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Απφ ην 10
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκφο απφθαζεο 67/2011. 

                                                                           Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                                           ------------------ 

                                                          Οξηζκφο Γεκνηηθνχ Δηζπξάθηνξα. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα 17 Μαίνπ 2011 εκέξα Σξίηε θαη 

ψξα 17:00  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Κάζνπ, κεηά απφ ηελ κε 

αξηζκ. πξση. 1427/12-5-2011 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

πνπ δφζεθε  ζε θαζέλα απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο θαζψο θαη ζην Γήκαξρν 

Κάζνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ  θαη φηη ππάξρεη λφκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 13 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξφληεο                                                                 Απφληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξφεδξνο              1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηφο Κάζνπ 

2.-  Μαξία Φξαγθνχιε,  Γξακκαηέαο       2.- Αληψληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηφο Κάζνπ 

3.-  Γεψξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο       3.- Δκκαλνπήι νθίιιαο, εθηφο Κάζνπ 

4.- Μελάο      Ιεξνκφλαρνο,        ΄΄ 

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

6.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

7.- Κσλ/λνο     Μελάο,                ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι Μαλνχζνο,         ΄΄           

9.- Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

10.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,         ΄΄         

 

      Ο Γεκνηηθφο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

         Ο   Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 9
ν
 ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηα εμήο: 

ε ηαθηηθνχο δεκνηηθνχο Δηζπξάθηνξεο θαη ζε Τπαιιήινπο Ο.Σ.Α., πνπ έρνπλ 

νξηζζεί σο Δηζπξάθηνξεο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα δηνξηζκφ νξγάλνπ θαη 

κεηαθηλνχληαη εθηφο έδξαο ή ηνπ γξαθείνπ ηνπο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο , αληί 

νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη εκεξήζηαο εθηφο έδξαο απνδεκίσζεο θαηαβάιιεηαη 

απνδεκίσζε πνπ θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 2 % κέρξη 4 % γηα ην εθηφο έδξαο θαη 1 % 

γηα ηα εθηφο Γξαθείνπ επί ησλ Γεκνηηθψλ εζφδσλ πνπ εηζπξάηηνληαη κε εηδηθνχο 

ρξεκαηηθνχο θαηαιφγνπο. 

Σν χςνο ηνπ πνζνζηνχ ηεο απνδεκίσζεο θαζνξίδεηαη απφ ην νηθείν Γεκνηηθφ 

πκβνχιην. 

Η εηήζηα απνδεκίσζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/3 ηνπ εηήζηνπ βαζηθνχ 

κηζζνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

Η εθθαζάξηζε ηεο απνδεκίσζεο ελεξγείηαη βάζεη πίλαθα πνπ ζεσξείηαη απφ ηνλ 

πξντζηάκελν ηεο νηθίαο Γ.Ο.Τ., ζηνλ νπνίν θαίλεηαη ην χςνο ησλ εθηφο έδξαο ή 

Γξαθείνπ εηζπξάμεσλ. 

Καιείηαη ην Γ.. λα απνθαζίζεη  γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ Τπαιιήινπ, ν νπνίνο ζα αζθεί 

θαζήθνληα δεκνηηθνχ εηζπξάθηνξα θαη ην χςνο ηνπ πνζνζηνχ απνδεκίσζεο. 

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

αθνχ έιαβε ππφςε : 



1.- Σν άξζξν 50 ηνπ Ν.3584/07 

2.- Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/10 

3.- Σηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηψζεηο ζηνλ Κ.Α.Δ. 00/6152 ηνπ δεκνηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. Έηνπο 2011, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1) Οξίδεη Γεκνηηθφ Δηζπξάθηνξα ζηνλ Γήκν Κάζνπ ηνλ Τπάιιειν ηνπ Γήκνπ 

Βαζίιεην Βηληηάδε ηνπ Γεσξγίνπ, θαηεγνξίαο ΓΔ1 Γηνηθεηηθνχ. 

2) Καζνξίδεη ην πνζνζηφ ησλ εθηφο Γξαθείνπ εμφδσλ θίλεζεο ζε 1 %. 

3) Σν παξαπάλσ πνζφ απνδεκίσζεο πνπ ζα πξνθχςεη δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 

1/3 ηνπ εηήζηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ δηθαηνχρνπ. 

4) Δθπξφζσπνη ηνπ Γήκνπ κε δηθαίσκα ππνγξαθήο ζηελ Σξάπεδα Γσδεθαλήζνπ 

γηα ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 079 130013636511 επ νλφκαηη ΓΗΜΟ 

ΚΑΟΤ νξίδνληαη ν Γήκαξρνο Κάζνπ Γεκήηξηνο Δξσηφθξηηνο ηνπ 

Δκκαλνπήι  θαη ν νξηζζείο Γεκνηηθφο Δηζπξάθηνξαο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο ηνπ 

Γεσξγίνπ. 

 

       Η απφθαζε πήξε α/α/ 67/2011. 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                                 Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: Μ.  ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ              ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ                     

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ 

                                        ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                      ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

             ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


