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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 12/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 80/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων  
ποσών 5.100,24 € και 15.000,00 € για την 
καταβολή αποζηµίωσης λόγω   συν/σης 
στους αποχωρήσαντες υπαλλήλους Ι. 
∆ικαίου Α.Χ. Κουρέα Γεώργιο του Παναγιώτη 
και Πετρή Σπυρίδωνα του Γεωργίου 
αντιστοίχως». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 30 του µήνα Ιουνίου 
του έτους 2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 7474/12/24-6-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
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δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος. 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος και 6) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1) Σιµιγδαλά Ειρήνη   2)  Κόντος Σταύρος     2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης και του 
δευτέρου των ανωτέρω παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 
παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τα αναπληρωµατικά µέλη της 
πλειοψηφίας και µειοψηφίας κ.κ. Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη και 
Πλάτανος Ελευθέριος αντιστοίχως. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 7366/22-6-2011 και 7367/22-6-2011 
εισηγήσεις του Τµήµατος Μισθοδοσίας του ∆ήµου µε θέµα : «Έγκριση 
δαπανών και διάθεση πιστώσεων  ποσών 5.100,24 € και 15.000,00 € για την 
καταβολή αποζηµίωσης λόγω   συν/σης στους αποχωρήσαντες υπαλλήλους 
Ι. ∆ικαίου Α.Χ. Κουρέα Γεώργιο του Παναγιώτη και Πετρή Σπυρίδωνα του 
Γεωργίου» αντιστοίχως: 
 
Κύριε Πρόεδρε  
Σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ.204 του Ν. 3584/07 Κύρωση του Κώδικα 
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων’(Φ.Ε.Κ. 134/Α) ορίζεται 
ότι: 

Το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α, το οποίο δεν 
υπάγεται για την χορήγηση σύνταξης στην ασφάλιση του ∆ηµοσίου, 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: 

 

    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 
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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). 
          Στις τακτικές αποδοχές συνυπολογίζονται τα επιδόµατα Πάσχα, 
Χριστουγέννων και επίδοµα αδείας (Α.Π. 639/97 1139/74), ως και οι αµοιβές 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες και για υπερωριακή εργασία εφ’ όσον η 
εργασία παρείχετο τακτικώς δηλαδή σταθερά και µόνιµα για µακρό χρονικό 
διάστηµα και όχι πρόσκαιρα.      
 
   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).   

 
1. Από τα στοιχεία του ατοµικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου 

Αορίστου Χρόνου Κουρέα Γεώργιου του Παναγιώτη, προκύπτει ότι έχει 
την παρακάτω υπηρεσία, αρµοδιότητας του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας: 

  
         α.   Εργάστηκε µε σχέση εργασίας Ι.∆.Ο.Χ. ως εργάτης Πρασίνου από 

6/5/1996 έως 5/1//1997. 
       β.   Εργάστηκε ως τεχνίτης ελαιοχρωµατιστής στην ∆ηµοτική Επιχείρηση 

Νέας Φιλαδέλφειας από 2/5/1997 έως 17/11/2008 συνολικός χρόνος 
υπηρεσίας  9 έτη 10 µήνες και 17 ηµέρες 

       γ.   Κατετάγη σε προσωποπαγή θέση Ι.∆.Α.Χ. Βοηθών Τεχνιτών 
Οικοδοµικών Εργασιών που συνεστήθη µε την υπ αριθ.329/2008 Απόφ. 
∆ηµάρχου που  δηµοσιεύτηκε  στο ΦΕΚ 1057/τ.Γ/17-11-2008 σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του Ν3463/2006 αρ.254 κ΄ του Ν3613/2007 αρ.25 Πρωτ/λο  
Εγκατ. 14860/18-11-2008. 

 
Στην ίδια θέση υπηρέτησε  έως και σήµερα  όπου και παραιτήθηκε  µε την 

υπ΄αρ. 3191/30-3-2011.     

Μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία του ∆ήµου πραγµατοποίησε 
συνολική δηµοτική υπηρεσία: έτη 13, µήνες 9, ηµέρες 28. 
Με βάση τ' ανωτέρω, ο παραπάνω υπάλληλος δικαιούται αποζηµιώσεως, 
ίσης µε τις αποδοχές 7 µηνών, υπολογιζόµενης ως ακολούθως: 

 

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

(βασικές ηµ.41,24+6,80)= 
48,04*26 ηµ. = 

48,04 
1.249,04 

Επίδοµα Χριστ-Πάσχα Αδείας 208,17 
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1.249,04*1/6 

Σύνολο µην. αποδοχών = 1.457,21 

Σύνολο αποζηµίωσης 1.457,21*7 
µην.= 

10.200,47 

∆ικαιούµενη αποζηµίωση 
10.200,47*50%= 

5.100,24 

 
Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
να εισάγετε το ως άνω θέµα και να ψηφίσετε πίστωση ποσού € 5.100,24 
που αφορά την δικαιούµενη αποζηµίωση του Κουρέα Γεώργιου.  

     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. 02.30.6012.002 µε τίτλο "Λοιπές 
πρόσθετες παροχές-απολύσεις" αρχικής πίστωσης ποσού 10.000,00 €             
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011. 
 
     Παρακαλείται το Σώµα για την Ψήφιση της Σχετικής Πίστωσης. 
 
 
2.  Από τα στοιχεία του ατοµικού υπηρεσιακού φακέλου του υπαλλήλου 

Αορίστου Χρόνου Πετρή Σπυρίδωνα του Γεωργίου, προκύπτει ότι έχει την 

παρακάτω υπηρεσία, αρµοδιότητας του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας: 

  
     α.  Εργάστηκε µε σχέση εργασίας Ι.∆.ΟΡ.ΧΡ.  

• ως βοηθός τεχν. από 2/6/1986 έως 20/8/1986 µε την Απόφαση 
∆ηµάρχου 72/1986. 

• ως βοηθός τεχν. από 25/8/1986 έως 31/10/1986 µε την Απόφ. ∆ηµάρχου 
112/1986 

• ως τεχν. από 10/8/1987 έως 18/12//1987 µε την Απόφ. ∆ηµάρχου 
162/1987 

• ως φύλακας. από 29/4/1988 έως 15/5/1988 µε την Απόφ. ∆ηµάρχου 
60/1988 

• ως εργ.καθαρ. από 14/2/1989 έως 14/2/1990 µε την Απ.∆ηµάρχου 57/89 

• παράταση συµβάσεων έως 14/3/1990 µε την Απ.∆ηµάρχου 172/1989      
                  

    β. Κατετάγη σε προσωποπαγή θέση Ι.∆.Α.Χ. αντίστοιχης ειδικότητας που 
συνεστήθη   µε   την υπ αριθ.14/1991 Απόφ. ∆ηµάρχου που  δηµοσιεύτηκε  
στο ΦΕΚ 704/B/8/11/1990   σύµφωνα µε τις διατάξεις  του Ν1874/90αρ.5 κ΄ 
Ν1476/84αρ.5 Πρωτ/λο  Εγκατ. 950/6-2-1991 ως εργάτης Καθ/τας. 
    Στην ίδια θέση υπηρέτησε  έως και σήµερα  όπου και παραιτήθηκε  µε την 
υπ’ αριθµό   4319/27-4-2011 αίτησή του.     

      Μέχρι την αποχώρησή του από την υπηρεσία του ∆ήµου πραγµατοποίησε 
συνολική  δηµοτική υπηρεσία: έτη 23, µήνες 0., ηµέρες 1. 
      Με βάση τ' ανωτέρω, ο παραπάνω υπάλληλος δικαιούται αποζηµιώσεως, 
ίσης µε τις  αποδοχές 17 µηνών, υπολογιζόµενης ως ακολούθως: 
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΣΥΝΟΛΑ 

(βασικές ηµ.43,60+1,41+6,80+0,66)= 
52,47*(26 ηµ. + 4 Κυριακές) 30 ηµ. = 

52,47 
1.574,10 

Επίδοµα Χριστ-Πάσχα Αδείας 1.574,10*1/6 262,35 

Σύνολο αποδοχών = 1.836,45 

Σύνολο αποζηµίωσης 1.836,45*17 µην.= 31.219,65 

∆ικαιούµενη αποζηµίωση 31.219,65*50%= 15.609,83 

Ανώτατη ∆ικαιούµενη αποζηµίωση 
ν.3144/03 

15.000,00 

 
     Παρακαλούµε σε πρώτη προσεχή συνεδρίαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. εισάγετε το  ως άνω θέµα και ψηφίσετε πίστωση ποσού € 
15.000,00 που αφορά την δικαιούµενη αποζηµίωση του Πετρή Σπυρίδωνα.  

     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    
ηλεκτροφωτισµού"  αρχικής πίστωσης ποσού 20.000,00€ του 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2011. 
 
     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. 12/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε 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 

 
Α. Εγκρίνει την δαπάνη για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω   
συνταξιοδότησης του αποχωρήσαντος υπαλλήλου Ι. ∆ικαίου Α.Χ. Κουρέα 
Γεώργιου του Παναγιώτη και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού πέντε 
χιλιάδων εκατό ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (5.100,24 €) σε βάρος του 
ΚΑ: 02.30.6012.002 µε τίτλο "Λοιπές πρόσθετες παροχές-απολύσεις" του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. 
έτους 2011 για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης. 

 
Β. Εγκρίνει την δαπάνη για την καταβολή αποζηµίωσης λόγω   
συνταξιοδότησης του αποχωρήσαντος υπαλλήλου Ι. ∆ικαίου Α.Χ. Πετρή 
Σπυρίδωνα του Γεωργίου και διαθέτει την σχετική πίστωση ποσού δεκαπέντε 
χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ: 02.20.6013.001 µε τίτλο " 
Αποζηµίωση λόγω συνταξιοδότησης προσωπικού υπηρεσίας καθαριότητας    
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ηλεκτροφωτισµού" του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος οικ. έτους 2011 για την κάλυψη της ανωτέρω 
δαπάνης. 

 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  80/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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