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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ. 11 /2012 πρακτικό της από 9ης Μαίου 2012 τακτικής συνεδρίασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  71/ 2012 

Περίληψη: «Καθορισµός επιδόµατος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου Βαθµού, εκ 

των εσόδων από τα παράβολα για την χορήγηση υπηκόων τρίτων 

χωρών που εισπράχθηκαν το έτος 2011» 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 
9η , του µηνός Μαίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
5908/02/05/2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι δύο (22) µέλη και απόντα τα πέντε (5)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος(Γραµµατέας ∆.Σ.) 26. Τόλης Χριστόφορος 
14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1. ∆άλλας Γεώργιος 
2. Λάγκαρη Ειρήνη 
3. Μποροδήµος Κωνσταντίνος 
4. Τόλης Χριστόφορος 

ΑΔΑ: Β492ΩΗΦ-ΧΛΙ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 
 

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989,  E-MAIL:info@filiates.gr  
Σελίδα 2 από 3 

 

5. Λαέρτης Ρέγκας 
 

 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Χρήστου Φώτιος, Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης 
Ευάγγελος, Καλιαµούρης Χρήστος, Στεργίου Γεώργιος, Μπότος Μάρκος , Μπόκας 
Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Ζπήτας ∆ηµήτριος, Αναστασίου 
Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, Καραµπίνας Βασίλειος. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, 
κα ∆ιαµάντη Άννα. 
     Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  η µηχανικός του ∆ήµου κ. Όλγα ∆εµερτζή 
η οποία ανέλυσε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράµµατος.   
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα 
αποφασίστηκε η συζήτηση  ενός (1) θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, ως 
κατεπείγον το οποίο είναι: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες που 
αφορούν τον εορτασµό της τοπικής  Εορτής «Αγίας Τριάδος», για το λόγο ότι 
το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα γίνει µετά τον Εορτασµό της Εορτής του Αγίου 
Πνεύµατος. 
    Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον Α/δήµαρχο κ. Κωστάρα Σταύρο ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής:  
    Σύµφωνα µε τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 92 του Ν. 
3386/2005 (ΦΕΚ 212 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 2 του άρθρου 20 
του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42 Α΄), ποσοστό 30% επί των εισπραττόµενων εσόδων από 
τα παράβολα της παραγράφου 1 παρακρατείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. κατά την 
πληρωµή του παραβόλου. Στους υπαλλήλους που απασχολούνται στις οικείες 
υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. για την εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών 
καταβάλλεται επίδοµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 του ανωτέρω 
ποσοστού. Το ύψος του επιδόµατος ανά κατηγορία δηµοτικών και κοινοτικών 
υπαλλήλων και ο τρόπος καταβολής του καθορίζονται ετησίως µε κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονοµίας 
και Οικονοµικών, ενώ οι κατηγορίες των δικαιούχων µε απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. Το υπόλοιπο του ανωτέρω 
ποσοστού διατίθεται αποκλειστικώς για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των 
ίδιων υπηρεσιών. 
     Για το έτος 2011 εκδόθηκε η ΚΥΑ 2/17269/0022/23.03.2012 (ΦΕΚ 
1028/03.04.2012 τεύχος Β’): Καθορισµός επιδόµατος υπαλλήλων ΟΤΑ πρώτου 
βαθµού, εκ των εσόδων από τα παράβολα για τη χορήγηση και ανανέωση των 
αδειών διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών, που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011. 
     Η ΚΥΑ αφορά τα ποσά των παραβόλων που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2011, 
όµως σύµφωνα µε την παράγραφο 7 η ισχύς της ΚΥΑ αρχίζει ένα έτος πριν από την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσής της. Η δηµοσίευση στο ΦΕΚ έγινε την 3η/4/2012 και 
συνεπώς η απόφαση δεν µπορεί να έχει ισχύ πριν από την 3η/4/2011. Επίσης, 
σύµφωνα µε την παρ 1, δεν µπορεί να έχει ισχύ µετά την 1η/10/2011,ηµεροµηνία 
µετά την οποία ισχύει το νέο ενιαίο µισθολόγιο (ν. 4024/2011). ∆ηλαδή αφορά το 
χρονικό διάστηµα από 3/4/2011 έως και 31/10/2011. 
Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει καµία άλλη διαφορά µε την προηγούµενη ΚΥΑ (του έτους 
2010). 
    Πάντως για το διάστηµα µετά την εφαρµογή του ν. 4024/2011, δεν προβλέπεται 
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πλέον το επίδοµα αυτό και αυτός είναι ο λόγος που η ανωτέρω ΚΥΑ έχει εφαρµογή 
έως την 31η/10/2011.  
                                                  Εισηγούµαι  
  Όπως εγκριθεί η χορήγηση του επιδόµατος στον κάτωθι υπάλληλο του ∆ήµου, ο 
οποίος ήταν τοποθετηµένος και απασχολήθηκε κατά το έτος 2011 στις οικείς 
υπηρεσίες του ∆ήµου, για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ύψος 
Επιδόµατος 
ανά µήνες 

ανά 
κατηγορία 

Μήνες 
Απασχόλησης 

Σύνολο ποσού 
προς καταβολή 

για το 2011 

Εισφορά 
εργοδότη 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Θάνος Βασίλειος 
∆Ε ∆ιοικητικού 

32 ευρώ 7 224,00 € 28,00€ 252,00€ 

 

     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Προέδρου την διαλογική 
συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

     Εγκρίνει τη χορήγηση του επιδόµατος στον κάτωθι υπάλληλο του ∆ήµου, ο 
οποίος ήταν τοποθετηµένος και απασχολήθηκε κατά το έτος 2011 στις οικείς 
υπηρεσίες του ∆ήµου, για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών: 
 

Α/Α Ονοµατεπώνυµο Ύψος 
Επιδόµατος 
ανά µήνες 

ανά 
κατηγορία 

Μήνες 
Απασχόλησης 

Σύνολο ποσού 
προς καταβολή 

για το 2011 

Εισφορά 
εργοδότη 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

1. Θάνος Βασίλειος 
∆Ε ∆ιοικητικού 

32 ευρώ 7 224,00 € 28,00€ 252,00€ 

 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους 
που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 
              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                          (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 

 
Ακριβές αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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