
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 9/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι πέντε (25) του μηνός Ιουνίου του έτους 2013, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την  με  αριθ.  9/20.6.2013 έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου 
Ζαγγίλα, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται   ο   
Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Αβέρης Αθανάσιος
2 Δημητριάδης Χρήστος 15 Καπλάνης Θωμάς
3 Βορδός Χρήστος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Γκολόης Γεώργιος 17 Μπάτσιος Αστέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Πλιάκος Αστέριος
7 Ζούνη Στέλλα
8 Λακρός Αλέξανδρος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος
12 Κυριάκου Ιφιγένεια
13 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ :
1 Παρθενιώτης Νικόλαος
2 Σιμώνης Ιωάννης
3 Πύρρος Ιωάννης
4 Γκλάβας Γεώργιος
5 Χλιούμης Ανδρέας
6 Δήμητσας Δημήτριος
7 Βαγιωνάς Αθανάσιος
8 Ευαγγελινός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. 
Μαρία, για την τήρηση των πρακτικών. 

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων και  δεν παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος:  21ο Καθορισμός  επιδόματος  υπαλλήλων  ΟΤΑ πρώτου  βαθμού 
του  Κράτους,  εκ  των  εσόδων  από  τα  παράβολα  για  τη 
χορήγηση  και  ανανέωση  των  αδειών  διαμονής  υπηκόων 
τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011

Αριθμός Απόφασης : 278
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
21ο θέμα, τόνισε τα εξής :«Σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• της περιπτ. α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212/ Τεύχος 
Α΄  /2005),  όπως  αντικαταστάθηκε  από  την  παράγραφο  2  του  άρθρου  20  του  Ν. 
3536/2007 (Φ.Ε.Κ. 42 /Τεύχος Α΄ /2007) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του 
άρθρου 26 του Ν. 3613/2007 ( Φ.Ε.Κ. 263 /Τεύχος Α΄ /2007) 

• της Κ.Υ.Α. 2/17269/0022/23-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1028/ Τεύχος Β΄ /3-4-2012)
Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος στους μονίμους υπαλλήλους, καθώς και στους με σχέση 
Ι.Δ.Α.Χ.  υπαλλήλους  των  δήμων,  που  ήταν  τοποθετημένοι  και  απασχολήθηκαν  κατά  το 
οικονομικό έτος 2011 στις οικείες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων 
χωρών και συγκεκριμένα, για την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων των αλλοδαπών, για 
την χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής τους. 

Το ύψος του επιδόματος ανά κατηγορία εκπαίδευσης εκάστου δικαιούχου υπαλλήλου, 
για το οικονομικό έτος 2011, και κατά ανώτατο όριο ανά μήνα απασχόλησης, ορίζεται ως εξής:
 
Κατηγορία εκπαίδευσης ΠΕ ΤΕ ΔΕ ΥΕ
Ποσό ανά μήνα 70,00 € 56,00 € 32,00 € 20,00 €

Η καταβολή του επιδόματος για το οικονομικό έτος 2011 πραγματοποιείται με απόφαση 
του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  στην  οποία  ορίζονται  σύμφωνα  με  τις  πιο  πάνω διατάξεις  οι 
δικαιούχοι υπάλληλοι, το ύψος του επιδόματος και το σύνολο του ποσού προς καταβολή για το 
συγκεκριμένο έτος. 

Σημειώνεται ότι το ποσό του επιδόματος που καταβάλλεται στο σύνολο των δικαιούχων 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 των εσόδων που εισπράχθηκαν στο έτος 2011, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  Ν.  3613/2007.  Μέσα  στο  οικονομικό  έτος  2011  εισπράχθηκε  το  ποσό  των 
24.670,00 € ως έσοδα για τα παράβολα για άδειες διαμονής αλλοδαπών. Το 1/3 αυτου του 
ποσού ανέρχεται στο ύψος των 8.223,33 €. 

Το χρονικό διάστημα για το οποίο θα πληρωθούν οι δικαιούχοι ορίζεται ένα χρόνο πριν 
από την δημοσίευση της  Κ.Υ.Α. 2/17269/0022/23-3-2012 και ως  τις 31-10-2011, δηλαδή από 
3-4-2011 λεως και τις 31-10-2011, για 7 μήνες. 

Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, προτείνεται η καταβολή επιδόματος στους εξής 
υπαλλήλους: 
α) Θεωδόρου Μαρία, 
β) Κουτσός Αλέξανδρος 
γ) Κυριακίδου Πηνελόπη 

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία 

εκπαίδευσης

Μήνες 

απασχόλησης

Ποσό σε €

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕ- 32 € 7 (7 μήνες Χ 32 € =) 224,00 €
ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ- 32 € 7 (7 μήνες Χ 32 € =) 224,00 €
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΕ- 70 € 7 (7 μήνες Χ 70 € =) 490,00 €
1/3 Εσόδων από πάράβολα 8.223,33 € Σύνολο 

δικαιούχων
938,00 €

Θέτω το θέμα υπόψη σας και παρακαλώ για τη λήψη της σχετικής απόφασης.»
        Το Δημοτικό Συμβούλιο,  ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψη τη σχετική  
εισήγηση,  τις διατάξεις  της περιπτ. α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 92 του Ν. 3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 
212/ Τεύχος Α΄ /2005), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Ν. 3536/2007 
(Φ.Ε.Κ. 42 /Τεύχος Α΄ /2007) και συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του Ν. 3613/2007 
( Φ.Ε.Κ. 263 /Τεύχος Α΄ /2007), 
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της  Κ.Υ.Α.  2/17269/0022/23-3-2012  (Φ.Ε.Κ.  1028/  Τεύχος  Β΄  /3-4-2012) και  μετά  από  διαλογική 
συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Την καταβολή του επιδόματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 6 του 

άρθρου 92 του Ν 3386/2005 και της ΚΥΑ  2/17269/0022/23-3-2012 (Φ.Ε.Κ. 1028/ Τεύχος Β΄ /

3-4-2012), στους κατωτέρω υπαλλήλους που εργάστηκαν κατά το οικονομικό έτος 2011, για 

την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών.

Ονοματεπώνυμο Κατηγορία 

εκπαίδευσης

Μήνες 

απασχόλησης

Ποσό σε €

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΕ- 32 € 7 (7 μήνες Χ 32 € =) 224,00 €
ΚΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ- 32 € 7 (7 μήνες Χ 32 € =) 224,00 €
ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΠΕ- 70 € 7 (7 μήνες Χ 70 € =) 490,00 €

1/3 Εσόδων από πάράβολα 8.223,33 € Σύνολο 
δικαιούχων

938,00 €

  Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 278/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 1-7-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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