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∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
--------------------

Αριθµός απόφασης : 15/ 2013

Από το µε αριθµό 2/ 2013 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: Έγκριση καταβολής τρίµηνων αποδοχών στον πρώην τακτικό
υπάλληλο του ∆ήµου κ. Λιάλια Αριστείδη του Στεφάνου, κλάδου ΥΕ
Εργατών, από 01.02.2013 και µέχρι 30.04.2013.
Σήµερα την 13η Φεβρουαρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13 : 30 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
7.239/07.02.2013 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος (αποφ. ∆ηµάρχου
11/1290/08.01.2013) διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) τακτικά µέλη της Οικονοµικής
Επιτροπής (Α∆Σ 2/6.1.2013), βρέθηκαν παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Τζέλλος, ως Πρόεδρος
2. Θεόδωρος Βασδάρης
3. Θεόδωρος Θεοδωρίδης
4. Νικόλαος Θεοδωρίδης
5. Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
6. Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
7. Άννα Νανοπούλου
8. Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
9. Ιωάννης Μητσιάκος

κανένας

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε τα
παρακάτω :
Στο άρθρο 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ.
Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης
και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου.
Το Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου µε το από 11.02.2013 υπηρεσιακό σηµείωµά του,
µας διαβιβάζει τη µε αριθµ. πρωτ. 103/2395,5988/11.02.2013 διαπιστωτική πράξηαπόφαση του ∆ηµάρχου Κοζάνης, µε την οποία λύθηκε η υπαλληλική σχέση του µονίµου
η
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υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Λιάλια Αριστείδη του Στεφάνου, κλάδου ΥΕ Εργατών, µε
βαθµό Γ και 2ο Μισθολογικό Κλιµάκιο, λόγω υποβολής της µε αριθµ. πρωτ.
5988/31.01.2013 δεύτερης (2ης) αίτησης παραίτησης για συνταξιοδοτικούς λόγους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 152 (παρ. 5) του Ν. 3584/2007 ¨Κώδικας
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων¨ (ΦΕΚ 143/τ.Α/ 28.06.2007).
Επίσης στο άρθρο 57 του Π.∆. 169/2007 ¨Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών
Συντάξεων¨ (ΦΕΚ 210/τ.Α/31.08.2007) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει αναφέρονται
τα παρακάτω :
Άρθρο 57
Καταβολή τρίµηνων αποδοχών
1. Στο µόνιµο ή ισόβιο υπάλληλο ή µόνιµο στρατιωτικό που αποµακρύνεται για
οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία, καταβάλλονται για τρεις µήνες όλες οι αποδοχές
του, ανεξάρτητα από το αν έχει συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης. (Άρθρο 57
παρ. 1 Α.Ν. 1854/51, όπως τροπ. µε το άρθρο 6 παρ. 1 Ν.∆. 2500/53 και αντικ. µε
άρθρ. 2 παρ. 4 Ν. 1813/88 και 4 παρ. 1 του Ν. 1902/90)
Οι τρίµηνες αποδοχές αρχίζουν από την επόµενη της χρονολογίας δηµοσίευσης στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόλυσης ή της αποδοχής της παραίτησης ή της
ηµέρας του θανάτου του υπαλλήλου και αν παρασχέθηκε υπηρεσία µετά τη χρονολογία
δηµοσίευσης από την επόµενη της ηµεροµηνίας που φέρει το έγγραφο κοινοποίησης των
παραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέρα από την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευση
αυτή.
Γι' αυτούς που απολύονται εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται θεραπεία οι τρίµηνες
αποδοχές αρχίζουν από την επόµενη της λύσης της υπαλληλικής σχέσης και πάντως όχι
πέρα από την επόµενη της παρόδου διµήνου από τη λήξη της αναρρωτικής άδειας ή της
διαθεσιµότητας.
Οι παραπάνω τρίµηνες αποδοχές δεν καταβάλλονται:
α) σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωµα ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια των
µόνιµων ή ισόβιων υπαλλήλων και
β) σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου ή στρατιωτικού που δεν έχει συµπληρώσει
την υπηρεσία που απαιτείται στις περιπτώσεις α' των παραγράφων 1 των άρθρων 1 και
26.
3. Οι τρίµηνες αποδοχές καταβάλλονται και στη χήρα του µόνιµου ή ισόβιου υπαλλήλου
ή µόνιµου στρατιωτικού που πέθανε, καθώς και στα τέκνα του, εφόσον γι' αυτά
συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 31 του Κώδικα αυτού. (Άρθρο 57 παρ. 3
Α.Ν. 1854/51, όπως τροποπ. µε τα άρθρα 6 παρ. 1 Ν.∆. 2645/1953 και 4 παρ. 4 Ν.
1902/90)
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνω να εγκρίνουµε τη χορήγηση τρίµηνων αποδοχών
στον πρώην τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου, κ. Λιάλια Αριστείδη του Στεφάνου, κλάδου ΥΕ
Εργατών, µε βαθµό Γ και 2ο Μισθολογικό Κλιµάκιο, από την επόµενη της ηµεροµηνίας
της δεύτερης (2ης) αίτησης παραίτησής της, δηλαδή από 01.02.2013 και µέχρι
30.04.2013, λόγω συνταξιοδότησης της.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

η
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης¨ (Φ.Ε.Κ. 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρο 57 του Π.∆. 169/2007 ¨Κώδικας Πολιτικών και
Στρατιωτικών Συντάξεων¨ (ΦΕΚ 210/τ.Α/31.08.2007) όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τη µε αριθµ. πρωτ. 103/2395,5988/11.02.2013 διαπιστωτική πράξη - απόφαση
του ∆ηµάρχου Κοζάνης.
4. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική
συζήτηση και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη χορήγηση τριµήνων αποδοχών στον πρώην τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου,
κ. Λιάλια Αριστείδη του Στεφάνου, κλάδου ΥΕ Εργατών, µε βαθµό Γ και 2ο Μισθολογικό
Κλιµάκιο, από την επόµενη της ηµεροµηνίας της δεύτερης (2ης) αίτησης παραίτησής
της, δηλαδή από 01.02.2013 και µέχρι 30.04.2013, για τους λόγους που αναφέρονται
στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α)
Γ.Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου (www.kozanh.gr) παρ.
4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 15/ 2013
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Θεόδωρος Βασδάρης
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Εµµανουήλ (Μανώλης) Παφίλης
Θεοδώρα (∆ώρα) Σαββίδου - Εµµανουηλίδου
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Γεώργιος Τζέλλος
Αντιδήµαρχος Κοζάνης

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 13 Φεβρουαρίου 2013
Ο Γραµµατέας

Γρηγοριάδης Ιωάννης
η
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