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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ.2/28-2-2012 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. απόφασης 52

Πεξίιεςε
Καηαβνιή επηδφκαηνο ζε ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ εθ ησλ
εζφδσλ απφ ηα παξάβνια γηα ηελ ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε
ησλ αδεηψλ δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ
εηζπξάρζεθαλ θαηά ην έηνο 2010.

ηε Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 28 Φεβξνπαξίνπ 2012 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13:30,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ,
χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση.10283/23-2-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη
θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα
λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ παξφληεο 29
δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Ηιηάδεο Θσκάο
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Καινγεξήο Κξίησλ
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζεΐλ
4) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
5) Βαζηινχδεο Ηιίαο
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
αλ θαη λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
7) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
8) Γξεκζίδεο Ισάλλεο
9) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
10) Καξαγηαλλίδνπ-Παηζαηδή νθία
20) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
11) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
21) Πνχιηνο Υξίζηνο
12) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
22) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
13) Μαδαξάθεο πχξνο
23) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
14) Μνχξθαο Υξήζηνο
24) Σνπ Ιζκέη
15) Μπεθηέο ακπξή
25) Σζεγγειίδεο Ισάλλεο
16) Μπέλεο Γεκήηξηνο
26) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
17) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
27) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
18) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
28) Φηιίππνπ Φίιηππνο
19) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
29) Φσηηάδεο Νηθφιανο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη νη Πξφεδξνη ηεο Σνπηθήο
Κνηλφηεηαο Δπκνίξνπ Αλδξεάδεο Αλαζηάζηνο, Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Γέξαθα Γηαζήξ
Ατηάλ.
Γίλεηαη κλεία φηη ν δ.ζ. Αγθφξηζαο Απφζηνινο πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ζηε ζπδήηεζε ηνπ 2 νπ ζέκαηνο
θαη ε δ.ζ. Καξαγηαλλίδνπ νθία θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 19νπ ζέκαηνο
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ
αξηζκ.πξση.9417/21-2-2012 εηζήγεζε ηνπ γξαθείνπ πξνζσπηθνχ κηζζνδνζίαο Γήκνπ Ξάλζεο, ε νπνία έρεη
σο εμήο:
α) νη δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Ν.3386/05 (ΦΔΚ 212 Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε
απφ ην άξζξν 20 Παξάβνια ηνπ Ν. 3536/23-2-2007 ( ΦΔΚ 42 )
β) ε ΚΤΑ 2/86390/0022/02.02.2011 (ΦΔΚ 676/28.04.2011 ηεχρνο Β΄) Καζνξηζκφο επηδφκαηνο
ππαιιήισλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ, εθ ησλ εζφδσλ απφ ηα παξάβνια γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ
αδεηψλ δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ εηζπξαρζήθαλ θαηά ην έηνο 2010.
γ) νη κε αξηζκ πξση. 874/31696/22.07.2010 Απνθάζεηο Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Αζηηθήο Καηάζηαζεο
πνπ αθνξνχλ ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ ζην Γξαθείν Τπνδνρήο Αιινδαπψλ.
αο γλσξίδνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ φπσο ηζρχνπλ ζήκεξα θαη βάζεη ησλ απνινγηζηηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ ην 30% ησλ εζφδσλ ησλ παξαβφισλ πνπ εηζπξάρζεθαλ
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απ επζείαο απφ ην Γήκν ην έηνο 2010 αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 14.788.73 € θαη θαιχπηνπλ ηα
πξνβιεπφκελα ( πνζφ χςνπο έσο ην 1/3 απηνχ ηνπ πνζνχ) γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ επηδφκαηνο ζηνπο
ππαιιήινπο σο εμήο :
1. Δπζηξαηηάδνπ Καιιηφπε θιάδνπ ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Γ΄ 32,00 € κεληαίσο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 28/04/2010 έσο 31/12/2010
2. Οθηαπνδά Μαξία θιάδνπ ΠΔ 1 Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Γ΄ 70,00 € κεληαίσο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 28/04/2010 έσο 31/12/2010.
Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ ζρεηηθά, παξαθαινχκε λα εηζεγεζείηε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα εγθξίλεη
ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ζηνπο αλσηέξσ ππαιιήινπο.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ην θσδηθφ αξηζκφ 02.10.6011 Σαθηηθέο Απνδνρέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2012.
Σέινο ν πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Αθνχ έιαβε γλψζε φισλ ησλ πην πάλσ, χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ,
έρνληαο ππφςε ηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε θαζψο 1) ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξ. α΄ ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ
Ν.3386/05 (ΦΔΚ 212Α΄) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 20 παξάβνια ηνπ Ν.3536/23-2-2007 (ΦΔΚ
42), 2) ε ΚΤΑ 2/86390/0022/02.02.2011 (ΦΔΚ 676/28.04.2011 ηεχρνο Β΄) Καζνξηζκφο επηδφκαηνο
ππαιιήισλ ΟΣΑ πξψηνπ βαζκνχ, εθ ησλ εζφδσλ απφ ηα παξάβνια γηα ηε ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ
αδεηψλ δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ εηζπξαρζήθαλ θαηά ην έηνο 2010, 3) νη κε αξηζκ πξση.
874/31696/22.07.2010 Απνθάζεηο Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο Αζηηθήο Καηάζηαζεο πνπ αθνξνχλ
ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ ζην Γξαθείν Τπνδνρήο Αιινδαπψλ.
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ θαηαβνιή επηδφκαηνο ζε ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ εθ ησλ εζφδσλ απφ ηα παξάβνια γηα ηελ
ρνξήγεζε θαη αλαλέσζε ησλ αδεηψλ δηακνλήο ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ, πνπ εηζπξάρζεθαλ θαηά ην έηνο
2010 σο εμήο:
1. Δπζηξαηηάδνπ Καιιηφπε θιάδνπ ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Γ΄ 32,00€ κεληαίσο γηα ην ρξνληθφ
δηάζηεκα απφ 28-4-2010 έσο 31-12-2010.
2. Οθηαπνδά Μαξία θιάδνπ ΠΔ1 Γηνηθεηηθνχ κε βαζκφ Γ΄ 70,00€ κεληαίσο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ 28-4-2010 έσο 31-12-2010.
Η δαπάλε ζα βαξχλεη ην θσδηθφ αξηζκφ 02.10.6011 Σαθηηθέο Απνδνρέο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2012.
…………………………………………………………………………………………………………….
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ
Ο Πξφεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 5-3-2012
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ./ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

