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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 12/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

 Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα είθνζη ηέζζεξηο (24) ηνπ κελόο Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα 

Δεπηέξα θαη ώξα 19:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή 

δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ πξώελ Ννκαξρηαθνύ Σπκβνπιίνπ 

Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 12/18.5.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια ηνπ Λεσλίδα, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

     Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη δελ 

παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ 

ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ       

Α/Α  Ολνκαηεπώλπκν 14 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

2 Βνξδόο Υξήζηνο 16 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

3 Υιηνύκεο Αλδξέαο   17 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 

4 Αβέξεο Αζαλάζηνο 18 Καπιάλεο Θσκάο 

5 Ληόληαο Γεώξγηνο 19 Γθνιόεο Γεώξγηνο 

6 αξάληε Μαξία 20 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 

7 Ενύλε ηέιια 21 Βνξδόο Υξήζηνο 

8 Πύξξνο Ησάλλεο 22 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 

9 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 23 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 

10 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 24  

11 νθνηάζηνο Υξήζηνο 25  

12 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο 26  

13 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 27  

       

 

 ΑΠΟΝΣΔ  
 

 

 

Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ θ. Πξαβίηα Γ. Μαξία, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

Σηε ζπλεδξίαζε θιήζεθαλ όινη νη Πξόεδξνη ησλ Δεκνηηθώλ θαη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη 

παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Οιύλζνπ θ. Βαγησλάο Κσλζηαληίλνο, ν 

Πξόεδξνο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο Μεηακόξθσζεο θ. Μαραίξαο Αλδξέαο θαη ν Πξόεδξνο 

Δεκνηηθήο  Κνηλόηεηαο Οξκύιηαο θ. αξαθίδεο Αλαζηάζηνο. 

 

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ θ. Ζαγγίιαο Δεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 2
ν
  

θαηεπείγνλ
 
ζέκα, θαη αθνύ πήξε ηελ δηαβεβαίσζε από ην ζώκα γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο 

αλέθεξε ηα εμήο: «έρεηε όινη νη ζπλάδειθνη ζηα ρέξηα ζαο ην έγγξαθν ηνπ ΥΠ.ΕΣ. (Αξηζ. 

1 Γθιάβαο Γεώξγηνο 

2 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 
3 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 

4 ηκώλεο Ησάλλεο 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 2
ν
 

θαηεπείγνλ 

Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 232  

ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΞΜ-Σ1Ψ
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Πξση.: 23431/16-5-2011) κε ζέκα «Έγθξηζε πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο 

Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ» θαη ην νπνίν αλαθέξεη: «με ηην ςπ’ απιθ. Ππυη.: 

22755/12.5.2011 απόθαζη ηηρ Δπιηποπήρ ηος άπθπος 2 παπ.1 ηηρ απιθ. 33/2006 ΠΥΣ 

«Αναζηολή διοπιζμών και πποζλήτευν ζηο Γημόζιο Τομέα» (ΦΔΚ 280/Α΄) όπυρ ιζσύει, 

εγκπίθηκε η απαζσόληζη δύο (2) αηόμυν με ζσέζη επγαζίαρ Ι.Γ.Ο.Φ., για ηην κάλςτη εποσικών ή 

άλλυν πεπιοδικών αναγκών. 

 Τον καθοπιζμό ηος απιθμού και ηυν ειδικοηήηυν ηος πποζυπικού Ι.Γ.Ο.Φ. για ηιρ 

ςπηπεζίερ και ηα Ν.Π.Γ.Γ ηος Γήμος Πολςγύπος καλείηαι να κάνει ηο Γημοηικό Σςμβούλιο, επί 

ηη βάζει ηυν αιηημάηυν εποσικού πποζυπικού πος ζηάλθηκαν ζηο ΥΠ.ΔΣ. για έγκπιζη, ζηα 

πλαίζια ηος ππογπαμμαηιζμού έηοςρ 2011, με πποηεπαιόηηηα ζηην κάλςτη αναγκών 

πςποπποζηαζίαρ, παιδικών ζηαθμών, ναςαγοζυζηών και εςπυπαφκών ππογπαμμάηυν. 

 Η ππόζλητη ηος ανυηέπυ πποζυπικού θα γίνει ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 21 

παπ1. ηος ν.2190/1994, όπυρ έσει ηποποποιηθεί και ιζσύει και ιδίυρ με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 

9 παπ.1 ηος ν.3812/2009, για σπονικό διάζηημα έυρ οκηώ (8) μήνερ από ηην ημεπομηνία 

ππόζλητηρ, με εξαίπεζη ηοςρ Παιδικούρ/Βπεθονηπιακούρ Σηαθμούρ πος η σπονική διάπκεια 

είναι ίζη με ηο σπόνο ηος παιδαγυγικού ππογπάμμαηορ. 

 Πξνηείλνπκε ινηπόλ λα πξνζιάβνπκε δύν (2) Μάγεηξεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ 

νη απμεκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηθώλ ζηαζκώλ καο». 
 Σηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Σώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 Τν Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηελ ππ’ αξηζ. Πξση.: 

22755/12.5.2011 απόθαζε ηεο Επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 ηεο αξηζ. 33/2006 ΠΥΣ 

«Αλαζηνιή δηνξηζκώλ θαη πξνζιήςεσλ ζην Δεκόζην Τνκέα» (ΦΕΚ 280/Α) θαη κεηά από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η        Ο κ ό θ σ λ α  

 

    Σελ πξόζιεςε δύν (2) Μαγείξσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο Η.Γ.Ο.Υ. ε ρξνληθή δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ζα είλαη ίζε κε ην ρξόλν ηνπ παηδαγσγηθνύ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 232/2011. 

 

Αθνύ ηειείσζαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ: 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 3-6-2011 

Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

 

 

ΑΣΔΡΗΟ ΕΩΓΡΑΦΟ 

ΑΔΑ: 4ΑΣ9ΩΞΜ-Σ1Ψ


