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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 11/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
ηνλ Πνιχγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελφο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 19:00 ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξψελ Ννκαξρηαθνχ πκβνπιίνπ Πνιπγχξνπ, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 11/4.5.2011 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεωλίδα, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ.
Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη φηη ζε ζχλνιν 27 δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
14
Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
Γθιάβαο Γεώξγηνο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
Ληόληαο Γεώξγηνο
αξάληε Μαξία
Ενύλε ηέιια
Πύξξνο Ηωάλλεο
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
νθνηάζηνο Υξήζηνο
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο

ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
ηκώλεο Ηωάλλεο
Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Καπιάλεο Θωκάο
Γθνιόεο Γεώξγηνο
Μπάηζηνο Αζηέξηνο
Βνξδόο Υξήζηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Παξζεληώηεο Νηθόιανο

Υιηνύκεο Αλδξέαο
Αβέξεο Αζαλάζηνο
Πιηάθνο Αζηέξηνο

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθψλ.
ηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ φινη νη Πξφεδξνη ησλ Γεκνηηθψλ θαη Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη παξαβξέζεθε
ν Πξφεδξνο Σνπηθήο Κνηλφηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγηωλάο Κωλζηαληίλνο.

Αξηζκόο ζέκαηνο: 3ν θαηεπείγνλ

Καζνξηζκόο επηδόκαηνο ππαιιήιωλ ΟΣΑ πξώηνπ βαζκνύ,
εθ ηωλ εζόδωλ από ηα παξάβνια γηα ηε ρνξήγεζε θαη
αλαλέωζε ηωλ αδεηώλ δηακνλήο ππεθόωλ ηξίηωλ ρωξώλ,
πνπ εηζπξάρζεθαλ θαηά ην έηνο 2010

Αξηζκόο Απόθαζεο : 200
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνχκελνο ην 3ν
θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθφζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε απφ ην ζψκα φηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί ην ζέκα
σο έθηαθην, αλέθεξε φηη: «χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο:

ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν 3386/2005 (ΦΔΚ 212 Α’), φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν 3536/2007 (ΦΔΚ 42 Α’) θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ
άξζ. 26 ηνπ Ν 3613/2007 (ΦΔΚ 263 Α’)

ηεο ΚΤΑ 2/86390/0022/02.02.2011 (ΦΔΚ 676/28-4-11 ηεχρνο Β’)
πξνβιέπεηαη ε θαηαβνιή επηδφκαηνο ζηνπο κνλίκνπο θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ
ανξίζηνπ ρξφλνπ ππαιιήινπο ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ηεο ρψξαο, πνπ ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη θαη
απαζρνιήζεθαλ γηα ην έηνο 2010 ζηηο νηθείεο ππεξεζίεο ησλ Ο.Σ.Α. γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεθφσλ
ηξίησλ ρσξψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ παξαιαβή θαη ηνλ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ ησλ αιινδαπψλ, γηα ηε
ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ηνπο.
Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλά θαηεγνξία εθπαίδεπζεο εθάζηνπ δηθαηνχρνπ ππαιιήινπ, γηα ην
έηνο 2010, θαη θαηά αλψηαην φξην αλά κήλα απαζρφιεζεο, έρεη σο εμήο:
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΠΔ
ΣΔ
ΓΔ
ΤΔ
ΠΟΟ ΜΔΥΡΗ
70 €
56 €
32 €
20 €
Ζ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο γηα ην έηνο 2010 πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην απφθαζεο
δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ζηελ νπνία νξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νη δηθαηνχρνη
ππάιιεινη, ην χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλά κήλα γηα θάζε δηθαηνχρν ππάιιειν θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ
πξνο θαηαβνιή πνζνχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έηνο.
εκεηψλεηαη δε φηη ην πνζφ ηνπ επηδφκαηνο πνπ θαηαβάιιεηαη ζην ζχλνιν ησλ δηθαηνχρσλ
ππαιιήισλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1/3 ησλ εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνλ νηθείν ΟΣΑ, απ’
επζείαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3613/2007, απφ ηα έζνδα ησλ παξαβφισλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο
αηηήζεηο ρνξήγεζεο θαη αλαλέσζεο αδεηψλ δηακνλήο, γηα ην αληίζηνηρν έηνο.
Καηόπηλ ηνύηωλ, πξνηείλεηαη ε θαηαβνιή επηδόκαηνο ζηνπο θάηωζη ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ καο:
1.
Γηα ηε δεκνηηθή ελόηεηα Πνιπγύξνπ:
α) Κπξηαθίδνπ Πελειόπε, ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΠΔ 1 Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο
ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη ηελ 31ε /12/2010
β) Θενδώξνπ Μαξία, ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζηελ εθεκεξίδα
ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη ηελ 31ε /12/2010 θαη
γ) Ραιινύ Φηιίππνπ, ηδ. Γηθαίνπ ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο ΓΔ θαη εηδηθφηεηαο
Γηνηθεηηθνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο
θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη ηελ 31ε /12/2010
νη νπνίεο ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο θαη απαζρνιήζεθαλ θαηά ην έηνο 2010 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.
χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηακηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ νηθ.
έηνπο 2010 θαη ηελ απφ 03/05/2011 βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δήκνπ
Πνιπγχξνπ, θ. Αζαλαζίνπ ηκψλε, ην πνζφ ησλ εζφδσλ απφ ηα ελ ιφγσ παξάβνια πνπ εηζπξάρζεθαλ
ην νηθ. έηνο 2010 απ’ επζείαο απφ ην δήκν Πνιπγχξνπ, αλέξρεηαη ζε 5.310,00 € θαη θαηά ζπλέπεηα ην
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
1.770,00 € (=1/3*5.310,00 €).
πλεπψο πξνηείλσ λα απνδνζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηα θαησηέξσ πνζά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΜΖΝΔ
ΠΟΟ Δ €
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ
ΠΔ
8
8 Υ 70,00 = 560,00
ΠΖΝΔΛΟΠΖ
ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΓΔ
8
8 Υ 32,00 = 256,00
ΡΑΛΛΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ
ΓΔ
8
8 Υ 32,00 = 256,00
ΤΝΟΛΟ
1.072,00€
2.
Γηα ηε δεκνηηθή ελόηεηα Αλζεκνύληα:
α) Σπξνβνύδε Διεπζεξία , ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΠΔ 1 Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο
ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη ηελ 31ε /12/2010
β) Γιηά Αιεμάλδξα, πξψελ ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζηελ εθεκεξίδα
ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη θαη ηελ 29ε/6/2010
γ) Μαηζαίνπ Δπαγγειία, ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΓΔ 23 δεκνηηθψλ αζηπλφκσλ, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 30/6/2010 κέρξη θαη ηελ 13ε /9/2010 θαη απφ 4/10/2010 κέρξη ηελ 30/11/2010
δ) Παπαηζηθνπξάθεο Υξήζηνο, ηαθηηθφο ππάιιεινο, θιάδνπ ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 14/9/2010 κέρξη ηελ 3ε/10/2010 θα απφ 1/12/2010 κέρξη ηελ 31ε /12/2010,
νη νπνίνη ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη θαη απαζρνιήζεθαλ θαηά ην έηνο 2010 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.
χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηακηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Αλζεκνχληα νηθ.
έηνπο 2010 θαη ηελ απφ 3/05/2011 βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δήκνπ
Πνιπγχξνπ, θ. Αζαλαζίνπ ηκψλε, ην πνζφ ησλ εζφδσλ απφ ηα ελ ιφγσ παξάβνια πνπ εηζπξάρζεθαλ
ην νηθ. έηνο 2010 απ’ επζείαο απφ ην δήκν Αλζεκνχληα, αλέξρεηαη ζε 12.963,70 € θαη θαηά ζπλέπεηα
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ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ
ησλ 4.321,23 € (=1/3*12.963,70 €).
πλεπψο πξνηείλσ λα απνδνζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηα θαησηέξσ πνζά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΜΖΝΔ
ΠΟΟ Δ €
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΣΤΡΟΒΟΤΕΖ
ΠΔ
8
8 Υ 70,00 = 560,00
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
ΓΛΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ
ΓΔ
2
2 Υ 32,00 = 64,00
ΜΑΣΘΑΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
ΓΔ
4,33
4,33 Υ 32,00 = 138,56
ΠΑΠΑΣΗΚΟΤΡΑΚΖ
ΓΔ
1,67
1,67 Υ 32,00 = 53,44
ΥΡΖΣΟ
ΤΝΟΛΟ
816,00€
3.
Γηα ηε δεκνηηθή ελόηεηα Οξκύιηαο:
α) Κνιπκπάλνπ Βαζηιηθή, ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΠΔ 1 Γηνηθεηηθνχ- Οηθνλνκηθνχ, γηα ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο
ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη ηελ 31ε /12/2010
β) Κνπηζόο Αιέμαλδξνο, ηαθηηθφο ππάιιεινο, θιάδνπ ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
1/6/2010 κέρξη ηελ 31ε /12/2010
γ) Βαγηωλά Παλαγηώηα, ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνχ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ
28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζηελ εθεκεξίδα
ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη ηελ 30ε /05/2010 θαη νη νπνίνη ήηαλ ηνπνζεηεκέλνη θαη απαζρνιήζεθαλ θαηά ην
έηνο 2010 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.
χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηακηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Οξκχιηαο νηθ.
έηνπο 2010 θαη ηελ απφ 03/05/2011 βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δήκνπ
Πνιπγχξνπ, θ. Αζαλαζίνπ ηκψλε, ην πνζφ ησλ εζφδσλ απφ ηα ελ ιφγσ παξάβνια πνπ εηζπξάρζεθαλ
ην νηθ. έηνο 2010 απ’ επζείαο απφ ην δήκν Οξκχιηαο, αλέξρεηαη ζε 31.036,28 € θαη θαηά ζπλέπεηα ην
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
10.345,43 € (=1/3*31.036,28 €).
πλεπψο πξνηείλσ λα απνδνζνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο ηα θαησηέξσ πνζά, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΜΖΝΔ
ΠΟΟ Δ €
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
ΚΟΛΤΜΠΑΝΟΤ
ΠΔ
8
8 Υ 70,00 = 560,00 €
ΒΑΗΛΗΚΖ
ΚΟΤΣΟ
ΓΔ
7
7 Υ 32,00 = 224,00
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΒΑΓΗΩΝΑ
ΓΔ
1
1 Υ 32,00 = 32,00
ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ
ΤΝΟΛΟ
816,00€
4. Γηα ηε δεκνηηθή ελόηεηα Εεξβνρωξίωλ:
α) Παπαγξεγνξίνπ Αγγειηθή, ηαθηηθή ππάιιεινο, θιάδνπ ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνχ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 28/4/2010 (έλα ρξφλν πξηλ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαλνληζηηθήο απφθαζεο ζηελ
εθεκεξίδα ηεο θπβέξλεζεο) κέρξη ηελ 31ε /12/2010, ε νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλε θαη απαζρνιήζεθε
θαηά ην έηνο 2010 γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.
χκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ηακηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ Εεξβνρσξίσλ νηθ.
έηνπο 2010 θαη ηελ απφ 03/05/2011 βεβαίσζε ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ δήκνπ
Πνιπγχξνπ, θ. Αζαλαζίνπ ηκψλε, ην πνζφ ησλ εζφδσλ απφ ηα ελ ιφγσ παξάβνια πνπ εηζπξάρζεθαλ
ην νηθ. έηνο 2010 απ’ επζείαο απφ ην δήκν Εεξβνρσξίσλ, αλέξρεηαη ζε 4.455,00 € θαη θαηά ζπλέπεηα
ην ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα απνδνζεί ζηε δηθαηνχρν ππάιιειν, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ
1.485,00 € (=1/3*4.455 €).
πλεπψο πξνηείλσ λα απνδνζεί ζηε δηθαηνχρν ην θαησηέξσ πνζφ, ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί:
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΜΖΝΔ
ΠΟΟ Δ €
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ

3

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΜ-Δ
4

ΠΑΠΑΓΡΖΓΟΡΗΟΤ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ

ΓΔ

8

8 Υ 32,00 = 256,00

ΤΝΟΛΟ
256,00€
Θέησ ην ζέκα ππφςε ζαο θαη παξαθαιψ γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο.»
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ έιαβε ππ’ φςε ηε ζρεηηθή
εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν 3386/2005 θαη ηεο ΚΤΑ
2/86390/0022/02.02.2011 (ΦΔΚ 676/28-4-11 ηεχρνο Β’) θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.
Σελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 92
ηνπ Ν 3386/2005 θαη ηεο ΚΤΑ 2/86390/0022/02.02.2011 (ΦΔΚ 676/28-4-11, ηεχρνο Β’), ζηνπο
αλσηέξσ ππαιιήινπο πνπ εξγάζηεθαλ θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ
ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ.
ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ
ΚΤΡΗΑΚΗΓΟΤ
ΠΖΝΔΛΟΠΖ
ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΡΑΛΛΟΤ ΦΗΛΗΠΠΟΤ
ΣΤΡΟΒΟΤΕΖ
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ
ΓΛΗΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ
ΜΑΣΘΑΗΟΤ
ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ
ΠΑΠΑΣΗΚΟΤΡΑΚΖ
ΥΡΖΣΟ
ΚΟΛΤΜΠΑΝΟΤ
ΒΑΗΛΗΚΖ
ΚΟΤΣΟ
ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ
ΒΑΓΗΩΝΑ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ
ΠΑΠΑΓΡΖΓΟΡΗΟΤ
ΑΓΓΔΛΗΚΖ

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ
ΠΔ

ΜΖΝΔ
ΑΠΑΥΟΛΖΖ
8

ΓΔ
ΓΔ
ΠΔ

8
8
8

ΓΔ
ΓΔ

2
4,33

2 Υ 32,00 = 64,00
4,33 Υ 32,00 = 138,56

ΓΔ

1,67

1,67 Υ 32,00 = 53,44

ΠΔ

8

8 Υ 70,00 = 560,00 €

ΓΔ

7

7 Υ 32,00 = 224,00

ΓΔ

1

1 Υ 32,00 = 32,00

ΓΔ

8

8 Υ 32,00 = 256,00

ΤΝΟΛΟ

ΠΟΟ Δ €
8 Υ 70,00 = 560,00
8 Υ 32,00 = 256,00
8 Υ 32,00 = 256,00
8 Υ 70,00 = 560,00

2.960,00 €

2.
Δγθξίλεη θαη δηαζέηεη πίζησζε πνζνχ ζπλνιηθήο αμίαο 2.960,00 €, ήηνη ην ζχλνιν πίζησζεο γηα
φιεο ηηο δεκνηηθέο ελφηεηεο (1072+816+816+256=2.960€), απφ ηνλ Κ.Α. 10/6012 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ Γήκνπ Πνιπγχξνπ ηνπ νηθ. έηνπο 2011, γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο.
3.
Σν αλσηέξσ επίδνκα θαηαβάιιεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο κε μερσξηζηή κηζζνδνηηθή
θαηάζηαζε θαη ηα ζρεηηθά ρξεκαηηθά εληάικαηα ζα εθδνζνχλ ζηα νλφκαηα ησλ δηθαηνχρσλ
ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο πίλαθεο.

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 200/2011.
Αθνύ ηειείωζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε.
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 11-5-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ
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