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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 3/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2011, ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε έκτακτη 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου 
Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ.3/17.1.2011 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 ΖαγγίλαςΔημήτριος   

2 Γκλάβας Γεώργιος 14 Δήμητσας Δημήτριος 

3 Βορδός Χρήστος 15 Δημητριάδης Χρήστος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 16 Χλιούμης Ανδρέας 

5 Λιόντας  Γεώργιος 17 Μπογδάνος Κων/νος 

6 Σαράντη Μαρία 18 Ευαγγελινός Δημήτριος 

7 Ζούνη Στέλλα 19 Σιμώνης Ιωάννης 

8 Πύρρος Ιωάννης 20 Μπάτσιος Αστέριος 

9 Πλιάκος Αστέριος 21 Λαφαζάνης Βασίλειος 

10 Λακρός Αλέξανδρος 22 Σταμούδης Ελευθέριος 

11 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Καπλάνης Θωμάς 

12 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Γκολόης Γεώργιος 
13 Κοντογιώργης Δημήτριος 25 Αβέρης Αθανάσιος 

       
ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 Βαγιωνάς Αθανάσιος 
2 Παρθενιώτης Νικόλαος 

 
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) Τυροβούζης Ιωάννης, 
Βάβδου, β) Γεραντζής Αθανάσιος, Δουμπιών, γ) Νικολαϊδης Γρηγόριος, Μαραθούσης, δ) 
Κυριώτης Αναστάσιος, Παλαιόχωρας, ε) Γεωργακούδης Στυλιανός, Αγίου Προδρόμου, στ) 
Μελανδίνος Ιωακείμ, Βραστάμων, ζ) Βαγιωνάς Κωνσταντίνος, Ολύνθου, η) Δημηνάς Δήμος, 
Παλαιοκάστρου, θ) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη. 

 
Αριθμός θέματος: 2ο  Αίτημα για την μετάταξη Προσωπικού στον Δήμο 

Πολυγύρου 
Αριθμός Απόφασης : 14  
 
 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, έδωσε τον λόγο στον 
Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο οποίος ανέφερε: «Σύμφωνα με το άρθρο 257 παραγρ 2β 
του Ν 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε περίπτωση μεταβίβασης μεμονωμένων 
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αρμοδιοτήτων υποβάλλεται αίτημα από το Δήμο της έδρας του Νομού στο Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο της Περιφέρειας για τη μετάταξη συγκεκριμένου αριθμού προσωπικού. 
 Λόγω του ότι το υπάρχον προσωπικό του Δήμου Πολυγύρου δεν επαρκεί και δεν έχει 
και την κατάλληλη εμπειρία προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματική άσκηση όλων αυτών 
των αρμοδιοτήτων, ζητούμε από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής να εγκρίνουν τη μετάταξη 
προσωπικού προς τον Δήμο Πολυγύρου.  
Συγκεκριμένα :  

1.   Έναν υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή συναφούς κλάδου και 
ειδικότητας που υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν. Α. Χαλκιδικής 
προκειμένου να ασχοληθεί με την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας ( άρθρο 
94 παραγρ 3Β 16 του Ν. 3852/2010 ) 

2.   Δύο υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή συναφούς κλάδου και 
ειδικότητας που υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν.Α. Χαλκιδικής 
προκειμένου να ασχοληθεί με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 94 
παράγραφοι 3Β12, 3Β17 και 3Β19 του Ν. 3852/2010 (οικονομική ενίσχυση 
αυτοστεγαζόμενων, καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής 
κοινωνικής προστασίας). Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων απαιτείται η ύπαρξη 
Κοινωνικής Λειτουργού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Ν.Δ 57/1973. 
Επισημαίνεται ότι κανένας υπάλληλος αντίστοιχου κλάδου δεν μετατάχθηκε 
εθελοντικά ή υποχρεωτικά στον Δήμο Πολυγύρου.  

  Εδώ θα πρέπει να επισημάνω ότι, σύμφωνα με την απόφαση 74532/29.12.2010 του 
ΥΠ.ΕΣ., λέει ότι ο τεχνικός, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός της Νομαρχίας καθώς 
και τα οικεία Αρχεία, παρέχονται στους Δήμους που ασκούν από 01.01.2011 τις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες ανήκουν τα παραπάνω. Αναφερόμαστε βεβαίως 
στην Δ/νση Πολεοδομίας και Δ/νση Κοινωνικών Δράσεων.  

  Επομένως θεωρώ απαραίτητο το Δ.Σ. να διαπιστώσει την μη επάρκεια σε 
μηχανολογικό εξοπλισμό και προσωπικό, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
Δήμου στις υπηρεσίες που προανέφερα, -το πρόβλημα εντοπίστηκε στο ότι δεν 
μετατάχθηκε κανένας υπάλληλος Τ.Ε. ή Π.Ε. Κοινωνικής Εργασίας ή συναφούς κλάδου- 
καθώς επίσης δεν παραχωρήθηκαν στο Δήμο και τα τρία αυτοκίνητα, που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία των αναφερομένων Διευθύνσεων. 

  Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι είναι ευκαιρία να διαπιστώσει το Δ.Σ. την ανεπάρκεια του 
μηχανολογικού εξοπλισμού σε σχέση με τις αρμοδιότητες, και να προχωρήσουμε επίσης 
στην μετάταξη, -εκτός των ειδικοτήτων που προανέφερα-στα παρακάτω:  

3.   Έναν υπάλληλο κλάδου ΤΕ Εργοδηγών ή συναφούς κλάδου και ειδικότητας που  
υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν. Α. Χαλκιδικής προκειμένου να 
ασχοληθεί με καθήκοντα που αφορούν την εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών σήμανσης , 
σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού καθώς και τη μελέτη και επίβλεψη έργων συντήρησης 
του οδικού δικτύου (άρθρο 94 παραγρ. 2.16 και 2.17 του Ν. 3852/2010) 

4.   Έναν υπάλληλο του κλάδου ΥΕ Φυλάκων ή συναφούς κλάδου και ειδικότητας 
προκειμένου να ασχοληθεί με τη συντήρηση των υποδομών καθώς και με τη φύλαξη της 
Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης δεδομένου ότι η άσκηση ελέγχου και εποπτείας καθώς 
και η λειτουργία των παιδικών εξοχών έχει περιέλθει στους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 
94 παραγρ 3Β 10 του Ν 3852/2010. Επισημαίνεται ότι ο φύλακας της Παιδικής Εξοχής 
Μεταμόρφωσης δεν μετατάχθηκε εθελοντικά ή υποχρεωτικά στον Δήμο Πολυγύρου, και 
θεωρούμε ότι είναι παράληψη. 

5.   Έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή συναφούς 
κλάδου και ειδικότητας που υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν.Α. 
Χαλκιδικής προκειμένου να ασχοληθεί με την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, με τον 
εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου διαφόρων κατηγοριών Ελλήνων πολιτών, με τη 
χορήγηση αδειών άσκησης πλανόδιου εμπορίου, με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και 
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με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις άδειες λειτουργίας περιπτέρων (άρθρο 94 
παραγρ. 6.26, 6,27, 6.31, 6.33 και 6.34 του Ν. 3852/2010) .  

  Θεωρούμε ότι το προσωπικό που ζητάμε και η πολύχρονη εμπειρία που έχει στα 
αντικείμενα αυτά -μιας και τα ασκούσε σαν δραστηριότητα στη Ν.Α.Χ.- είναι απαραίτητο 
για να λειτουργήσουμε ως Δήμος  

  Καλώ λοιπόν το Σώμα να κάνει αποδεκτό το αίτημά μας για την μετάταξη Προσωπικού 
στον Δήμο Πολυγύρου, το οποίο θα σταλεί στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Περιφέρειας, 
και βεβαίως θα τεθεί υπόψη του Περιφερειάρχη Κ.Μ. του Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, καθώς επίσης και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 

 Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης κ. 
Κωνσταντίνο Μπογδάνο: «Θα ήθελα να μάθω, πόσοι υπάλληλοι της Ν.Α.Χ. με την 
διαδικασία της εθελούσιας μετάταξης από τη Ν.Α.Χ. ήρθαν στον Δήμο Πολυγύρου.  
 Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός απήντησε: «δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή 
να σας πούμε, δεν είναι εδώ ο Προϊστάμενος Προσωπικού να σας απαντήσει» 
 Ο κ. Κωνσταντίνος Μπογδάνος συνέχισε: «για να κάνετε αυτή την εισήγηση, 
σύμφωνα με το άρθρο 257 παραγρ 2β του Ν 3852/2010 και σύμφωνα με την εγκύκλιο, που έχει 
σταλεί από το Υπουργείο, υπάρχουν δύο ειδών υπάλληλοι που θα καλύψουν το Δήμο μας, 
αυτοί των Δήμων και αυτοί της Ν.Α.Χ..  
 Εσείς κρίνατε δηλαδή ότι το προσωπικό το δικό μας που υπάρχει στους δήμους, το 
προσωπικό της Ν.Α.Χ. που έρχεται με εθελούσια μετάταξη και τα έξι άτομα που προτείνατε 
τώρα, θεωρείτε ότι θα καλύψετε τις ανάγκες του δήμου ενώ γνωρίζουμε ότι οι αρμοδιότητες 
που εκχωρήθηκαν στους Δήμους είναι καμιά τριανταριά επιπλέον (Υπουργείο Εμπορίου, 
Ποιότητας Ζωής, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, από το Παιδείας και Αθλητισμού, 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας κ.λ.π.);  
 Η διαδικασία όπως ξέρετε λέει ότι, μέσα σε ένα μήνα είμαστε υποχρεωμένοι να 
κάνουμε μια πρόταση, και ο Περιφερειάρχης σε δυο μήνες αποφασίζει, μέσα από τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια, να μας δώσει το προσωπικό που πρέπει να μας δώσει. Μετά δεν 
έχουμε το δικαίωμα να ξαναζητήσουμε.  
 Η μόνη πηγή δηλαδή που έχουμε είναι η Ν.Α. για καλύψουμε τις ανάγκες μας, καθώς η 
στρόφιγγα των προσλήψεων έχει σφίξει. Μας είπατε ότι δεν γνωρίζετε αν έχουν γίνει και πόσες 
είναι οι εθελούσιες μετατάξεις, αλλά παρόλα αυτά έχετε κάνει το κουμάντο και πιστεύετε ότι 
θα καλύψετε τις ανάγκες του Δήμου με το προσωπικό που ζητάτε εδώ; Αν είναι έτσι έχει 
καλώς, διαφορετικά η εισήγηση είναι πρόχειρη, διότι αργότερα δεν θα μπορέσουμε να 
ζητήσουμε άλλους». 
 Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός απήντησε: «οι εισηγήσεις γίνονται από την 
υπηρεσία και ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς εκφράζουμε τα αιτήματά της. Διαπιστώθηκε λοιπόν 
υπηρεσιακά, ότι σ’ αυτές τις αρμοδιότητες αυτών των υπαλλήλων που ζητάμε, υπάρχει 
έλλειμμα, και τίθεται και θέμα εμπειρίας (π.χ. φύλακας κατασκήνωσης). Εκτιμούμε ότι οι 
υπάλληλοι αυτοί έχουν μια ‘ειδίκευση’ εξαιτίας των πολλών ετών ενασχόλησής τους με το 
αντικείμενο, θεωρούμε απαραίτητη την μετάταξή τους στους Δήμου, και ότι είναι αρκετοί, 
καθώς θα πρέπει να αντισταθμίσουμε και τον παράγοντα εμπειρίας, και τον οικονομικό 
παράγοντα. 
 Ο κ. Μπογδάνος συνέχισε: «δεν διαφωνούμε με τις προτεινόμενες έξι θέσεις αλλά με 
την προχειρότητα της εισήγησης. Έπρεπε να έχετε εδώ παρόντες τους υπηρεσιακούς 
παράγοντες καθώς ο νόμος ορίζει, για να μας απαντήσουν και να μας ενημερώσουν. Μας λέτε 
ότι ως Αρμόδιος Αντιδήμαρχος δεν γνωρίζετε πόσες είναι οι εθελούσιες μετατάξεις στο δήμο 
μας μέχρι στιγμής; Έχετε κάνει το κουμάντο σας, έχετε κάνει τη μελέτη σας και λέτε ότι, για 
όλες τις αρμοδιότητες που μας έρχονται, μόνο με αυτούς τους έξι υπαλλήλους θα τις 
καλύψουμε; Εγώ πιστεύω ότι δεν το κάνατε». 
 Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός απήντησε: «λυπάμαι για την εκτίμηση που 
κάνετε, καθώς δεν αναγνωρίζετε τους υπερβολικά γρήγορους ρυθμούς με τους οποίους 
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τρέχουμε, για να καλύψουμε τα κενά που άφησε η Νομοθεσία και ο Καλλικράτης, τον οποίο 
εσείς ως Κυβέρνηση φέρατε και μας τον φορτώσατε, δημιουργώντας αυτές τις συνθήκες». 
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας 
κ. Θωμάς Καπλάνης, ο οποίος και ανέφερε: «θέλω να θέσω δύο ερωτήματα στον εισηγητή. 
Καταρχήν αν η συγκεκριμένη εισήγηση, -και αυτό είναι παρατήρηση και προς εσάς κ. 
Πρόεδρε-, είναι εισήγηση υπηρεσιακών παραγόντων, ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή 
κάποιων άλλων εξωθεσμικών παραγόντων που τελευταία παρεπιδημούν και παροικούν στο 
Δημαρχείο. Επομένως από δω και πέρα κάτω από κάθε εισήγηση θα πρέπει να μπαίνει και το 
όνομα του εισηγητή. 
 Το δεύτερο ερώτημα είναι αν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στους οποίους αναφερόμαστε 
ως ειδικότητες, έχουν υποβάλλει αίτημα –προφορικό ή γραπτό- μετάταξης στο Δήμο 
Πολυγύρου. Εγώ δεν θα πω ότι είναι κακό, αλλά θα πρέπει να κάνουμε δεκτές τις αιτήσεις 
αυτές, καθώς είναι γνωστό ότι ο Δήμος Πολυγύρου, ως Δήμος της Πρωτεύουσας του Νομού, 
όσο και αν κάποιοι θέλουν να λένε παραέξω ότι δεν υπάρχουν πλέον Πρωτεύουσες και Νομοί, 
θα πρέπει να έχει αρκετό προσωπικό ικανό να καλύψει τις ανάγκες τόσο τις δικές του όσο και 
των άλλων που συνενώθηκαν και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες που τους 
έχουν παραχωρηθεί». 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. σημείωσε: «νομίζω ότι αναφορικά με το ερώτημα για 
εξωθεσμικούς παράγοντες έχει απαντηθεί την προηγούμενη φορά από τον κ. Δήμαρχο, οπότε 
δεν επανέρχομαι. Σχετικά με την εισήγηση, την υπογράφει ο κ. Δήμαρχος». 
 Ο κ. Καπλάνης συνέχισε: « μα φαίνεστε εσείς ως εισηγητής. Δηλαδή ετοίμασε την 
εισήγηση ο κ. Δήμαρχος και την έδωσε στον κ. Βορδό να μας την διαβάσει;»  
 Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κ. Μπογδάνος και επανέλαβε το ερώτημά του για το αν 
αυτές θα είναι οι μοναδικές θέσεις που ζητάμε από τη Ν.Α.Χ., καθώς οι υπάλληλοι της Ν.Α.Χ. 
μπορεί να πάνε στην Περιφέρεια, σε άλλους δήμους ή και άλλες υπηρεσίες. Αυτοί είναι οι έξι 
και τελειώσαμε; Και στο προηγούμενο Δ.Σ. μας φέρατε εισήγηση για προσλήψεις, και ήταν οι 
μισοί». 
 Τον λόγο πήρε ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός: «τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, 
υπάρχει αίτημα από την υπηρεσία για αυτές τις έξι θέσεις, καθώς θεωρούν ότι πρέπει να 
καλυφθούν οι συγκεκριμένες ανάγκες αυτή την στιγμή για να λειτουργήσει ο Δήμος».  
 Ο κ. Μπογδάνος πήρε και πάλι τον λόγο: «μα δεν σας ρωτάμε αυτό κ. Αντιδήμαρχε. 
Σας ρωτάμε αν όλες οι ανάγκες και μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του Δήμου 
καλύπτονται μόνο με αυτές τις έξι θέσεις και το υπάρχον προσωπικό. 
 Ο Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Βορδός απήντησε: «σας είπα ΝΑΙ τι άλλο να σας πω;» 
 Ο κ. Καπλάνης συνέχισε: «υπήρξε και άλλο ερώτημα, αν υπέβαλλαν αιτήματα οι 
συγκεκριμένοι άνθρωποι»  
 Ο κ. Χρήστος Βορδός απήντησε: «αυτό είναι αίτημα του Δήμου προς την 
Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Δεν γνωρίζουμε αν θα τα αποδεχτεί, πάντως εμείς στα πλαίσια 
των νομίμων αρμοδιοτήτων μας υποβάλλαμε το αίτημά μας, λόγω του ότι μεταβιβάστηκαν 
μεμονωμένες αρμοδιότητες στον δήμο της έδρας, και ζητούμε την μετάταξη του 
συγκεκριμένου προσωπικού. Εμείς υποβάλλουμε το αίτημα. Το αν το αίτημα το δικό μας 
συμπλέει και με το αίτημα κάποιων υπαλλήλων, είναι ευτυχές γεγονός.  
 Ο κ. Κ. Μπογδάνος στο σημείο έκανε αντιπρόταση: «να αναβληθεί το θέμα, και να 
επανέλθει πιο συγκεκριμένη και μελετημένη από τους υπηρεσιακούς παράγοντες 
εισήγηση, για την κάλυψη όλων των μεμονωμένων αρμοδιοτήτων του δήμου μας στο 
διηνεκές, και όχι μόνο για τις έξι συγκεκριμένες αρμοδιότητες». 
 Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Θ. Καπλάνης: «από την στιγμή που ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος βεβαιώνει ότι μόνο αυτές οι ειδικότητες απαιτούνται για να μπορέσει να 
λειτουργήσει εύρυθμα ο Δήμος στο διηνεκές, εγώ καλύπτομαι από την απάντησή του και δεν 
θεωρώ ότι πρέπει να αναβληθεί το θέμα. Έρχεται αίτημα για έξι θέσεις και εφόσον εσείς ως 
διοίκηση θεωρείτε ότι αυτές οι έξι θέσεις είναι αρκετές, η παράταξή μας το αποδέχεται. 
 Στο σημείο αυτό πήρε τον λόγο ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζηρίτης, 
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ο οποίος διευκρίνισε ότι αν κάποιος υπάλληλος ήθελε να προβεί σε εθελούσια μετάταξη, είχα 
δικαίωμα να υποβάλλει αίτημα μέχρι τις 31.12.2010   
 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει επί της αντιπροτάσεως 
της μείζονος μειοψηφίας για να αναβληθεί το θέμα, και να επανέλθει πιο συγκεκριμένη και 
μελετημένη από τους υπηρεσιακούς παράγοντες εισήγηση, για την κάλυψη όλων των 
μεμονωμένων αρμοδιοτήτων του δήμου μας στο διηνεκές, και όχι μόνο για τις έξι 
συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 
 Σε σύνολο 25 παρόντων δημοτικών συμβούλων, οι έξι (6) σύμβουλοι της μείζονος 
μειοψηφίας ψήφισαν υπέρ, και οι δεκαεννιά (19) σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της 
ελάσσονος μειοψηφίας ψήφησαν κατά. 
 Στο σημείο αυτό και εφόσον άρχισε η διαδικασία ψηφοφορίας για την πρόταση του 
εισηγητή, η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης απέσυρε την πρότασή της και ψήφισε 
θετικά την εισήγηση, οπότε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη το άρθρο 
257 παραγρ 2β του Ν 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), τα αποτελέσματα των 
ψηφοφοριών και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  Να υποβάλλει αίτημα του Δήμου της έδρας του Νομού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 
της Περιφέρειας, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και στον 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής για τη μετάταξη συγκεκριμένου 
αριθμού προσωπικού, και συγκεκριμένα : 
1.   Έναν υπάλληλο κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή συναφούς κλάδου και 

ειδικότητας που υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν. Α. Χαλκιδικής 
προκειμένου να ασχοληθεί με την έκδοση πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας ( άρθρο 
94 παραγρ 3Β 16 του Ν. 3852/2010 ) 

2.   Δύο υπαλλήλους κλάδου ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, ή συναφούς κλάδου και 
ειδικότητας που υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν.Α. Χαλκιδικής 
προκειμένου να ασχοληθεί με τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 94 
παράγραφοι 3Β12, 3Β17 και 3Β19 του Ν. 3852/2010 (οικονομική ενίσχυση 
αυτοστεγαζόμενων, καταβολή προνοιακών επιδομάτων σε άτομα δικαιούμενα παροχής 
κοινωνικής προστασίας). Για την άσκηση αυτών των αρμοδιοτήτων απαιτείται η ύπαρξη 
Κοινωνικής Λειτουργού σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από το Ν.Δ 57/1973.
 Διαπιστώνεται η μη επάρκεια σε μηχανολογικό εξοπλισμό και προσωπικό, καθώς 
επίσης και το ότι δεν παραχωρήθηκαν στο Δήμο και τα τρία αυτοκίνητα, που είναι 
απαραίτητα για την λειτουργία της Δ/νσης Πολεοδομίας και της Δ/νσης Κοινωνικών 
Δράσεων. 

3.   Έναν υπάλληλο κλάδου ΤΕ Εργοδηγών ή συναφούς κλάδου και ειδικότητας που  
υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν. Α. Χαλκιδικής προκειμένου να 
ασχοληθεί με καθήκοντα που αφορούν την εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών σήμανσης , 
σηματοδότησης, ηλεκτροφωτισμού καθώς και τη μελέτη και επίβλεψη έργων συντήρησης 
του οδικού δικτύου (άρθρο 94 παραγρ. 2.16 και 2.17 του Ν. 3852/2010) 

4.   Έναν υπάλληλο του κλάδου ΥΕ Φυλάκων ή συναφούς κλάδου και ειδικότητας 
προκειμένου να ασχοληθεί με τη συντήρηση των υποδομών καθώς και με τη φύλαξη της 
Παιδικής Εξοχής Μεταμόρφωσης δεδομένου ότι η άσκηση ελέγχου και εποπτείας καθώς 
και η λειτουργία των παιδικών εξοχών έχει περιέλθει στους Δήμους σύμφωνα με το άρθρο 
94 παραγρ 3Β 10 του Ν 3852/2010. Επισημαίνεται ότι ο φύλακας της Παιδικής Εξοχής 
Μεταμόρφωσης δεν μετατάχθηκε εθελοντικά ή υποχρεωτικά στον Δήμο Πολυγύρου, και 
θεωρούμε ότι είναι παράληψη. 

5.   Έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή συναφούς 
κλάδου και ειδικότητας που υπηρετούσε στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Ν.Α. 
Χαλκιδικής προκειμένου να ασχοληθεί με την πρόσληψη και αλλαγή επωνύμου, με τον 
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εξελληνισμό του ονοματεπωνύμου διαφόρων κατηγοριών Ελλήνων πολιτών, με τη 
χορήγηση αδειών άσκησης πλανόδιου εμπορίου, με τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και 
με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις άδειες λειτουργίας περιπτέρων (άρθρο 94 
παραγρ. 6.26, 6,27, 6.31, 6.33 και 6.34 του Ν. 3852/2010) .  

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 14/2011. 

 
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                Υπογραφή 
Ακριβές απόσπασμα 

Πολύγυρος  24 -1-2011   
 

                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

   

 

 

                   ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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