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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΧΥΦΙΚΟΥ  

-------------------------        
Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α     

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  19-4-2011 
ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ- 

ΤΣΗΘΝ 

Πην Τπρηθό ζήκεξα  19-4-2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Ρρίτη θαη ώξα 17:00 ην Γεκνηηθό 
Ππκβνύιην ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηεο νδνύ 

(Καξαζσλνδξόκνπ 95), ύζηεξα  από  ηελ  κε  αξηζκό  πξση. 7064 πξόζθιεζε ηεο 
Ξξνέδξνπ ηνπ πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

67 ηνπ Λ. 3852/2010. 

Γηαπηζηώζεθε πσο ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη εθηά 
(27)  κέιε παξαβξέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο είθνζη πέληε (25)  θαη νλνκαζηηθά νη: 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ               ΑΞΝΛΡΔΠ 
ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ                 ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 

ΚΞΑΠΑΘΖΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 
ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ            

ΓΑΛΗΖΙ-ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ       

ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ      
ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ 

ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ      
ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ 

ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ     
ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ 

ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 
ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ 

ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 
ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ   

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ 

ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ 
ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ 

ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 
ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ 

ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ 

ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ 
ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ 

ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ-ΔΙΔΛΖ 
ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ 

ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ  
ΔΗΟΖΛΖ ΘΑΡΠΑΟΝ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΤΣΗΘΝ 

ΡΑΓΑΟΖ ΘΥΠΡΝΙΑ   ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΤΣΗΘΝ  
ΒΑΘΝΛΓΗΝ-ΙΘΝΓΖ ΚΑΗΟΖ    ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 

Πηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο. Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο 
Θαξαγθνύλε Πππξηδνύια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο.  

 

Αξηζκόο απόθαζεο  131/11 
 

ΘΔΚΑ 13ο: Ιήςε απόθαζεο πεξί θαηαβνιήο απνδεκίσζεο ζηνλ Αξβαλίηε Αληώλην ηνπ  
Θσλζηαληίλνπ. 

 

 
 

 



C:\Documents and Settings\BompotsarisI.PROMITHIES1\Τα έγγραθά μοσ\Δημοηική Πύλη\Σσνεδριάζεις Δ.Σ. 2011 (-
)\Σσνεδρίαζη 11η\Απόθαζη 131.2011.doc 

2 

Από ηα ζηνηρεία ηνπ ππεξεζηαθνύ θαθέινπ ηνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ, κε ζρέζε εξγαζίαο 

ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, Αξβαλίηε Αληώλην ηνπ  Θσλζηαληίλνπ  , πξνθύπηεη όηη ν 
ελ ζέκαηη ππάιιεινο ζπκπιήξσζε ζην Γήκν ηελ 10-12-2010 ζπλνιηθή ππεξεζία δέθα πέληε  

(15) ρξόληα, ηξεηο(3)  κήλεο θαη 20 εκέξεο. 
Ήδε κεηά από αίηεζε – παξαίηεζε εθδόζεθε ε ππ’ αξηζκ. 8593/10-12-2010 απόθαζε 

ιύζεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ηνπ αλσηέξσ ππαιιήινπ 

   Από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 204 ηνπ Λ.3584/07, πξνβιέπεηαη όηη ην πξνζσπηθό πνπ έρεη 
ζπκπιεξώζεη  ηηο πξνϋπνζέζεηο  πιήξνπο ζπληαμηνδόηεζεο κπνξεί λα απνρσξεί από ηελ 

ππεξεζία ιακβάλνληαο ην 50% ηεο απνδεκίσζεο πνπ νξίδεηαη σο  εμήο :  
« Γηα ην πξνζσπηθό ην νπνίνλ έρεη ζπλερή ππεξεζία από ελόο έηνπο κέρξη ηξηώλ εηώλ νη 

απνδνρέο ελόο κελόο, άλσ ησλ ηξηώλ εηώλ θαη κέρξη έμη εηώλ, νη απνδνρέο δύν κελώλ, άλσ 
ησλ έμη θαη κέρξηο νθηώ εηώλ, αη απνδνραί ηξηώλ κελώλ θαη άλσ ησλ νθηώ θαη κέρξη δέθα 

εηώλ νη απνδνρέο ηεζζάξσλ κελώλ θαη απνδνρέο ελόο κελόο γηα θάζε επηπιένλ έηνο πέξαλ 

ησλ 10 εηώλ δηάζηεκα». 
 

Πύκθσλα  κε  ην Λ.1876/90 άξ.33 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 13 άξζξν 21 ηνπ 
Λ.3144/03 νξίδεηαη σο αλώηαην όξην απνδεκίσζεο ην πνζό ησλ € 15.000,00.  

 

Από ηελ εκεξνκελία πξόζιεςή ηνπ  ν ππάιιεινο ζπκπιήξσζε 15 έηε, 3 κήλεο  θαη 20 
εκέξεο, πξνϋπεξεζία, ην δε εκεξνκίζζηό ηνπ θαηά ην κήλα πξηλ ηελ ζπληαμηνδόηεζε 

αλεξρόηαλ  ζε €  49,57 θαη ηα κεληαία έμνδα θίλεζεο ζε € 295,50. 
Ππλεπώο, ε απνδεκίσζε πνπ δηθαηνύηαη ν ελ ιόγσ ππάιιεινο είλαη ε εμήο : 

49,57ρ26= 1288,82+295,50=1584,32 
1584,32ρ9=14258,88 

14258,88ρ0,55=7129,44 

7129,44ρ1/6=1188,24 
7129,44+1188,24=8.137,68 

Θαιείηαη ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην λα εγθξίλεη ηελ θαηαβνιή απνδεκίσζεο ζηνλ σο άλσ 
ππάιιειν πνζνύ € 8.317,68. 

 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππόςε  ηα 
άξζξα 65 θαη 67 ηνπ Λ. 3852/2010,  ην άξζξν 204 ηνπ Λ. 3584/07 θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 6837/9-

8-10 απόθαζε  ιύζεο εξγαζηαθήο ζρέζεο  
 

Α Ξ Ν Φ Α Π Η Ε Δ Η   Ν Κ Ν Φ Υ Λ Α 

 
Ρελ έγθξηζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο πνζνύ € 8.137,68 ζηνλ Αξβαλίηε Αληώλην ηνπ  

Θσλζηαληίλνπ  ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο θαη απνρώξεζεο από ηελ ππεξεζία, ζε βάξνο ηνπ ΘΑ 
20.6021 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2011. 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό   131/2011 

 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηελ 
Ξξόεδξν θαη ηα Κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

 
   AΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

      

Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ  ΠΚΒΝΙΗΝ  
              

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ   
 


