Α 00/6031.0003 με τίτλο:«Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)», προϋπολογισμού 27.276,00 € με το ποσό των 6.000,00€ και η
πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 33.276,00€
 τον Κ.Α 00/6121.0001 με τίτλο: «Αντιμισθία Δημάρχου», προϋπολογισμού 41.040,00 € με το ποσό των 1.000,00€
και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 42.040,00€
Τροποποιεί τον τίτλο του Κ.Α 20/6236.0001 σε: «Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων» και τον
ενισχύει με το ποσό των 24.800,00 €
Ενισχύει :
 τον Κ.Α 20/6265.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού
εξοπλισμού» προϋπολογισμού 1.500,00 € με το ποσό των 24.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 25.500,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 20-6056.0001 με τίτλο: «Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61
και 33 ΝΔ 5441/66)» προϋπολογισμού 40.658,97 € με το ποσό των 22.069,11€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά
σε 62.728,08 €
ΜΕΡΟΣ Β'
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 τροποποιεί :
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Αυξάνει :

τον Κ.Α. 4142.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ 1%» προϋπολογισμού 8.000,00 € με το ποσό των 8.000,00 ευρώ και τελική
πίστωση 16.000,00 ευρώ

τον Κ.Α. 4131.0007 με τίτλο «ΤΠΕΔΕ 1%» προϋπολογισμού 10.000,00 € με το ποσό των 8.000,00 ευρώ και τελική
πίστωση 18.000,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 4123.0002 με τίτλο «Φόρος εργολάβων 3%» προϋπολογισμού 40.000,00 € με το ποσό των 70.000,00 ευρώ
και τελική πίστωση 110.000,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 4111.0002 με τίτλο «Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης δημάρχου)» προϋπολογισμού 6.000,00 € με
το ποσό των 3.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 9.000,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 4124.0019 με τίτλο «Χαρτόσημο 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας» προϋπολογισμού 3.000,00 €
με το ποσό των 3.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 6.000,00 ευρώ
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Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 92.000,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και :
Ενισχύει :
 τον Κ.Α. 00/8242.0001 με τίτλο «Τ.Υ.Δ.Κ. 1%» προϋπολογισμού 8.000,00 € με το ποσό των 8.000,00 ευρώ και
τελική πίστωση 16.000,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 00/8231.0007 με τίτλο «ΤΠΕΔΕ 1%» προϋπολογισμού 10.000,00 € με το ποσό των 8.000,00 ευρώ και
τελική πίστωση 18.000,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 00/8223.0002 με τίτλο «Φόρος εργολάβων 3%» προϋπολογισμού 40.000,00 € με το ποσό των 70.000,00
ευρώ και τελική πίστωση 110.000,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 00/8211.0002 με τίτλο «Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)» προϋπολογισμού 6.000,00
€ με το ποσό των 3.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 9.000,00 ευρώ
 τον Κ.Α. 00/8224.0019 με τίτλο «Χαρτόσημο 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας» προϋπολογισμού
3.000,00 € με το ποσό των 3.000,00 ευρώ και τελική πίστωση 6.000,00 ευρώ
ΜΕΡΟΣ Γ'
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 τροποποιεί,
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μειώνει :
 την πίστωση 20/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού» ποσού
1.366.100,32€ κατά 15.000€ και η πίστωση ανέρχεται σε 1.351.100,32€
 την πίστωση 45/6041.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων» ποσού 80.000,00€ κατά 1.000€ και
η πίστωση ανέρχεται σε 79.000€
 την πίστωση 30/6011.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» ποσού 699.455,44€ κατά 4.500€ και η
πίστωση ανέρχεται σε 694.955,44€
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 20.500,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα ως εξής :
Αυξάνει
 την πίστωση 10/6052.0001 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών» ποσού 68.854,95€ κατά 2.000€ και η πίστωση ανέρχεται σε 70.854,95
 την πίστωση 20/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας &
Ηλεκτροφωτισμού» ποσού 102.363,84€ κατά 15.000€ και η πίστωση ανέρχεται σε 117.363,84€
 την πίστωση 35/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου» ποσού 36.588,00€
κατά 1.000€ και η πίστωση ανέρχεται σε 37.588,00€
 την πίστωση 40/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας» ποσού 43.504,32€
κατά 1.000€ και η πίστωση ανέρχεται σε 44.504,32€
 την πίστωση 40/6051.0005 με τίτλο «ΕΦΚΑ κύρια σύνταξη (τ. Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης) μονίμων
υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας» ποσού 16.542,80€ κατά 500€ και η πίστωση ανέρχεται σε 17.042,80€
 την πίστωση 45/6021.0001 με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά
και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων» ποσού
14.392,44€ κατά 1.000€ και η πίστωση ανέρχεται σε 15.392,44€
ΜΕΡΟΣ Δ'
Στο από 20/9/2019 έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού και λαμβάνοντας υπόψη την υπ΄ αρίθμ.
2916/29-10-2018 Απόφαση ένταξης της Πράξης “Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)”

ΑΔΑ: Ψ29ΨΩΛ7-Κ1Ζ

προϋπολογισμού 3.100.000,00€, στο Ε.Π “ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020” και την υπ΄ αρίθμ. 195214/48504/16-7-2019
Απόφαση ορισμού υπολόγου διαχειριστή του έργου, προτείνεται η τροποποίηση του προϋπολογισμού ως εξής:
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Ενισχύει :
 τον Κ.Α 1321.0002 με τίτλο: «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» προϋπολογισμού
3.000.000,00€ με το ποσό των 100.000,00€ και τελική πίστωση 3.100.000,00€
Μεταφέρει συνολικά στο αποθεματικό ποσό 100.000,00€ και από εκεί μεταφέρει ισόποσα και :
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει :
 τον Κ.Α 64/7341.0003 με τίτλο: «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)» προϋπολογισμού
3.000.000,00€ με το ποσό των 100.000,00€ και τελική πίστωση 3.100.000,00€ και
Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα τροποποιεί
ΜΕΡΟΣ Ε'
Στο από 20/9/2019 έγγραφο του τμήματος μισθοδοσίας αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄αριθ.34100/24-11-1999 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 2131/99 τ.Β΄), η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 παρ.15 του Ν.2639/1998,
καταρτίστηκε από τον Ο.Α.Ε.Δ. το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων αποφοίτων Λυκείου.
Με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν.2458/97, στο οποίο παραπέμπει η παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν.2639/98 με βάση
την οποία εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 34100/24-11-99 Υπουργική Απόφαση, οι συμμετέχοντες στα προγράμματα απόκτησης
εργασιακής εμπειρίας άνεργοι που δεν ήταν ασφαλισμένοι σε άλλο δημόσιο ασφαλιστικό Οργανισμό, υπήχθησαν στην
ασφάλιση του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 18
του Ν.2874/00 (ΦΕΚ 286/00 τ.Α΄), οι απασχολούμενοι ως σχολικοί φύλακες υπήχθησαν από 01/01/01 και στην
ασφάλιση κατά του κινδύνου ατυχήματος.
Περαιτέρω, με υποβολή καταγγελιών στα κατά τόπους Υποκαταστήματα τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ορισμένα από τα ανωτέρω
πρόσωπα ζητούσαν την πλήρη ασφαλιστική τους τακτοποίηση και για τους κλάδους σύνταξης (κύριας και επικουρικής)
για το χρονικό διάστηκα από την έναρξη συμμετοχής τους στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων
και μέχρι την ένταξή τους στις ρυθμίσεις του Π.∆. 164/2004. Τα αρμόδια Υποκαταστήματα εξέδιδαν Απορριπτικές
Αποφάσεις και εν συνεχεία οι καταγγέλλοντες υπέβαλαν ενστάσεις ενώπιον των Τοπικών Διοικητικών Επιτροπών των
Υποκ/των του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες απορρίπτονταν. Στη συνέχεια, οι καταγγέλλοντες, υπέβαλαν προσφυγές κατά των
απορριπτικών αποφάσεων των Τ.Δ.Ε., στα κατά τόπο, αρμόδια Διοικητικά Πρωτοδικεία και σε αρκετές περιπτώσεις στις
οποίες το τ. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., ασκούσε έφεση κατά αυτών, έχουν εκδοθεί τελεσίδικες Αποφάσεις των Εφετείων που
δικαιώνουν τους σχολικούς φύλακες.
Σχετικά με τα παραπάνω εκδόθηκε και η 16/2 απόφαση του Διοικητικού εφετείου Τριπόλεως Γ Τμήμα (με αριθ. πρωτ.
Δήμου Κορινθίων 29483/27-8-2019) σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται έφεση του Δήμου Κορινθίων κατά του ΙΚΑ και
της 126/2015 αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορούσε τη σχολική φύλακα Τερέζα
Παπαμίκου καθώς και η 17/2 απόφαση του Διοικητικού εφετείου Τριπόλεως Γ Τμήμα (με αριθ.πρωτ.Δήμου Κορινθίων
29480/27-8-2019) σύμφωνα με την οποία απορρίπτεται έφεση του Δήμου Κορινθίων κατά του ΙΚΑ και της 127/2015
αποφάσεως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου που αφορούσε τη σχολική φύλακα Καραγιώργου Μαρία.
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω εκδόθηκε ο Ν.4554/2018 όπου στο άρθρο 4 αναφέρει «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».
Επιπλέον στη δεύτερη περίοδο του 1ου άρθρου ορίζεται ότι «Χρόνος απασχόλησης που έχει διανυθεί από την πρώτη
ημέρα στα προγράμματα αυτά αποτελεί πραγματικό χρόνο ασφάλισης».
Για την αποσαφήνιση της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης εκδόθηκε από το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Κ.Α έγγραφο προς τον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης με διευκρινίσεις επί του ανωτέρω άρθρου ο οποίος με τη σειρά του εξέδωσε την 48/2018
Εγκύκλιο με αριθ. πρωτ. Δ.ΕΙΣ.Μ./594/1377132/19-11-2019 με οδηγίες προς τις υπηρεσίες μισθωτών του ΕΦΚΑ για την
ασφαλιστική τακτοποίηση τόσο των σχολικών φυλάκων που είχαν προσφύγει στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια κατά
των απορριπτικών αποφάσεων των ΤΔΕ όσο και των σχολικών φυλάκων οι οποίοι δεν προσέφυγαν. Η ένταξη των
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σχολικών φυλάκων που δεν είχαν προσφύγει σε δικαστήρια επιβεβαιώθηκε εκ νέου με το υπ’ αριθ.
Δ.ΕΙΣΦ.Μ./596/1405220/26-11-2018 έγγραφο του ΕΦΚΑ.
Ακολούθως με την εγκύκλιο 26/2019 με θέμα «Ασφαλιστική τακτοποίηση σχολικών φυλάκων κατ’ εφαρμογή του άρθρου
4 του Ν.4554/2018» καθώς και το υπ’ αριθ. Δ.ΕΙΣΦ.Μ./250/639262/24-05-2019 με θέμα «Διαχείριση των πράξεων
Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) που έχουν συνταχθεί ή που θα συνταχθούν για την ασφαλιστική τακτοποίηση των σχολικών
φυλάκων» αναλύθηκαν οι ενέργειες των τοπικών υπηρεσιών ΕΦΚΑ.
Λαμβάνοντας αυτά υπόψη της η Περιφερειακή Υπηρεσία Β΄ του ΕΦΚΑ Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κορίνθου
εξέδωσε την ΠΕΕ Χ 33302/2019 και την ΠΕΕ Χ 33303/2019 συνολικού ποσού 231.932,11€ καθώς και τις μειωτικές
ΑΚΜ/Μ/132/2019 και ΑΚΜ/Μ133/2019 επί των πιο πάνω ΠΕΕ κατά τα ποσά των εισφορών ασφαλισμένων ποσού
84.148,37€.
Το τελικό συνολικό ύψος των επιβληθέντων ασφαλιστικών εισφορών στο Δήμο Κορινθίων ανέρχεται σε 147.783,74€ και
αφορά τις εργοδοτικές εισφορές για το διάστημα ασφάλισης από 02/2001 έως και 03/2006.
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019 τροποποιεί ,
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Δημιουργεί :
 τον ΚΑ 15/8132.0001 με τίτλο «Προσαυξήσεις και εισφορές ασφαλιστικών ταμείων ΠΟΕ» προϋπολογισμού
147.783,74 και τον ενισχύει από το αποθεματικό .
ΜΕΡΟΣ ΣΤ'
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ΄ αρίθμ. 27569/7-8-2019 έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής πρέπει να οριστεί πιστοποιημένος εκτιμητής για την εκτίμηση αξίας ακινήτου εντός οικισμού Δημοτικής Κοινότητας Εξαμιλίων προς αγορά για την
κατασκευή Δημοτικού σχολείου.
Ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2019
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Ενισχύει :
 τον Κ.Α 30/6117.0011 με τίτλο:«Αμοιβή πιστοποιημένου εκτιμητή», προϋπολογισμού 2.500,00 € κατά το ποσό των
1.116,00€ μέσω του αποθεματικού και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 3.616,00€
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει.
Η απόφαση αυτή πήρε α/α 27/361/2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος 02- 10 -2019
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

