
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

∆/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 776 

          213 20 63 537 

 

Συνεδρίαση 18η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 686/2016 

Στην Αθήνα, σήµερα στις 28-03-2016,  ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00µ. ,  στο Κατάστηµα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 55404 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόµιµα στα µέλη 
της, στις 21-03-2016, σε ορθή επανάληψη και την από 23-3-2016 ανακοίνωση µετάθεσης της 
Συνεδρίασης. 

Θέµα 28
ο
 

Απόδοση στο ΙΚΑ, του Ασφαλίστρου ΙΚΑ µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, από τις εισπράξεις  
ασφαλιστικών  εισφορών  ΙΚΑ, επαγγελµατιών  πωλητών λαϊκών αγορών Αττικής (598.537,02€). 
 
Παρόντες:  
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, κος Καραµάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Στεργίου Ιωάννα  

• Μπαλάφας Γεώργιος 

• ∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

• Σαπουνά Αγγελική  
Τα αναπληρωµατικά µέλη: 

• Τσούπρα Ιωάννα 

• Νερούτσου Μαρία  

• ∆ανάκος Χριστόφορος 
Απόντες:  
Τα τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ.: 

• Τζίβα Αιµιλία 

• Αλεξίου Αθανάσιος  

• Μοίρας Ιωάννης 

• Μπαλού Αλεξάνδρα  

• Καράµπελας Κωνσταντίνος 

• Κοροµάντζος Βασίλειος 
Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία 
Κονταρά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραµάνος δίνει το λόγο στoν κ. 
Κάββαλο, ο οποίος ενηµερώνει τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής για τα  εξής:  
 
Έχοντας   υπόψη: 
 
1) Τις  διατάξεις του Ν. 78/21-7-1973 ΦΕΚ 156 Α/ 26-7-1973 που  αφορά στην υποχρεωτική  
ασφάλιση  των επαγγελµατιών   πωλητών Λαϊκών  αγορών  στο  ΙΚΑ. 
2) Την  εγκύκλιο  ΙΚΑ  84269/21-12-1974 (περί  µηχανογραφικού  συστήµατος  ασφαλίσεως  των 
πωλητών  λαϊκών  αγορών) , που  περιγράφει  την  διαδικασία  ασφάλισης  των  πωλητών. 
3) Τον Ν. 4075/2012 ΦΕΚ τ. Α 69/ 11-4-2012 που καθορίζει τα Πρόσθετα τέλη για εκπρόθεσµη  
καταβολή  εισφορών. 
4) Το  αποδεικτικό  υποβολής  ΑΠ∆  προς  ΙΚΑ  για  τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ   2016. 
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Το  θέµα   της  απόδοσης  Ασφαλιστικών  εισφορών  των  επαγγελµατιών   πωλητών  λαϊκών  
αγορών   έχει  ως εξής: 
Με τους Ν. 4264/2014 άρθρο 7 παραγρ. 4 άρθρο 21, Ν. 4307/2014 άρθρο 85   και  Ν. 4314/2014  
άρθρο 86  το  Ν.Π.∆.∆.  Ο.Λ.Α.Α. καταργήθηκε  στις  31-12-2014  και  όλες  οι  αρµοδιότητές  του   
και  οι  οικονοµικές  του  υποχρεώσεις  µεταφέρθηκαν  στην  Περιφέρεια  Αττικής. 
Μεταξύ των άλλων ο πρώην Ο.Λ.Α. ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.∆.∆. απέδιδε  τακτικά ποσά  που  αντιστοιχούν  
στην  είσπραξη των  ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ των επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών  αγορών 
δικαιοδοσίας του.  
Από τις καταστάσεις (τρίπτυχο ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016)  που µας απεστάλησαν  προκύπτει  ότι  κατά 
το σχετικό χρονικό διάστηµα η Περιφέρεια Αττικής πραγµατοποίησε τις πιο κάτω  εισπράξεις  σε 
πίστωση του τηρούµενου  στην  Τράπεζα  Πειραιώς  λογαριασµού  5039-010007-056: 
Από επαγγελµατίες πωλητές λαϊκών  αγορών :  
598.537,02€ που αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ 2088 πωλητών µηνός 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016. 
Συνολικό  ποσό  προς  απόδοση 598.537,02€ (πεντακόσιες  ενενήντα οκτώ χιλιάδες  πεντακόσια  
τριάντα επτά ευρώ  και   δύο λεπτά). 
 
                                             Με  βάση  τα  ανωτέρω εισηγούµαστε   
 
Tην έγκριση  απόδοσης στο  ΙΚΑ  ποσού: 598.537,02€ για την καταβολή  στο  ΙΚΑ  ασφαλιστικών  
εισφορών επαγγελµατιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών  µηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016. 
Η  δαπάνη  θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό  έτους  2016  και  συγκεκριµένα  τον  φορέα  01.072  
και  ΚΑΕ  325901. 

 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της 
η Οικονοµική Επιτροπή 
οµόφωνα αποφασίζει 

 

 

Tην έγκριση  απόδοσης στο  ΙΚΑ  ποσού 598.537,02€ (πεντακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων, 
πεντακοσίων τριάντα επτά ευρώ και δύο λεπτών), για την καταβολή  στο  ΙΚΑ  ασφαλιστικών  
εισφορών επαγγελµατιών  πωλητών  λαϊκών  αγορών,  µηνός  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2016. 
Η  δαπάνη  θα  βαρύνει τον προϋπολογισµό  έτους  2016  και  συγκεκριµένα  τον  φορέα  01.072  
και  ΚΑΕ 325901. 

 
 
 
 
 

 

       Ο Πρόεδρος 

 

 

 

 

 

 

       Καραµάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  

Στεργίου Ιωάννα  

Μπαλάφας Γεώργιος 

∆ηµάκος ∆ηµήτρης 

Σαπουνά Αγγελική  

Τσούπρα Ιωάννα 

Νερούτσου Μαρία  

∆ανάκος Χριστόφορος 
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