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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 8η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 20-2-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 49/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ).
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 20 του μηνό̋ Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ.
πρωτ: 6940/16-2-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα
στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου
(τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋), 3) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό
μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το 2ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στo υπ΄ αριθμ. 5465/5-2-2018 έγγραφο
του τμήματο̋ Μισθοδοσία̋, τη̋ Διεύθυνση̋ Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Με το αρ. πρωτ. 13862/24-1-2018 έγγραφο του ΕΤΕΑ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ) πληροφορηθήκαμε ότι έχουν
βεβαιωθεί σε βάρο̋ μα̋ σε βάρο̋ μα̋ συνολικό ποσό τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα λεπτά
(365,31), από εισφορέ̋ του πρώην υπαλλήλου του Δήμου μα̋ Δημητρίου Μιχαλόπουλου, ο οποίο̋ έχει ήδη
συνταξιοδοτηθεί και συγκεκριμένα:
Για το χρονικό διάστημα από 23/7/2011 μέχρι και 23/7/2013 που είχε τεθεί σε καθεστώ̋ διαθεσιμότητα̋ λόγω
νόσου, αμοιβόταν με το 75% των αποδοχών του και ανάλογα αποδίδονταν τόσο οι κρατήσει̋ του υπέρ του
ανωτέρω Ταμείου, πλην όμω̋ το Ταμείο ζητάει κρατήσει̋ επί του συνόλου των αποδοχών που θα ελάμβανε εάν
δεν ήταν σε καθεστώ̋ διαθεσιμότητα̋, γι΄αυτό ζητάει την εφάπαξ καταβολή από τον εργοδότη.
Επειδή το ανωτέρω ποσό πρέπει να πληρωθεί στο EΤΕΑ το συντομότερο δυνατόν με τι̋ νόμιμε̋
προσαυξήσει̋ παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την εντολή πληρωμή̋ τριακόσια εξήντα πέντε ευρώ και
τριάντα ένα λεπτά (365,31), ευρώ σε βάρο̋ του Κ.Α. 00/6821.0003 οικ. έτου̋ 2018.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο-Δήμαρχο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1)Το προαναφερθέν έγγραφο
2) Το υπ΄ αριθμ 13862/24-1-2018 έγγραφο του ΕΤΕΑ
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε
το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
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Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την καταβολή και τη διάθεση πίστωση̋ συνολικού ποσού τριακόσιων εξήντα πέντε ευρώ και τριάντα ένα
λεπτά (365,31) στο ΕΤΕΑ (πρώην ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ), σε βάρο̋ του Κ.Α.00/6821.0003 οικ. έτου̋ 2018, τα οποία έχουν
προκύψει από εισφορέ̋ του πρώην υπαλλήλου του Δήμου μα̋ Δημητρίου Μιχαλόπουλου, ο οποίο̋ έχει ήδη
συνταξιοδοτηθεί.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (49)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-2-2018
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