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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 32/2014 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 209/2014

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων
για την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος
του Ν. 103/75  στις αποχωρήσασες
υπαλλήλους του Δήμου Α.Λούντζη και
Μ.Τσιόγκα».

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Δημοτικό Κτίριο επί των οδών Αχαρνών 464 &
Αγ.Αναργύρων (εκτάκτως και για λόγους ανωτέρω βίας, λόγω κατάληψης του
Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Δεκελείας 97-Ν.Φ., αλλαγή του τόπου
Συνεδρίασης για την οποία ενημερώθηκαν έγκαιρα όλα τα μέλη της Ο.Ε. και
ομόφωνα αποδέχθηκαν τα παρόντα μέλη αυτής κατά την έναρξη της
διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 7 του Ν. 3852/10) σήμερα στις 8
του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε
σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 21188/28/4-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε
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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΄.

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) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά
Ευτυχία 5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ και 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αντωνόπουλος Δημήτριος και 2) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι δεν
προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10 το  αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

 Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της
συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της Η.Δ..

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. και 21083/3-12-2014 και 21084/3-12-2014
εισηγήσεις του Τμήματος Μισθοδοσίας του Δήμου επί του θέματος :

Α.

Θέμα : Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ποσού για την καταβολή του
εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην πρώην υπάλληλο  ΛΟΥΝΤΖΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της
Οικονομικής Επιτροπής.
2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141
Α΄/2010)».
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3. Τον   Ν. 4071/2012, άρθρο 176 «Αρμοδιότητες  Οικονομικής Επιτροπής»
4. Τον Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α΄/1975) «Περί καταβολής εφάπαξ χρηματικού
βοηθήματος….».
5. Τον Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α΄/1998), αρθρ. 30, «Περί εξομοίωσης του
εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με αυτό των δημοσίων
υπαλλήλων».
6. Τον Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄/12-02-2004), αρθρ. 21, «Περί του τρόπου
υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος των δημοσίων υπαλλήλων».
7. Το αρθρ. 11 παρ. 2 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α΄/19-08-2005) «Περί
ορισμού της λειτουργίας του κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. στο
ταμείο προνοίας δημοσίων υπαλλήλων από 01-01-2006», σύμφωνα με τις
οποίες το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι
υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 01-10-
1975 και εφεξής και καταβάλλεται  κατ΄ αναλογία από το Τ.Π.Δ.Υ. για το
χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό
πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του Ν. 103/75 και στον οποίο
ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι 31/12/2005.
8. Τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/2012), αρθρ. 1, υπό παρ. ΙΑ.5., Περί
μείωσης εφάπαξ βοηθημάτων.
9. Ο Δήμος ως καθολικός διάδοχος [σύμφωνα με το άρθρο 241 Ν.3643/06 σε
συνδυασμό με το άρθρο 103/Ν.3852/10] του πρώην νπδδ «Ενιαίος Φορέας
Δράσεων Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος» και την κατάργηση  αυτού [ΦΕΚ
381Β/2014]
10.Το µε αριθµ. πρωτ. 16600/26-9-2014 έγγραφο του τμήματος Ανθρωπίνου
∆υναµικού που διαβίβασε στην Υπηρεσία µας τα εξής δικαιολογητικά:
• Την µε αριθµ. πρωτ. 16995/2014 αίτηση της πρώην υπαλλήλου για την
καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75
•  Τη µε αριθµ. 48849/2013 πράξης του ΓΛΚ , περί σύνταξης λόγω γήρατος
• Βεβαίωση αποδοχών µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012
• Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της πρώην υπαλλήλου
Αρ.πρωτ.1923/2011
• Βεβαίωση έναρξης κρατήσεων υπέρ Ν. 103/75
• Πίνακα ασφαλιστέων αποδοχών τελευταίας πενταετίας  ,ορι/μένο Δελτίο
(ΔΑΥΚ) 21Ξ3-04Ξ7
Την υπ’ αριθμ.62/2012 απόφαση του προέδρου του Ενιαίου Φορέα Δράσεων
Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  περί αυτοδίκαιης απόλυσης της
υπαλληλικής σχέσης της πρώην υπάλληλου Λούντζη Αικατερίνη του
Κων/νου (ΦΕΚ 1188/Γ /2012) και
11.Το Φύλλο  υπολογισµού  εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 , σύµφωνα µε το
οποίο η κα Λούντζη  Αικατερίνη του  Κων/νου δικαιούται να λάβει το ποσό
των 14.605,94 € για χρονικό διάστηµα εκκαθάρισης από 06/06/1988 έως
31/12/2005.
12. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής την
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.605,94 € για τη χορήγηση
ασφαλιστικής παροχής (χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75) στην
κα ΛΟΥΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ λόγω συνταξιοδότησής της,
κατά το μέρος που αυτό υπολογίσθηκε με τη μείωση του Ν. 4093/2012.
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Η δαπάνη θα βαρύνει τον   ΚΑΕ 15.6013.001 «εφάπαξ
Ν.103/75»προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  υπολοίπου  ποσού 24.511,14 €.

Παρακαλείται το Σώμα για την έγκριση του ποσού και την ψήφιση της σχετικής
Πίστωσης.

Β.

Θέμα : Ψήφιση πίστωσης και έγκριση ποσού για την καταβολή του
εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 στην πρώην υπάλληλο  ΤΣΙΟΓΚΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ.

Κύριε Πρόεδρε,
Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθρ.176 Ν.3852/2010 «Σχέδιο Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων της
Οικονομικής Επιτροπής.
2. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κλπ,
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141
Α΄/2010)».
3. Τον   Ν. 4071/2012, άρθρο 176 «Αρμοδιότητες  Οικονομικής Επιτροπής»
4. Τον Ν. 103/1975 (ΦΕΚ 167/Α΄/1975) «Περί καταβολής εφάπαξ χρηματικού
βοηθήματος….».
5. Τον Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57/Α΄/1998), αρθρ. 30, «Περί εξομοίωσης του
εφάπαξ βοηθήματος των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. με αυτό των δημοσίων
υπαλλήλων».
6. Τον Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α΄/12-02-2004), αρθρ. 21, «Περί του τρόπου
υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος των δημοσίων υπαλλήλων».
7. Το αρθρ. 11 παρ. 2 του Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α΄/19-08-2005) «Περί
ορισμού της λειτουργίας του κλάδου πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. στο
ταμείο προνοίας δημοσίων υπαλλήλων από 01-01-2006», σύμφωνα με τις
οποίες το εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι
υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 01-10-
1975 και εφεξής και καταβάλλεται  κατ΄ αναλογία από το Τ.Π.Δ.Υ. για το
χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε σε αυτό και για το οποίο
καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές και το υπόλοιπο ποσό από το νομικό
πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του Ν. 103/75 και στον οποίο
ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος μέχρι 31/12/2005.
8. Τον Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222Α΄/2012), αρθρ. 1, υπό παρ. ΙΑ.5., Περί
μείωσης εφάπαξ βοηθημάτων.
9. Ο Δήμος ως καθολικός διάδοχος [σύμφωνα με το άρθρο 241 Ν.3643/06 σε
συνδυασμό με το άρθρο 103/Ν.3852/10] του πρώην νπδδ «Ενιαίος Φορέας
Δράσεων Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος» και την κατάργηση  αυτού [ΦΕΚ
381Β/2014]
10.Το µε αριθµ. πρωτ. 15706/12-9-2014 έγγραφο του τμήματος Ανθρωπίνου
∆υναµικού που διαβίβασε στην Υπηρεσία µας τα εξής δικαιολογητικά:
• Την µε αριθµ. πρωτ. 16996/2014 αίτηση της πρώην υπαλλήλου για την
καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75
•  Τη µε αριθµ. 29002/2014 πράξης του ΓΛΚ , περί σύνταξης λόγω γήρατος
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• Βεβαίωση Αποδοχών µηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
• Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών της πρώην υπαλλήλου
Αρ.πρωτ.3213/2013
• Βεβαίωση έναρξης κρατήσεων υπέρ Ν. 103/75
• Πίνακα ασφαλιστέων αποδοχών τελευταίας πενταετίας  ,ορι/μένο Δελτίο
(ΔΑΥΚ) 21Ξ3-04Ξ7
Την υπ’ αριθμ.81/2013 απόφαση του προέδρου του Ενιαίου Φορέα Δράσεων
Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος  περί αυτοδίκαιης απόλυσης της
υπαλληλικής σχέσης της πρώην υπάλληλου Τσιόγκα Μαργαρίτα του
Γεωργίου (ΦΕΚ 237/Γ /2014) και
11.Το Φύλλο  υπολογισµού  εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/75 , σύµφωνα µε το
οποίο η κα Τσιόγκα  Μαργαρίτα του  Γεωργίου δικαιούται να λάβει το
ποσό των 8.129,49 € για χρονικό διάστηµα εκκαθάρισης από 24/04/1996 έως
31/12/2005.
12. Τον εγκριθέντα προϋπολογισμό του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος

Παρακαλούμε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικ. Επιτροπής την
έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.129,49 € για τη χορήγηση
ασφαλιστικής παροχής (χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75) στην
κα ΤΣΙΟΓΚΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ λόγω συνταξιοδότησής της, κατά
το μέρος που αυτό υπολογίσθηκε με τη μείωση του Ν. 4093/2012.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον   ΚΑΕ 15.6013.001 «εφάπαξ Ν.
103/75»προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  υπολοίπου  ποσού 24.511,14 €.

Παρακαλείται το Σώμα για την έγκριση του ποσού και 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. 32/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της τις επιμέρους εισηγήσεις 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

Α. Εγκρίνει την δαπάνη για την χορήγηση ασφαλιστικής παροχής (καταβολή
εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75) στην αποχωρήσασα υπάλληλο του
Δήμου Αικατερίνη Λούντζη του Κωνσταντίνου και διαθέτει την σχετική
πίστωση ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και ενενήντα
τεσσάρων λεπτών (14.605,94 €) σε βάρος του ΚΑ: 15.6013.001 με τίτλο "
Εφάπαξ Ν. 103/75 " του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2014 για την κάλυψη της ανωτέρω
δαπάνης.

Β. Εγκρίνει την δαπάνη για την χορήγηση ασφαλιστικής παροχής (καταβολή
εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75) στην αποχωρήσασα υπάλληλο του
Δήμου Μαργαρίτα Τσιόγκα του Γεωργίου και διαθέτει την σχετική πίστωση
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ποσού οκτώ χιλιάδων εκατόν είκοσι εννέα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών
(8.129,49 €) σε βάρος του ΚΑ: 15.6013.001 με τίτλο " Εφάπαξ Ν. 103/75 " του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ.
έτους 2014 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 209/2014
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

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
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