
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ. 382/2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 43/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

       Θέμα:  Ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ
            

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη  31 Οκτωβρίου 2019 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22318/25-10-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.  Αργυρός Λεωνίδας            Πρόεδρος  1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος  2. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος  3. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος
    4.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    5.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -   Τακτικό μέλος
    6.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος

     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Μάνθα Κιτσαντά δημοτική υπάλληλο.

    Ο  Αντιπρόεδρος  εισηγούμενος το 5ο  θέμα , παρουσίασε  την εισήγηση της  Οικονομικής

Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. K.Φούντογλου), που έχει ως εξής: 

«….Έχοντας  υπόψη:

 - Τον Ν.4623/19 

 -Τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής '' Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο,

  αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. 

 (παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 3 του  

 Ν.4623/19) ''

''ιζ) Αποφασίζει  για  την  υποβολή  προσφυγών  στις  διοικητικές  αρχές.

  ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων,  

  καθώς και για την παραίτηση από αυτά. ''

-Την ειδοποίηση  του ΚΕΑΟ (ΕΦΚΑ) με αριθμό πρωτ. 1439/16-10-19 που αφορά ληξιπρόθεσμες

   οφειλές ύψους 382.853,34 €.

 - την πάγια ρύθμιση οφειλών προς το ΕΦΚΑ (12 μηνιαίες  δόσεις)

 - την στέρηση ασφαλιστικής ενημερότητας του Δήμου 

   

    Παρακαλούμε όπως  εγκρίνετε την υποβολή αίτησης ρύθμισης …».

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-3-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-3-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-72-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84/
ΑΔΑ: ΩΓΛΓΩΞΧ-Μ6Ζ



    Ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 το άρθρο 172 τ.ν. 3463/2006 
 τις Νόμιμες Διαδικασίες
 την εισήγηση της Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)    
          

    Η  Οικονομική  Υπηρεσία  πριν  οποιαδήποτε  τυχόν  ρύθμιση  ή  καταβολή  πρέπει  να

πληροφορηθεί αναλυτικά τα της οφειλής από τον ΕΦΚΑ για την απαραίτητη ταυτοποίηση και

σύγκριση  με  την  αντίστοιχη  ασφαλιστική  απαίτηση  των  σχετικώς  ΑΙΤΗΘΕΝΤΩΝ  σχολικών

φυλάκων του Δήμου.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 382/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΓΛΓΩΞΧ-Μ6Ζ
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