
1 
 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα μία (1) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, 
ύστερα από την με αριθ. 4/28.1.2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 
Δημητρίου Ζαγγίλα του Λεωνίδα, 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  Ονοματεπώνυμο   

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Δημητριάδης Χρήστος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Χλιούμης Ανδρέας 
3 Βορδός Χρήστος 16 Μπογδάνος Κων/νος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Ευαγγελινός Δημήτριος 
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σιμώνης Ιωάννης 
6 Σαράντη Μαρία 19 Λαφαζάνης Βασίλειος 
7 Ζούνη Στέλλα 20 Σταμούδης Ελευθέριος 
8 Πύρρος Ιωάννης 21 Καπλάνης Θωμάς 
9 Πλιάκος Αστέριος 22 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
10 Λακρός Αλέξανδρος 23 Αβέρης Αθανάσιος 
11 Σοφοτάσιος Χρήστος 24 Παρθενιώτης Νικόλαος 
12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος   
13 Κοντογιώργης Δημήτριος   

       
 ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
 
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 

παραβρέθηκε οι Πρόεδροι των κάτωθι Τοπικών Κοινοτήτων, κ.κ.: α) Ρόκου Άννα, Πολυγύρου, β) 
Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, γ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη, δ) Μελανδίνος Ιωακείμ, 
Βραστάμων, ε) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας. 

 
Αριθμός θέματος: 1ο  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 2009 

Αριθμός Απόφασης : 46  
 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο 
στον Αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε:  
«Εισηγούμαι στο Σώμα, την καταβολή για το έτος 2009 ειδικού επιδόματος στις υπαλλήλους 
Ραλλού Φιλίππου και Θεοδώρου Μαρία, όπως αυτό καθορίζετε στην παράγραφο 2 της 
συγκεκριμένης εγκυκλίου διαταγής, με ισχύ από 27/8/2009. Στην ουσία είναι μόνο για πέντε 
μήνες».  

1 Γκολόης Γεώργιος 
2 Μπάτσιος Αστέριος 
3 Δήμητσας Δημήτριος 
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 Τον λόγο πήρε ο αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος: 
«Θέλω να ρωτήσω τον εισηγητή, αν το συγκεκριμένο θέμα αφορά υπαλλήλους μόνο της 
δημοτικής ενότητας Πολυγύρου ή συνολικά του Δήμου; « 
 Ο κ. Βορδός απήντησε: «Έχουν καλυφθεί οι υπάλληλοι με αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων. Ρώτησα και μου είπαν αφορά μόνο τον Δήμο Πολυγύρου».  
 Στο σημείο παρενέβη ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ελευθέριος Σταμούδης: «Δεν 
έχουν καλυφθεί οι υπόλοιποι υπάλληλοι, δεν ξέρω για τα Ζερβοχώρια και την Γαλάτιστα, εγώ 
τουλάχιστον σε ότι αφορά τον Δήμο Ορμύλιας γνωρίζω ότι δεν έχουν πληρωθεί οι αρμόδιοι 
υπάλληλοι. Επομένως παρακαλώ και τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, να το βάλουν στην δημοτική 
ενότητα, για να έρθει θέμα στην επόμενη Συνεδρίαση.  
 Επίσης έχω να επισημάνω το εξής, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους θέματα που αφορούν 
γενικότερα όλους τους προηγούμενους Δήμους, θα πρέπει είτε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, είτε 
οι αρμόδιοι υπάλληλοι, καλό είναι να συμβουλεύονται ή να ρωτούν και τους υπόλοιπους 
υπαλλήλους ή υπηρεσιακούς παράγοντες στους Δήμους.  
 Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ακριβώς θα υπάρξει μια καλύτερη ενοποίηση, σε ότι 
αφορά τις συγκεκριμένες αποφάσεις».  
 Ο κ. Βορδός απήντησε: «Σας είπα κ. Σταμούδη, ότι ρώτησα την υπηρεσία και μου είπε 
ότι δεν υπάρχει θέμα με τους άλλους Δήμους. Για την Ορμύλια δεν μου απάντησε, άρα λοιπόν 
είναι προς διερεύνηση».  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά  
          Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ 
2/4940/0022/09.08.2010 (ΦΕΚ 1323/27-8-2010 Τεύχος Β΄), και μετά από διαλογική συζήτηση, 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
 

1. Την χορήγηση επιδόματος στις υπαλλήλους Θεοδώρου Μαρία και Ραλλού Φιλίππου, 
εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των αδειών διαμονής 
υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2009. 

2. Το ύψος του επιδόματος ανά κατηγορίας εκπαίδευσης εκάστης δικαιούχου υπαλλήλου 
για το έτος 2009, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο ανά μήνα απασχόλησης αυτής, ως εξής 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. 
ΠΟΣΟ ΜΕΧΡΙ 40,48 
Το σύνολο του προς καταβολή ποσού για το συγκεκριμένο έτος δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 1/3 των ανωτέρω εσόδων, τα οποία είναι 4.950,00 €, οπότε ανέρχονται 
στα 1650,00 €. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 46/2011. 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 

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

Υπογραφή                Υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 
Πολύγυρος 3 -2-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
κ.α.α. 

 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΒΟΡΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
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