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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δ. Κ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ
Αριθ.Αποφ. 2/2016
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1/2016 της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
ΘΕΜΑ : Αίτηση Κουστούδα Παγώνας
Στην Ορμύλια σήμερα, στις 1 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30μ.μ στο
Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας

Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου

συνήλθε σε

συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου,
ύστερα από την 1057/27-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε
νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο

πέντε (5) μελών βρέθηκαν

παρόντα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Σαραφίδης Αναστάσιος
Τσιπέλης Δημήτριος
Γουργούρης Βασίλειος

0

Γεωργούδης Γεώργιος
Τσινάς Ιωακείμ
Στη συνεδρίαση παρέστη επίσης και η κα Ιωαννίδου Ευλαμπία, υπάλληλος του Δήμου, για
την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου
κ. Σαραφίδης Αναστάσιος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αίτηση
Κουστούδα Παγώνας» υποβάλλει στο συμβούλιο την υπ΄ αρ. 799/21-1-16 αίτηση της με
την οποία ζητά να βεβαιωθεί ότι τα διαστήματα από 15/10/2007 μέχρι 26-5-2010 που
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εργάστηκε μέσω προγράμματος STAGΕ, κάλυπτε πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δήμου .
Επίσης υποβάλλει την από 4-6-2010 αγωγή κατά του πρώην ΔΗΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ (νυν
Δ.Ε. ΟΡΜΥΛΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) και την υπ΄ αρ. 51/2010 απόφαση του
ΔΗΜΟΥ ΟΡΜΥΛΙΑΣ με την οποία βεβαιώνεται ότι η παραπάνω όντως κάλυπτε πάγιες
και διαρκείς ανάγκες της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Ορμύλιας και συγκεκριμένα
στη γραμματειακή υποστήριξη της έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης, διορθώσεις,
ενστάσεις, διαγραφές, εισπράξεις καθώς και της Δημαρχιακής Επιτροπής στην
καταχώρηση παραστατικών και συλλογή δικαιολογητικών των χρηματικών ενταλμάτων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη την αίτηση της
παραπάνω με τα συνημμένα δικαιολογητικά της, την υπ΄ αρ. 51/2010 απόφαση του Δήμου
Ορμύλιας και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου να χορηγηθεί στην Κουστούδα
Παγώνα του Γεωργίου, βεβαίωση κάλυψης πάγιων και διαρκών αναγκών κατά την
εργασία της στον ΔΗΜΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ (νυν Δ.Ε. ΟΡΜΥΛΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) για το χρονικό διάστημα από 15/10/2007 μέχρι 26-5-2010, σύμφωνα
με το σκεπτικό της υπ΄ αρ. 51/2010 απόφασης Δ.Σ. Ορμύλιας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό

2/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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