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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθμ. 16/2014 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ « Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας» της 19 του μηνός Αυγούστου του έτους
2014.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 97/2014
ΘΕΜΑ 4ο:΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης ανάληψης και καταβολής προστίμου
στο Ι.Κ.Α Ορεστιάδας λόγω διαφοράς δηλωθέντων καταβληθέντων κατά το
χρονικό διάστημα 01/04/2014 έως 30/04/2014 .
Στην Ορεστιάδα σήμερα 19 του μηνός Αυγούστου του έτους 2014,
ημέρα Tρίτη και ώρα 20.30, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και
Αθλητισμού του Δήμoυ Ορεστιάδας (Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.), στο γραφείο του
Προέδρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1475/14-08-2014 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλους τους
διοικητικούς συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.-Βαρσαμακίδης
2.-Γεωργίου
3.-Μουχταρίδου
4.-Κεραμιτσή

Δημήτριος
Γεώργιος
Βασιλική
Στυλιανή

ΑΠΟΝΤΕΣ
Γραμματίκης

Γεώργιος

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και
νόμιμα κλήθηκαν

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 4ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
κ.κ. Διοικητικοί Σύμβουλοι
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Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. Α39/15-07-2014 έγγραφο του Ι.Κ.Α. μετά την
διενέργεια μηχανογραφικών ελέγχων του διαπιστώθηκε ότι το Ν.Π.Δ.Δ.Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο. δεν κατέβαλε το σύνολο των εισφορών που δηλώθηκαν με τις
Α.Π.Δ. χρονικών περιόδων από 01/04/2014 έως 30/04/2014 και επιβλήθηκε η
καταβολή προστίμου με τα νόμιμα πρόσθετα τέλη σύμφωνα με τα αρθ. 26 &
27 του Α.Ν.1846/51, όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 13&14 του
Ν.2972/2001 και το άρθ. 9 του Ν.3232/2004
στο κατάστημα Ι.Κ.Α.
Ορεστιάδας.
Κατά την καταβολή των εισφορών, για τις οποίες έχουν συνταχθεί
Π.Ε.Ε. υπολογίζονται και εισπράττονται και τα πρόσθετα τέλη, που
αντιστοιχούν στην περίοδο από την έναρξη της καθυστέρησης μέχρι την
ημερομηνία καταβολής (άρθ.6 –Ν.Δ.356/74, άρθ.13 και 14- Ν.2972/2001 και
παρ.6 του άρθ.9 του Ν.3232/04).
Η καθυστέρηση καταβολής των δηλωθέντων εισφορών των Α.Π.Δ.
χρονικών περιόδων από 01/04/14 έως 30/04/14 συμπεριλαμβάνει και τα
επιχορηγούμενα
προγράμματα
«ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ
ΣΠΙΤΙ»
και
«ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ». Το γεγονός όμως ότι από τα
εν’ λόγω προγράμματα δεν υπάρχει σταθερή μηνιαία είσπραξη των
επιχορηγούμενων ποσών από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., έχει ως αποτέλεσμα την
απόδοση των Α.Π.Δ. αλλά όχι την έγκαιρη πληρωμή και αγορά ενσήμων
καθώς επίσης και την καθυστέρηση πληρωμής μισθοδοσίας του προσωπικού
των προγραμμάτων αυτών. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η επιβολή
προστίμου από το ΙΚΑ χωρίς την πραγματική ευθύνη του Ν.Π.Δ.Δ. –
Κ.Κ.Π.Α.Α.Δ.Ο.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ όπως εγκρίνετε την πρόταση
ανάληψης υποχρέωσης και στη συνέχεια την πληρωμή του ποσού του
προστίμου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου είδε το
αριθμ. Α. 39/15-07-2014 έγγραφο του Ι.Κ.Α. και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝA
1.-Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και τη διάθεση των ανάλογων πιστώσεων σε
βάρος διαφόρων κωδικών του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2014, ως
ακολούθως:
Κ.Α.

02.00.6821

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Δαπάνη για την πληρωμή
προσαυξήσεων στο ΙΚΑ λόγω
καθυστέρησης πληρωμής

ΕΓΚΕΚΡΙ
ΜΜΕΝΟΣ
Π/Υ
1.000,00

ΔΙΑΜΟΡ
ΦΩΜΕ

ΕΝΤΑΛΘ
ΕΝΤΑ

ΝΟΣ
1.000,00

ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΑ
0,00

603,59

Α/Α
ΑΠΟ
ΦΑΣΗ

396,41
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02.00.6822

Δαπάνη για την πληρωμή
προσαυξήσεων στο ΙΚΑ λόγω
καθυστέρησης πληρωμής

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.-Εγκρίνει την καταβολή προστίμου στο ΙΚΑ ποσού 2.603,59 € λόγω μη
καταβολής των εισφορών που δηλώθηκαν με τις Α.Π.Δ. χρονικών περιόδων
από 01/04/2014 έως 30/04/2014.
3.-Κρίνει ότι η καταβολή προστίμου στο ΙΚΑ είναι έκτακτη περίπτωση
εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτης ανάγκης για το λόγο ότι το ΚΚΠΑΑΔΟ
δεν μπορεί να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ.
H παρούσα απόφαση πήρε αύξ. αριθμό 97/2014.
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
κατωτέρω:
O Πρόεδρος Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Βαρσαμακίδης Δημήτριος

0,00
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