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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 11/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Δεπηέξα 

θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ Πνιπγύξνπ, 

ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 11/4.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Σ. θ. 

Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη παξίζηαηαη ν 

Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 

3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 

6 αξάληε Μαξία 20 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βνξδόο Υξήζηνο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

 Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

θαη παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Τνπηθήο  Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 4
ν
 

θαηεπείγνλ ζέκα, θαη εθόζνλ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα όηη ζπκθσλεί λα ζπδεηεζεί 

ην ζέκα σο έθηαθην, αλέθεξε όηη: «ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 παξ. 1 ηνπ Ν. 

3584/2007 «Πεξί θπξώζεσο ηνπ Κώδηθα θαηάζηαζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ 

ππαιιήισλ» (ΦΔΚ Σεύρνο Α΄, 143 /28-6-2007) ζε ηαθηηθνύο δεκνηηθνύο θαη θνηλνηηθνύο 

εηζπξάθηνξεο θαη ζε ππαιιήινπο Ο.Τ.Α., πνπ έρνπλ νξηζηεί σο Εηζπξάθηνξεο κε απόθαζε ηνπ 

αξκόδηνπ γηα δηνξηζκό νξγάλνπ θαη κεηαθηλνύληαη εθηόο ηεο έδξαο ή ηνπ γξαθείνπ ηνπο γηα 

εθηέιεζε ππεξεζίαο, αληί νδνηπνξηθώλ εμόδσλ θαη εκεξήζηαο εθηόο έδξαο απνδεκίσζεο, 

θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηό 2% κέρξη 4% γηα ηα εθηόο έδξαο 

1 Υιηνύκεο Αλδξέαο  

2 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
3 Πιηάθνο Αζηέξηνο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4
ν
 θαηεπείγνλ Απνδεκίσζε εηζπξαθηόξσλ ιόγσ απαζρόιεζεο εθηόο 

έδξαο ή γξαθείνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 201  

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΜ-Ρ
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θαη 1% γηα ηα εθηόο γξαθείνπ, επί ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ εζόδσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη κε εηδηθνύο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο. 

Σύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ ηνπ παξαπάλσ λόκνπ, ην ύςνο ηνπ σο άλσ 

πνζνζηνύ ηεο απνδεκηώζεσο θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θαη 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 3 ε εηήζηα απνδεκίσζε δε κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξε ηνπ 1/3 ηνπ 

εηήζηνπ βαζηθνύ κηζζνύ ηνπ δηθαηνύρνπ. 

Η εθθαζάξηζε ηεο απνδεκίσζεο ελεξγείηαη κε βάζε πίλαθα/ θαηάζηαζε πνπ ζα ζεσξείηαη 

από ηνλ πξντζηάκελν ηεο ηακεηαθήο ππεξεζίαο, όπνπ ζα θαίλεηαη ην ύςνο ησλ εθηόο έδξαο ή 

γξαθείνπ εηζπξάμεσλ. Ωο έδξα ζεσξείηαη απηή ηνπ ηακείνπ ή ηνπ δήκνπ όπνπ ππεξεηνύλ. 

Πξνηείλνπκε ινηπόλ ηνλ θαζνξηζκό ηνπ πνζνζηνύ ηεο σο άλσ απνδεκίσζεο πνπ ζα 

θαηαβάιιεηαη ζηνπο δεκνηηθνύο εηζπξάθηνξεο αλά δεκνηηθή ελόηεηα, πνπ νξίζηεθαλ 

ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξ. 7/3-1-2011 απόθαζε ηνπ δεκάξρνπ Πνιπγύξνπ, ζε 4% επί ησλ εθηόο 

έδξαο θαη 1% επί ησλ εθηόο γξαθείνπ εηζπξαηηνκέλσλ δεκνηηθώλ εζόδσλ».  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ έιαβε ππ’ όςε ηε 

ζρεηηθή εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν. 3584/2007 

 

 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 

 

1. Καζνξίδεη ην πνζνζηό ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα θαηαβάιιεηαη ιόγσ απαζρόιεζεο 

εθηόο έδξαο ή γξαθείνπ ζηνπο ηαθηηθνύο δεκνηηθνύο εηζπξάθηνξεο θαη ζηνπο 

ππαιιήινπο ζηνπο νπνίνπο έρνπλ αλαηεζεί - από ην αξκόδην πξνο δηνξηζκό όξγαλν 

- θαζήθνληα δεκνηηθνύ  εηζπξάθηνξα, κε πιήξε θαη απνθιεηζηηθή απαζρόιεζε, ζε 

4% επί ησλ εθηόο έδξαο θαη 1% επί ησλ εθηόο γξαθείνπ δεκνηηθώλ εζόδσλ πνπ 

εηζπξάηηνληαη κε εηδηθνύο ρξεκαηηθνύο θαηαιόγνπο. 

2. Σν παξαπάλσ πνζό ηεο απνδεκίσζεο πνπ πξνθύπηεη αλά δηθαηνύρν δελ πξέπεη λα 

ππεξβαίλεη ην 1/3 ηνπ εηήζηνπ βαζηθνύ κηζζνύ απηνύ. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 201/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11-5-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΞΜ-Ρ


