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Νέα Φιλαδέλφεια 20/5/2015

Αριθ. Πρωτ. : 10192

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
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Γραφείο  Οικ. Επιτροπής


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. :  213-2049028-029
Fax :  213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης :111/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Διάθεση πίστωσης ποσού 6.246,25 € για
την καταβολή αποζημίωσης λόγω
συνταξιοδότησης στον αποχωρήσαντα
υπάλληλο του Δήμου Αλέξανδρο Φώτεινα».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Μαΐου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη και
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 9757/10/15-5-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού
υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Παπαλουκά Ευτυχία 4) Πρελορέντζος
Αρσένιος-Γεώργιος 5) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 6) Γαβριηλίδης
Γαβριήλ 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8)  Αράπογλου Γεώργιος
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αντωνόπουλος Δημήτριος ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ.
Κουμαριανός Ευάγγελος, ο οποίος προσήλθε κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος της Η.Δ..

 Ο κ. Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 9075/5-5-2015 εισήγηση του Τμήματος
Μισθοδοσίας του Δήμου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ : «Διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού 6.246,25 € για την καταβολή
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του αποχωρήσαντος υπαλλήλου
ΦΩΤΕΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ»

Κύριε Πρόεδρε,
Σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.204 του Ν. 3584/07 Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Φ.Ε.Κ. 134/Α). Ορίζεται
ότι:
1. Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α, το οποίο δεν
υπάγεται για την χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του Δημοσίου, εφόσον
συμπληρώνει τις προϋποθέσεις λήψεως σύνταξης, μπορεί να αποχωρεί από
την υπηρεσία, λαμβάνοντας το επικουρικά ασφαλισμένο το 50%, το δε μη
επικουρικά ασφαλισμένο το 60% της αποζημίωσης η οποία καθορίζεται ως
εξής:
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α.  Για το προσωπικό που έχει συνεχή υπηρεσία από ένα (1) έτος και μέχρι τρία
(3) έτη, οι αποδοχές ενός μήνα, πάνω από τρία (3) και μέχρι έξη  (6) έτη οι
αποδοχές δύο μηνών, πάνω από έξη (6) και μέχρι οκτώ (8) έτη οι αποδοχές
τριών μηνών και πάνω από οκτώ (8) και μέχρι δέκα (10) έτη οι αποδοχές
τεσσάρων μηνών.
β. Για κάθε συμπληρωμένο έτος υπηρεσίας μετά τα δέκα (10) και μέχρι τριάντα
(30) έτη, η πιο πάνω αποζημίωση προσαυξάνεται με το ποσό των αποδοχών
ενός μήνα.
γ. Ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται με βάση τις τακτικές αποδοχές του
τελευταίου μήνα με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, εφ' όσον δεν
υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη
πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό τριάντα (30).
δ. Το ποσοστό της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης αποζημιώσεως δεν
μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αποζημίωσης δηλαδή το ποσό των
15.000 € (αρθ.2παρ.2 του Α.Ν.173/1967, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.33
του Ν.1876/90, όπως τροποποιήθηκε από το αρθ.21 παρ.13 του Ν.3144/03).

2. Από τα στοιχεία του ατομικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου  ο
Φώτεινας Αλέξανδρος του Κωνσταντίνου, κλάδου ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας, υπήρξε τακτικός υπάλληλος του  πρώην Δήμου Νέας
Χαλκηδόνας και σήμερα  Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος, είχε δε την εξής
υπηρεσία:
1)-Με την υπ΄ αρ. Πρωτ. 4494/ 27-10-1997 απόφαση του Δημάρχου Νέας
Χαλκηδόνας  κατατάχθηκε σε προσωρινή προσωποπαγή θέση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΥΕ εργατών καθαριότητας .
2)-Με την υπ΄αριθ.πρωτ.2040/17-4-2000 απόφαση Δημάρχου, που εκδόθηκε
σύμφωνα με τις δ/ξεις του αρθ.14-16 του Ν 2738/1999,διορίστηκε σε μόνιμη
οργανική θέση κλάδου ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας   με βαθμό Δ΄.
Ορκίστηκε στις 29/9/2000 και εγκαταστάθηκε αυθημερόν στην υπηρεσία.
Παραιτήθηκε λόγω συνταξιοδότησης στις 30/11/2013.
Είχε μέχρι την 30/11/2013 συνολική δημοτική  υπηρεσία :16 έτη 0 μήνες  29
ημέρες.

Με βάση τα ανωτέρω, ο παραπάνω υπάλληλος δικαιούται αποζημιώσεως, ίσης
με τις αποδοχές 10 μηνών, υπολογιζόμενης ως ακολούθως:

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ
Βασικός Μισθός 1.007,00

Υπερβάλλουσα Διαφορά 92,25
Επίδομα ειδ. Συνθηκών (ανθυγιεινό) 150,00

Σύνολο μην. αποδοχών 1.249,25

Σύνολο αποζημίωσης 1249,25 Χ 10 μην. = 12.492,50

Δικαιούμενη αποζημίωση 12492,50 Χ 50%= 6.246,25

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής εισάγετε το
ως άνω θέμα και ψηφίσετε πίστωση ποσού € 6.246,25 που αφορά την
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δικαιούμενη αποζημίωση του υπαλλήλου ΦΩΤΕΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ του
ΚΩΝ/ΝΟΥ
Το ως άνω ποσό δεν υπόκειται σε τέλος χαρτόσημου Φ.Ε.Κ. 288/Α-21/12/01.
Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 02.20.6013.001 με τίτλο
"Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού "  πίστωσης ποσού 10.000,00 € του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015.
Παρακαλείται το Σώμα για την Ψήφιση της Σχετικής Πίστωσης.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 10/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10, και μελέτησε όλα τα
έγγραφα και τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει την δαπάνη για την καταβολή αποζημίωσης λόγω   συνταξιοδότησης
του αποχωρήσαντος υπαλλήλου του Δήμου Αλέξανδρου Φώτεινα του
Κωνσταντίνου και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού έξι χιλιάδων διακοσίων
σαράντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (6.246,25 €) σε βάρος του ΚΑ:
02.20.6013.001 με τίτλο "Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού" πίστωσης ποσού 10.000,00 €
του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ.
έτους 2015 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία
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Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Μισθοδοσίας
2. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
3. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
5. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικ. Μέριμνας
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