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Νέα Φιλαδέλφεια    17/2/2014  
  
Αριθ. Πρωτ. :  2615/18-2-2014 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου & 
Διοικητικής Μέριμνας 

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. 3/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 27/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Ορισμός δόσεων για την καταβολή 
επιδικασθέντος ποσού σε εργαζομένους 
του Δήμου, που αντιστοιχεί στην ειδική 
παροχή του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 
3016/2002». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 12 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 1931/2/7-
2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιου Καραβία, 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΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      



ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Καβακοπούλου 
Αγανίκη   4) Παΐδας Αδαμάντιος   και   5)  Τάφας Ηλίας, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1)  Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Κουτσάκης Μιχαήλ  3) Κόντος 

Σταύρος  και 4) Πολίτης Σταύρος 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 

 Ο κ. Η.Τάφας απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 
ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της Η.Δ.. 

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 14ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα 
εξής:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 1886/6-2-2014 εισήγηση του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου επί του θέματος :  
 
ΘΕΜΑ: "Ορισμός δόσεων της  ειδικής παροχής του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 
3016/2002 " 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 
Με τις υπ΄αριθμ.  
54/2013 & 114/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 54/2013),  
55/2013 & 121/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 55/2013),  
56/2013 & 122/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 56/2013),  
αποφάσεις τις Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε ή μη άσκηση ένδικων μέσων 
κατά των αποφάσεων του μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί καταβολής 
της ειδικής παροχής του άρθρου 14 Ν. 3016/2002. 
Σε εκτέλεση των  54/2013 & 114/2013, 55/2013 & 121/2013, 56/2013 & 
122/2013   αποφάσεων  της Οικονομικής Επιτροπής, ήδη πληρώθηκε κατά 
την προηγούμενη χρήση μέρος των οφειλομένων προς τους υπαλλήλους 
ποσό για την καταβολή της εν λόγω ειδικής παροχής. 
Δεδομένου ότι με τις ως άνω αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 
προβλέπεται η ολική εξόφληση των οφειλομένων προς τους υπαλλήλους 
αναλογούν κατά περίπτωση ποσού, παρακαλούμε όπως ορίσετε τον τρόπο 
(δόσεις) βάσει των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος οικονομικού 
έτους η αποπληρωμή. 
 
Το οφειλόμενο ποσό κατά περίπτωση έχει ως ακολούθως: 
Α) με τις  υπ΄αριθμ. 54/2013 & 114/2013  αποφάσεις  Οικονομικής  
Επιτροπής αποφασίστηκε να δοθούν 6 δόσεις έως 31/12/2013 και το 
υπόλοιπο ποσό να δοθεί το 2014 με νέα απόφαση ορισμού δόσεων από την 
Οικ. Επιτροπή.  
  

ΣΥΝΟΛΟ 6 
ΔΟΣΕΙΣ 

ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ 
ΟΙ 3 ΔΟΣΕΙΣ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟ 2013  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟ 2014 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΓΙΑ 



ΓΙΑ  ΤΟ 
2013 

ΔΟΣΕΙΣ 

92.203,08 46.101,54 23.050,78 23.050,76 
(εφάπαξ) 

46.101,54 46.101,54 
   

 
 
Β) με τις υπ΄αριθμ. 55/2013  & 121/2013 αποφάσεις  Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΣΥΝΟΛΟ 6 
ΔΟΣΕΙΣ 
ΓΙΑ  ΤΟ 
2013 

ΔΕΝ 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ  
ΚΑΜΙΑ ΔΟΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟ 2013  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟ 2014 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΓΙΑ 
ΔΟΣΕΙΣ 

64607,04 32.303,52 0 32.303,52 
(εφάπαξ) 

32.303,52   
32.303,52 
 

 
Γ) με την υπ΄αριθμ. 56/2013 & 122/2013 αποφάσεις  Οικονομικής Επιτροπής  
 

ΣΥΝΟΛΟ 6 
ΔΟΣΕΙΣ 
ΓΙΑ  ΤΟ 
2013 

ΔΕΝ 
ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ  
ΚΑΜΙΑ ΔΟΣΗ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟ 2013  

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΑΠΟ 2014 

ΣΥΝΟΛΟ  
ΓΙΑ 
ΔΟΣΕΙΣ 

75.778,68 37.889,34 0 37.889,34 
(εφάπαξ) 

37.889,34   
37.889,34   

 
 
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της όλα τα 
παραπάνω και δεδομένου ότι το ποσό οφειλής για το έτος 2013 θα δοθεί 
εφάπαξ το 2014, όπως αποφασίσει για τις δόσεις που θα καταβληθούν το 
έτος 2014 κατά περίπτωση. 

   

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 3/2014 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, τις αριθ. 
54/2013 & 114/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 54/2013), 55/2013 & 
121/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 55/2013), 56/2013 & 122/2013 
(ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 56/2013) προηγούμενες αποφάσεις της, είδε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ,  1ιγ και 2 του Ν. 3852/10, αυτές  του 
άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 3016/2002 και μελέτησε όλα τα έγγραφα και τα 
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 

 
 

Ορίζει σε συνέχεια των αριθ. 54/2013 & 114/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ 
αριθμ. 54/2013), 55/2013 & 121/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 
55/2013) και 56/2013 & 122/2013 (ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 56/2013) 
προηγούμενων αποφάσεων Οικ. Επιτροπής και λαμβάνοντας υπόψη τις 
ταμειακές δυνατότητες του Δήμου ότι το υπόλοιπο του οφειλόμενου 
επιδικασθέντος σε υπαλλήλους του Δήμου ποσού έτους 2013 (όπως αυτό 
εμφανίζεται στους ενσωματωμένους στην εισήγηση της παρούσας πίνακες) 
θα καταβληθεί εντός του έτους 2014, ανάλογα με τις ταμειακές δυνατότητες 



του Δήμου, και το οφειλόμενο ποσό έτους 2014, (όπως επίσης αυτό 
εμφανίζεται στους ενσωματωμένους στην εισήγηση της παρούσας πίνακες), 
θα καταβληθεί στους δικαιούχους σε δέκα (10) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, εκ 
των οποίων  η πρώτη θα καταβληθεί μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2014, σε 
περίπτωση δε που υπάρξουν ταμειακά διαθέσιμα δύναται να καταβληθούν 
εντός του έτους 2014 δόσεις που θα κατεβάλλοντο κατά το έτος 2015. 
 

 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική αίτησή τους, οι υπάλληλοι έχουν 
παραιτηθεί από το δικαίωμα της είσπραξης των τόκων και της 
επιδικασθείσας δικαστικής δαπάνης και επιπλέον προς διευκόλυνση 
της υπηρεσίας έχουν αποδεχθεί την σε δόσεις καταβολή του ως άνω 
ποσού.  
 

 Σημειώνεται επίσης ότι η σχετική πίστωση θα συμπεριληφθεί στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2014 κατόπιν 
αναμόρφωσης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  27/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

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

             Αβραμίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
6. Τμήμα Μισθοδοσίας 
7. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 


