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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 2η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 27-01-2011

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 27η
Ιανουαρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 3056/21-1-2011
πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και
εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 21-1-2011
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από επτά  (9) μέλη.
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε..
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ. Μέλος   της Ο.Ε.
3.  ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.   « «
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
5.  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
6.  ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
7. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   « «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.             Μέλος   της Ο.Ε..

 ΑΠΟΦΑΣΗ –004–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την εισήγηση για καταβολή τριμήνων
αποδοχών του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου κ. Θεοδωρόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα.

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 2355/18-1-2011 σχετικό έγγραφο της
Διοικητικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι:

«Σας στέλνουμε:
1. Την υπ’ αριθμ. 62116/31-12-10 αίτηση του τέως μονίμου υπαλλήλου του Δήμου μας

Θεοδωρόπουλου Γεωργίου του Σπυρίδωνα του κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α’, με
την οποία ζητά την καταβολή τρίμηνων αποδοχών

2. Την υπ’ αριθμ. 62112/31-12-2010 Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου με την οποία έγινε
αυτοδικαίως αποδεκτή η παραίτηση του ανωτέρω υπαλλήλου διότι συμπλήρωσε τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης.
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις:

· Του άρθρου 4 του Ν. 1902/90 (ΦΕΚ τ. Α/138) «Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων
θεμάτων»

· Των άρθρων 14 & 57 του Π.Δ. 166/3-7-00 (ΦΕΚ τ. Α/153): Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο,
με τον τίτλο «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων» των διατάξεων που ισχύουν
για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων.
Στον 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.

Οι τρίμηνες αποδοχές αρχίζουν από την επόμενη της αποδοχής της δεύτερης αίτησης
παραίτησης ή της ημερομηνίας δημοσίευσης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόλυσης ή
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της αποδοχής της παραίτησης ή της ημέρας του θανάτου του υπαλλήλου και αν παρασχέθηκε
υπηρεσία μετά την χρονολογία δημοσίευσης, από την επομένη της ημερομηνίας που φέρει το
έγγραφο κοινοποίησης των παραπάνω πράξεων και όχι πέραν από την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευση αυτή ή τη λήξη του διμήνου για όσους απολύονται εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται
ίαση.

Οι αποδοχές των τριών μηνών που καταβάλλονται βαρύνουν τον προϋπολογισμό των
υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι που απομακρύνονται.

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούμε να αποφασίσετε την καταβολή, για τρεις μήνες από
01-01-2011 έως 31-03-2011 των κατά μήνα αποδοχών που έπαιρνε ο τέως υπάλληλος του Δήμου
μας, κ. Θεοδωρόπουλος Γεώργιος του Σπυρίδωνα, του κλάδου ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α’,
όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-03).»

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική  Επιτροπή
Έχουσα υπόψιν τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1902/90, του άρθρου 57 του Π.Δ. 166/3-7-00 &
το υ άρθρου 27 του Ν. 3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-03)

         Αποφασίζει   Ομόφωνα
Εγκρίνει την καταβολή για τρεις (3) μήνες, από  01-01-2011 έως 31-03-2011 των κατά

μήνα αποδοχών που έπαιρνε ο τέως υπάλληλος του Δήμου μας, κ. Θεοδωρόπουλος Γεωργίος του
Σπυρίδωνα, ΔΕ Δενδροκηπουρών με βαθμό Α’, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.
3205/03 (ΦΕΚ 297/Α/23-12-03).

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε. Τα Μέλη

     Μπαρμπαγιάννης Χ., Φεγγερός Β.,
                                                  Θεοδωρακόπουλος Γ., Πετρόπουλος Χ.,

    Σταματόπουλος Γ., Κανελλόπουλος Γ.
           ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ      Κουτσιανάς Π.
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