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Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο  

 ηεο 3/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  

 

        Σηνλ Πνιύγπξν, ζήκεξα ελλέα (9) ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Δεπηέξα θαη ώξα 

20:00 ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 

αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Δεκαξρείνπ Πνιπγύξνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζ. 3/4.1.2012 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 Εσγξάθνο θαη όηη ζε ζύλνιν 27 δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ:                                 

      

Α/Α Δπίζεην Όλνκα Α/Α Δπίζεην Όλνκα 

1 Εαγγίιαο Γεκήηξηνο 15 Δπαγγειηλόο Γεκήηξηνο 

2 Γθιάβαο Γεώξγηνο 16 ηκώλεο Ησάλλεο 
3 Βνξδόο Υξήζηνο 17 Μπάηζηνο Αζηέξηνο 
4 Κπξηάθνπ Ηθηγέλεηα 18 ηακνύδεο Διεπζέξηνο 
5 Ληόληαο  Γεώξγηνο 19 Καπιάλεο Θσκάο 
6 αξάληε Μαξία 20 Αβέξεο Αζαλάζηνο 
7 Ενύλε ηέιια 21 Παξζεληώηεο Νηθόιανο 
8 Πιηάθνο Αζηέξηνο 22 Πύξξνο Ησάλλεο 

9 Λαθξόο Αιέμαλδξνο 23 Γεκεηξηάδεο Υξήζηνο 

10 νθνηάζηνο Υξήζηνο 24 Υιηνύκεο Αλδξέαο 

11 Βνπιγαξάθεο Υξπζόζηνκν 25 Λαθαδάλεο Βαζίιεηνο 

12 Κνληνγηώξγεο Γεκήηξηνο 26 Γθνιόεο Γεώξγηνο 
13 Γήκεηζαο Γεκήηξηνο 27 Βαγησλάο Αζαλάζηνο 
14 Μπνγδάλνο Κσλ/λνο 

 

ΑΠΟΝΣΔ : ΟΤΓΖ 

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 θ. Μαραίξαο Αλδξέαο, Πξόεδξνο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο. 

 

Αξηζκόο ζέκαηνο: 4
ν
  Καζνξηζκόο απαηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ θαη ρξόλνπ 

απαζρόιεζεο γηα ηελ θάιπςε παξνδηθώλ αλαγθώλ 

ηνπ έηνπο 2012 γηα αληηκεηώπηζε επνρηθώλ ή άιισλ 

πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ γηα ρξνληθό 

δηάζηεκα έσο νθηώ (8) κήλεο 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 12  

 

 Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Εαγγίιαο Γεκήηξηνο, εηζεγνύκελνο ην 

4
ν
 ζέκα, έδσζε ηνλ ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Υξήζην Βνξδό, ν νπνίνο αλέθεξε: «Ο 

ζπλδπαζκόο ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 168, 170, 205 θαη 232 ηνπ λόκνπ 3584/2007 παξέρεη 

ηελ δπλαηόηεηα πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε αλαγθώλ ζηηο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. 

Γηα ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό, ηνλ ρξόλν απαζρόιεζεο θαη ηελ ηπρόλ απαηηνύκελε 

εκπεηξία, απνθαζίδεη ην Δεκνηηθό Σπκβνύιην κεηά από εηζήγεζε ηνπ Δεκάξρνπ, κε ηελ νπνία 

αηηηνινγείηαη ε ππεξεζηαθή αλάγθε θαη ηεθκεξηώλεηαη πιήξσο ε ζπλδξνκή ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνϋπόζεζεο (ακνηβή από αληαπνδνηηθά ηέιε). 

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΞΜ-ΖΨΜ
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Σαο έρσ αλαιπηηθό πίλαθα κε ηηο ζαξάληα ελλέα (49) εηδηθόηεηεο πνπ πξνηίζεηαη λα 

πξνζιάβεη ν Δήκνο κε ην θαζεζηώο κέζσ ΑΣΕΠ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

Ν. 2190/1994. 

Τν ελ ιόγσ πξνζσπηθό, είλαη ην ειάρηζην πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

αληαπνδνηηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ (θαζαξηόηεηα, ειεθηξνθσηηζκόο, ύδξεπζε, απνρέηεπζε, 

λεθξνηαθεία) ιόγσ ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο ππεξεζίεο απηέο.  

Υπάξρνπλ θσδηθνί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Πνιπγύξνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 -

όπσο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. θαη παξαθαιώ γηα 

ηελ νκόθσλε ςήθηζε ηεο πξόηαζεο απηήο».  

Τνλ ιόγν πήξαλ ν αξρεγόο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπνγδάλνο Κσλζηαληίλνο, θαη 

ν αξρεγόο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Θσκάο Καπιάλεο, νη νπνίνη αλέθεξαλ όηη 

ζπκθσλνύλ κε ηελ εηζήγεζε. 

Τνλ ιόγν πήξε ν αξρεγόο ηεο δεύηεξεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Νηθόιανο 

Παξζεληώηεο, ν νπνίνο αλαθέξζεθε ζηελ νκεξία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη κίιεζε γηα κόληκεο 

πξνζιήςεηο, ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα δηεθδηθήζεη ν Δήκνο, θαη ηειηθά ζπκθώλεζε κε ηελ 

εηζήγεζε. 

 Τν Δεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, έιαβε ππόςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 168, 170, 205 θαη 232 ηνπ λόκνπ 3584/2007 (Κ.Κ.Γ.Κ.Τ), ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 

ηνπ Ν. 2190/1994 όπσο απηέο ηζρύνπλ ζήκεξα, θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η    O κ ό θ σ λ α 

 

1. Σελ πξόζιεςε ζαξάληα ελλέα (49) αηόκσλ, ήηνη:  
Γ.Δ. ΔΡ.ΓΔΝ. 

ΚΑΘ/ΣΑ 

Μ.Δ. ΟΓΖΓΟΗ 

ΑΠΟΡ/ΡΩΝ 

ΤΓΡ/ΚΟΗ ΔΡΓ.ΚΑΘΑΡ/ΣΑ ΑΡΩΘΡΑ ΖΛΔΚΣΡΟΤΓΚ ΣΔΥΝ. 

ΟΥΖΜ 

ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ 2 2 4 1 8 3 1 1 

ΟΡΜΤΛΗΑ   3 1 7    

ΑΝΘΔΜΟΤΝΣΑ 2 1 2 2 4    

ΕΔΡΒΟΥΩΡΗΩΝ   1  4    

ΤΝΟΛΟ 4 3 10 4 23 3 1 1 

 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη θαη νθηώ (8) κήλεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε επνρηθώλ ή 

άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ. Ζ δαπάλε γηα ηελ απαζρόιεζή ηνπο ζα 

θαιπθζεί ελόςεη ηνπ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα ησλ ππεξεζηώλ ηνπο από ην θνλδύιην 

ησλ αληαπνδνηηθώλ δαπαλώλ. 

2. Ο ρξόλνο απαζρόιεζήο ησλ δελ ζα είλαη ζε θακία πεξίπησζε κεγαιύηεξνο ησλ νθηώ 

(8) κελώλ. 

3. Να ζπληαρζεί αλαθνίλσζε από ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ πξόζιεςε ηνπ ελ ιόγσ 

πξνζσπηθνύ θαη λα δεκνζηνπνηεζεί σο νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Ν. 2190/1994 

νξίδνπλ. 

                                         Ζ παξνύζα απόθαζε πήξε αύμνληα αξηζκό 12/2012 

 

Έηζη ζπληάρηεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη όπσο παξαθάησ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ             ΣΑ Μ Δ Λ Ζ 

Τπνγξαθή                Τπνγξαθέο 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 

Πνιύγπξνο 11 -1-2012 

Μ.Δ. ΓΖΜΑΡΥΟΤ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ.. 

 

ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΕΑΓΓΗΛΑ 

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΞΜ-ΖΨΜ


