ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 129/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 24 του µήνα Μαϊου του
έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
µετά την αριθ. πρωτ. 10018/19-5-17 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4.
5. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.∆. Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπάνης για πληρωµή εφ’ άπαξ ποσού για ληξιπρόθεσµα
χρέη προς το ΙΚΑ Λευκάδας.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου της, η Ο.Ε. οµόφωνα αποφάσισε την συζήτηση εκτός
ηµερήσιας διάταξης του θέµατος: «Έγκριση δαπάνης για πληρωµή εφ’ άπαξ ποσού για ληξιπρόθεσµα
χρέη προς το ΙΚΑ Λευκάδας.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τον Νόµο 3463/2006, Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων
2. Τον Νόµο 3852/2010 – Νόµος Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης»
3. Το υπ’ αριθµ. πρωτ. 9033/11-05-2017 έγγραφο της Οικονοµικής Υπηρεσίας προς το ΙΚΑ
Λευκάδας
4. Την αρ. 1/2017 Πράξη Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών
5. Την αρ. 2/2017 Πράξη Επιβολής Εισφορών Π.Ε.Ε.
6. Τον Πίνακα ληξιπρόθεσµων χρεών
7. Έγγραφο της κας Τσιµεράκη Βαρβάρας, λογίστριας του ∆ήµου Λευκάδας, εξωτερικής
συνεργάτιδος που χειρίστηκε την υπόθεση
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8. Την ανάγκη εξόφλησης της οφειλής, ώστε ο ∆ήµος µας να καταστεί ασφαλιστικά ενήµερος για
την είσπραξη επιχορηγήσεων κ.α.
Εισηγούµαστε
Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 53.406,73 € που αφορά
-

καταβλητέες εισφορές των ΑΠ∆ δέκα εννέα (19) συνολικά υπαλλήλων µε συµβάσεις Ι∆ΟΧ
διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστηµα από 01/04/2002 έως και 30/06/2002 που
εργάστηκαν στον πρώην ∆ήµο Απολλωνίων, ποσού 21.362,69 €.
Επιπλέον, στις εισφορές προστίθεται προσαύξηση 120%, ήτοι 26.347,25 € και
πρόσθετα τέλη 5.696,79 €.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-6822.001 µε τίτλο «Πρόστιµα, ρυθµίσεις, προσαυξήσεις
ασφαλιστικών ταµείων», η οποία θα πληρωθεί εφ’ άπαξ προς το ΙΚΑ Λευκάδας.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 53.406,73 € που αφορά
-

καταβλητέες εισφορές των ΑΠ∆ δέκα εννέα (19) συνολικά υπαλλήλων µε συµβάσεις Ι∆ΟΧ
διαφόρων ειδικοτήτων για το χρονικό διάστηµα από 01/04/2002 έως και 30/06/2002 που
εργάστηκαν στον πρώην ∆ήµο Απολλωνίων, ποσού 21.362,69 €.
Επιπλέον, στις εισφορές προστίθεται προσαύξηση 120%, ήτοι 26.347,25 € και
πρόσθετα τέλη 5.696,79 €.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 00-6822.001 µε τίτλο «Πρόστιµα, ρυθµίσεις, προσαυξήσεις
ασφαλιστικών ταµείων», η οποία θα πληρωθεί εφ’ άπαξ προς το ΙΚΑ Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 129/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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