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ΠΡΑΚΣΗΚΟ
ηεο 21/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ
Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα εηθνζηκία (21) ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ 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. 21/17.11.2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Δ.Σ. θ. Γεκεηξίνπ Εαγγίια, 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 παξίζηαηαη ν
Γήκαξρνο θ. Αζηέξηνο Εωγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ
Α/Α
Ολνκαηεπώλπκν
1
Εαγγίιαο Γεκήηξηνο
12 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο
2
Γθιάβαο Γεώξγηνο
13 Υιηνύκεο Αλδξέαο
3
Βνξδόο Υξήζηνο
14 Μπνγδάλνο Κωλ/λνο
4
Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα
15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο
5
Ληόληαο Γεώξγηνο
16 ηκώλεο Ηωάλλεο
6
αξάληε Μαξία
17 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο
7
Πύξξνο Ηωάλλεο
18 Μπάηζηνο Αζηέξηνο
8
Πιηάθνο Αζηέξηνο
19 Καπιάλεο Θωκάο
9
Λαθξόο Αιέμαλδξνο
20 Γθνιόεο Γεώξγηνο
10
νθνηάζηνο Υξήζηνο
21 Αβέξεο Αζαλάζηνο
11
Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο
22 Παξζεληώηεο Νηθόιανο
ΑΠΟΝΣΔ

1
2
3
4
5

Ενύλε ηέιια
Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκνο
ηακνύδεο Διεπζέξηνο
Βαγηωλάο Αζαλάζηνο
Γήκεηζαο Γεκήηξηνο

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 νη Πξόεδξνη ησλ θάησζη Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θ.θ.: α) αξαθίδεο Αλαζηάζηνο,
Οξκύιηαο.
Αξηζκόο ζέκαηνο : 6ν
Αξηζκόο Απόθαζεο : 494

πγρώλεπζε ηωλ δύν ΚΔΠ ηνπ Πνιπγύξνπ

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην
6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό, ν
νπνίνο αλέθεξε όηη: «Σύκθσλα κε ην άξζξν 31 παξ.7 ηνπ Ν.3013/2002, όπσο ζπκπιεξώζεθε
από ην άξζξν 40 παξ.4 ηνπ Ν.4024/2011 ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κε όκνηεο απνθάζεηο θαη κεηά
από ζρεηηθή αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ επηηξέπεηαη ε ζπγρώλεπζε
Κέληξσλ Εμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (ΚΕΠ) ηνπ Πνιπγύξνπ θαη ε ξύζκηζε δεηεκάησλ
πξνζσπηθνύ, εμνπιηζκνύ θαη θάζε άιινπ ζρεηηθνύ κε ηε ζπγρώλεπζε ζέκαηνο. Γηα ηε
ζπγρώλεπζε ιακβάλνληαη ηδίσο ππόςε θξηηήξηα πιεζπζκηαθά, ρσξνηαμηθά θαη εμνηθνλόκεζεο
δαπάλεο.
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Με θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Δηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθώλ κπνξεί λα θαηαξγνύληαη θελέο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ
Δηεθπεξαίσζεο Υπνζέζεσλ Πνιηηώλ πνπ έρνπλ ζπζηαζεί θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο
παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 3200/2003 ζηα ΚΕΠ πνπ ζπγρσλεύνληαη.
Τν πξνζσπηθό θιάδνπ Δηεθπεξαίσζεο Υπνζέζεσλ Πνιηηώλ (Δ.Υ.Π.) πνπ ππεξεηεί ζε
ΚΕΠ πνπ ζπγρσλεύεηαη κεηαθέξεηαη απηνδίθαηα καδί κε ηηο ζέζεηο πνπ θαηέρεη ζην ΚΕΠ κε ην
νπνίν γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε. Τν ινηπό πξνζσπηθό πνπ ππεξεηεί ζην ΚΕΠ πνπ ζπγρσλεύεηαη
κεηαθέξεηαη κε απόθαζε ηνπ αξκόδηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ νηθείνπ δήκνπ, αλάινγα κε ηηο
ππεξεζηαθέο αλάγθεο, είηε ζην ΚΕΠ ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε είηε ζηνλ νηθείν δήκν. Οη
αλάδνρνη κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ θαη ην πξνζσπηθό κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, νη ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ είλαη εγθεθξηκέλεο από ην Υπνπξγείν
Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο, κεηαθέξνληαη ζην ΚΕΠ ζην
νπνίν γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε ζην νπνίν δηαλύνπλ ηνλ ππόινηπν ρξόλν ηεο ζύκβαζεο.
Ο θάζε είδνπο εμνπιηζκόο ηνπ ΚΕΠ πνπ ζπγρσλεύεηαη πεξηέξρεηαη ζην ΚΕΠ ζην νπνίν
γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε. Η αξκόδηα νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ νηθείνπ δήκνπ κέζα ζε έλα κήλα
από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ζρεηηθά κε ηε ζπγρώλεπζε ΚΕΠ πξνβαίλεη ζηελ απνγξαθή
όινπ ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ κεηαθέξεηαη από ην ΚΕΠ πνπ ζπγρσλεύεηαη ζην ΚΕΠ ζην νπνίν
γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε.
Οη εθθξεκείο ππνζέζεηο ηνπ ΚΕΠ πνπ ζπγρσλεύεηαη δηεθπεξαηώλνληαη από ην ΚΕΠ ζην
νπνίν γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε. Απαηηήζεηο θαη ππνρξεώζεηο ηνπ ΚΕΠ πνπ ζπγρσλεύεηαη
κεηαθέξνληαη ζην ΚΕΠ ζην νπνίν γίλεηαη ε ζπγρώλεπζε.»
Σηελ εγθύθιην ηνπ Υπ. Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο
κε αξηζ. Πξση. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/ 198 /νηθ.22094/07.11.2011 επηζεκαίλνληαη επηπιένλ ηα εμήο:
«Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ θαη πξνθεηκέλνπ ν Υπνπξγόο Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη
Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο λα εθδώζεη ηε ζρεηηθή απόθαζε ζπγρώλεπζεο ΚΕΠ, ηα
αηηήκαηα ησλ Δήκσλ πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ γηα ηε ζπγρώλεπζε πξέπεη
απαξαίηεηα λα ζπλνδεύνληαη από ζρεηηθή απόθαζε ηνπ νηθείνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ζηελ
νπνία απνηππώλνληαη ιεπηνκεξώο ηα πξνζδνθώκελα νθέιε από ηηο ζπγρσλεύζεηο,
ιακβάλνληαο ηδίσο ππόςε θξηηήξηα πιεζπζκηαθά, ρσξνηαμηθά θαη εμνηθνλόκεζεο δαπάλεο.
Από ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πξέπεη λα πξνθύπηεη:
•ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζηόρνπ πην άξηηα ζηειερσκέλσλ ΚΕΠ
•ε εμνηθνλόκεζε θαη ε νξζνινγηθόηεξε θαηαλνκή δεκνζίσλ πόξσλ θαη πξνζσπηθνύ
•ε κε πξόθιεζε δπζκελνύο αληίθηππνπ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
όπσο ζηηο πεξηπηώζεηο ζπγρώλεπζεο ΚΕΠ πνπ εδξεύνπλ ζε θνληηλή κεηαμύ ηνπο απόζηαζε.
Γηα ηελ έθδνζε Υπνπξγηθήο Απόθαζεο επί εθθξεκώλ αηηεκάησλ ζπγρώλεπζεο ΚΕΠ, νη
ελδηαθεξόκελνη Δήκνη ζα πξέπεη λα απνζηείινπλ ηε ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ
Σπκβνπιίνπ κέρξη 30-11-2011.»
Σην Δήκν Πνιπγύξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Πνιύγπξν ιεηηνπξγνύλ δύν (2) ΚΕΠ θαη
βξίζθνληαη ζε απόζηαζε 200κ. κέηξσλ κεηαμύ ηνπο, ην ππ' αξηζ.620 ΚΕΠ, πνπ ζηεγάδεηαη ζην
Δήκν Πνιπγύξνπ θαη ην ππ' αξηζ.342 ΚΕΠ πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα
Φαιθηδηθήο θαη πνπ ήδε καο έρεη δεηεζεί ε κεηαζηέγαζή ηνπ, γηα ηε ζηέγαζε ππεξεζίαο ηεο
Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο.
Σην δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Καιιηθξαηηθνύ Δήκνπ Πνιπγύξνπ έρνπλ θαηαγξαθεί νη
αλάγθεο ηεο πεξηνρήο θαζώο επίζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ιεηηνπξγία
ησλ δύν (2) ΚΕΠ ηα νπνία εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ εμνηθνλόκεζε θαη ε νξζνινγηθόηεξε
θαηαλνκή δεκνζίσλ πόξσλ θαη πξνζσπηθνύ.
Λακβάλνληαο ππόςε ηελ αλάγθε εμνηθνλόκεζεο θαη νξζνινγηθόηεξεο θαηαλνκήο
δεκνζίσλ πόξσλ θαη πξνζσπηθνύ θαη ην γεγνλόο όηη νη ίδηεο θαη πνηνηηθόηεξεο ππεξεζίεο
κπνξνύλ λα παξαζρεζνύλ ζηνπο θαηνίθνπο θαη επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο κε ηε ιεηηνπξγία ελόο
(1) κόλν ΚΕΠ, ην νπνίν ζα είλαη άξηηα ζηειερσκέλν από άπνςε πξνζσπηθνύ αιιά ζα έρεη θαη
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ην ζύλνιν ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνύ, πξνηείλσ λα δεηήζνπκε από ην Υπνπξγείν
Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο ηελ έθδνζε απόθαζεο ζρεηηθά
κε ηε ζπγρώλεπζε ησλ ήδε ιεηηνπξγνύλησλ ΚΕΠ ζε έλα (1) ΚΕΠ θαη ζαο θαιώ λα ςεθίζνπκε
ζρεηηθά.
Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ θαη έρνληαο ππόςε:
- ην άξζξν 31 παξ.7 ηνπ Ν.3013/2002, όπσο ζπκπιεξώζεθε από ην άξζξν 40 παξ.4 ηνπ
Ν.4024/2011
- ηελ εγθύθιην ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ5/ 198 /νηθ.22094/07.11.2011 ηνπ Υπ. Δηνηθεηηθήο
Μεηαξξύζκηζεο & Ηιεθηξνληθήο Δηαθπβέξλεζεο
- ηελ πξόηαζε ηνπ εηζεγεηή γηα ζπγρώλεπζε ησλ δύν (2) ΚΕΠ ηνπ Πνιπγύξνπ ζε έλα
(1), δεδνκέλεο ηεο αλάγθεο γηα εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθόηεξε θαηαλνκή δεκνζίσλ
πόξσλ θαη πξνζσπηθνύ θαη ηεο κέξηκλαο γηα κε πξόθιεζε δπζκελνύο αληίθηππνπ ζηελ
εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Τελ ππνβνιή αηηήκαηνο πξνο ην Υπνπξγείν Δηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο
Δηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζπγρώλεπζε ηνπ ππ' αξηζ.620 ΚΕΠ πνπ ζηεγάδεηαη ζην Δήκν
Πνιπγύξνπ θαη ηνπ ππ' αξηζ.342 ΚΕΠ πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Φαιθηδηθήο
ζε έλα εληαίν ΚΕΠ, ην νπνίν ζα ζηεγαζηεί ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα Πνιπγύξνπ
Β. Με ηελ απόθαζε απηή επηηπγράλεηαη:
1. Εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθόηεξε θαηαλνκή δεκνζίσλ πόξσλ θαη πξνζσπηθνύ, ιόγσ ηεο
ζπγρώλεπζεο.
2. Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη θαιύηεξεο θαη πνηνηηθόηεξεο ιόγσ ηνπ πην άξηηα
ζηειερσκέλνπ ΚΕΠ ζε πξνζσπηθό θαη εμνπιηζκό, ην νπνίν ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί θαη ηα
απνγεύκαηα γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ. Τν πξνζσπηθό ηνπ ζπγρσλεπκέλνπ
ΚΕΠ ζα δηαζέηεη πιένλ πέληε (5) ππαιιήινπο έλαληη ησλ δύν (2) ππαιιήισλ ηνπ ΚΕΠ πνπ
ζηεγάδεηαη ζην Δήκν Πνιπγύξνπ θαη ηξηώλ (3) ππαιιήισλ ηνπ ΚΕΠ πνπ ζηεγάδεηαη ζηελ
Πεξηθεξεηαθή Ελόηεηα Φαιθηδηθήο.
3. Δελ επέξρεηαη πξόθιεζε δπζκελνύο αληίθηππνπ ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ δηόηη ηα αλσηέξσ ΚΕΠ εδξεύνπλ ζε θνληηλή κεηαμύ ηνπο απόζηαζε200κ. θαη
νπζηαζηηθά επηθαιύπηνπλ ηελ ίδηα πεξηνρή. Η ζπγρώλεπζε ζα έρεη ειάρηζην ή κεδακηλό
αληίθηππν ζε ζρέζε κε ηα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ.
4. Θα ππάξμεη εμνηθνλόκεζε θαη νξζνινγηθόηεξε θαηαλνκή δεκνζίσλ πόξσλ θαη πξνζσπηθνύ.
Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 494/2011
Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπωο παξαθάηω
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ Μ Δ Λ Ζ
Τπνγξαθή
Τπνγξαθέο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Πνιύγπξνο 23-11-2011
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ
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