
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 10/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα  (10) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και  
ώρα 10:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια 
συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχείου  Πολυγύρου,  ύστερα  από  την  με 
αριθ. 10/10.07.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ.  κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, 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 Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Βορδός Χρήστος 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Βαγιωνάς Αθανάσιος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23 Λαφαζάνης Βασίλειος
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Πλιάκος Αστέριος
12 Δήμητσας Δημήτριος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος
13 Μπογδάνος Κων/νος 26 Χλιούμης Ανδρέας
27 Μπάτσιος               Αστέριος

ΑΠΟΝΤΕΣ : ΟΥΔΕΙΣ
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  ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος,  Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς 
Κων/νος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός θέματος: 2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού 

χαρακτήρα (δίμηνα)

Αριθμός Απόφασης : 284

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 2ο θέμα, 
μετά και την συναίνεση του κ.  Δημάρχου για την συζήτηση του θέματος και την ομόφωνη έγκριση 
των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος, σχετικά με την συμπλήρωση της υπ'  
αριθ.  246-2013  απόφασης  Δ.Σ.  αναφορικά  με  την  πρόσληψη  δώδεκα  (12)  εργατών  στο  Δήμο  
Πολυγύρου με δίμηνη σύμβαση εργασίας,  έδωσε τον λόγο  στον  Αντιδήμαρχο κ.  Χρήστο Βορδό, ο  
οποίος  τόνισε  τα  εξής  :«Επειδή  τα  αιτήματα  ΟΤΑ περί  οκτάμηνης  απασχόλησης  υπόκεινται  στην 
έγκριση της αρμόδιας επιτροπής του ΠΥΣ, η οποία είναι χρονοβόρα και προκειμένου να διαφυλαχτεί 
η  δημόσια  υγεία,  προτείνουμε  την  πρόσληψη  επιπλέον προσωπικού  καθαριότητας  δίμηνης 
απασχόλησης  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  206  παρ.1  του  Ν.  3584/07  περί  «Κώδικα 
κατάστασης δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».

Η αιτιολόγηση έγκειται στο γεγονός του πολλαπλασιασμού κατά  την καλοκαιρινή περίοδο των 
ανάγκων  για  προσωπικό  καθαριότητας,  οι  οποίες  μεγιστοποιούνται  εξ  αιτίας  της  αύξησης  του 
πληθυσμού λόγω της β΄κατοικίας, αλλά και της αύξησης των αναγκών λόγω τουριστικής περιόδου στον 
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Δήμο μας, με αποτέλεσμα το μόνιμο προσωπικό καθαριότητας να αδυνατεί να διαφυλάξει την δημόσια 
υγεία (αποκομιδή απορριμάτων, καθαρισμοί κοινόχρηστων χώρων, δημοσίων τουαλετών κλπ.)

Η πρόταση πρόσληψης αφορά τριάντα (30) υπαλλήλους στον τομέα της καθαριότητας 
από τον Δήμο Πολυγύρου ώστε να καλυφθούν πρόσκαιρες και κατεπείγουσες ανάγκες με σύμβαση 
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, μέσα σε διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών. Οι ειδικότητες που προτείνουμε για κάλυψη εκτάκτων αναγκών είναι οι κάτωθι:
1. δέκα πέντε (15) εργάτες καθαριότητας.
2) επτά (7) οδηγούς φορτηγών – απορριματοφόρων.
3) Τριών (3) χειριστές μηχανημάτων έργου
4) δύο (2) υδραυλικούς
5) δύο (2) χειριστές σαρόθρων
6) έναν (1) Τεχνικό Οχημάτων
Για την πρόσληψη απαιτείται :
α) απόφαση του Δ.Σ. με την οποία διαπιστώνεται και αιτιολογείται η αναγκαιότητα της πρόσληψης, οι
απαιτούμενες ειδικότητες και η διάρκεια της σύμβασης (μέχρι 2 μήνες)
β) απόφαση Δημάρχου, με την οποία προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό σύμφωνα με την
απόφαση του Δ.Σ. λαμβανομένων υπόψη και των ειδικών τυπικών προσόντων που προβλέπονται από
τις ειδικές διατάξεις. Ο πίνακας που συντάσσεται αποστέλλεται κάθε φορά στο ΑΣΕΠ μαζί με όλους
τους πίνακες προσληπτέων
γ) βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για την ύπαρξη των πιστώσεων.
Με τα ανωτέρω καλείται το σώμα να λάβει απόφαση για την πρόσληψη δώδεκα (12) εργατών, με τις
ειδικότητες που όλοι οι συνάδελφοι έχετε στα χέρια σας και παρακαλώ για την ψήφιση της πρότασης.
Επισυνάπτεται σχετική βεβαίωση ανάληψης υποχρέωσης απο την οικονομική υπηρεσία».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ.14
του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διάταξεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.
2738/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 3146/2003, το άρθρο 206 παρ.1 του Ν. 3584/07
περί «Κώδικα κατάστασης δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει Ομόφωνα
Την  πρόσληψη  τριάντα  (30)  εργατών  ως  εποχιακό  προσωπικό  με  σύμβαση  εργασίας 

Ι.Δ.Ο.Χ. της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 20 παρ. 4 του ν. 2738/1999 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5  του ν. 3146/2003, και  
σύμφωνα με την κατωτέρω κατανομή ειδικοτήτων επειδή αφορούν την διαφύλαξη της δημόσιας 
υγείας:

1. δέκα πέντε (15) εργάτες καθαριότητας.

2) επτά (7) οδηγούς φορτηγών – απορριματοφόρων.

3) Τριών (3) χειριστές μηχανημάτων έργου

4) δύο (2) υδραυλικούς

5) δύο (2) χειριστές σαρόθρων

6) έναν (1) Τεχνικό Οχημάτων
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 284/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 10 -7-2013

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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