
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 17/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι τέσσερις (24) του μηνός  Νοεμβρίου του έτους 2013, 
ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 
ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια συνεδρίαση (εξ αναβολής της υπ' αριθ. 15/15-11-2013 συνεδρίασης λόγω 
έλλειψης απαρτίας) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 
την  με  αριθ.  17/18.11.2013 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 Δημητριάδης Χρήστος
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 16 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Σταμούδης Ελευθέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Καπλάνης Θωμάς
6 Σαράντη Μαρία 19 Πλιάκος Αστέριος
7 Ζούνη Στέλλα 20 Πύρρος Ιωάννης
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Χλιούμης Ανδρέας 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 
Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Δήμητσας Δημήτριος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος
3 Αβέρης Αθανάσιος
4 Μπάτσιος               Αστέριος
5 Ευαγγελινός Δημήτριος

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 Πρόεδρος του Συμβουλίου Δ.Κ. Ορμύλιας κ. Αναστάσιος Σαραφίδης.

Αριθμός θέματος:3ο Λήψη απόφασης για την έγκριση απασχόλησης ενός 
(1) ατόμου  με σύμβαση μίσθωσης έργου, μέχρι ένα 

(1) έτος

Αριθμός Απόφασης :418
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 

3ο θέμα,  τόνισε  τα εξής: «Για την  πρόσληψη  προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου, 
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εκδίδεται εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως 
ισχύει, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα, κατά  αριθμό ατόμων 
και ειδικότητες .

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με τη υπ' αριθ. 316-2012  σχετική  απόφασή 
του, ενέκρινε την απασχόληση δύο (2) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου, μέχρι ένα (1) 
έτος.  Εν συνεχεία ,  εκδόθηκε η υπ'  αριθ.  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/33/4371/20.3.2013 απόφαση της 
Επιτροπής του αρθ. 2 παρ.1 της Π.Υ.Σ. 33/27.12.2006, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η 
απασχόληση  των  προαναφερόμενων  δύο  (2)  ατόμων.  Σύμφωνα  με  την  (β)  σχετική,   ο 
προγραμματισμός αφορούσε την πρόσληψη ενός (1) Ιατρού Εργασίας και ενός (1)  Τεχνικού 
Ασφάλειας Επειδή ο Δήμος μας πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στην πρόσληψη μόνο του 
Ιατρού  Εργασίας,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  θα  πρέπει  να  λάβει  απόφαση  για  την  εν  λόγω 
πρόσληψη. 
 Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής του 
προσωπικού με σχέση  εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 του Ν. 
2190/1994, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 10 Ν.  3812/2009).

Τα τυπικά προσόντα ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα 
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ  και τη σχετική ανακοίνωση - προκήρυξη.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε  τέσσερις χιλιάδες (4.000,00 €) ευρώ, σε βάρος 
του  Κ.Α.:02.30.6117.001  του  προϋπολογισμού  εξόδων,  οικονομικού  έτους  2014.  Σχετική 
πρόβλεψη  έχει  γίνει  στον  προϋπολογισμό  του  οικονομικού  έτους  2014,  ανάλογη  με  την 
ημερομηνία έναρξης εργασίας του Ιατρού. Παρακαλούμε για τη λήψη της εν λόγω απόφαση”.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος  πρότεινε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  αποφασίσει 
σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρό του,  έλαβε υπ'  όψιν του τα 
προαναφερόμενα γνωρίζοντας τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 65 & της παρ. 7 του 
άρθρου 67 του  Ν. 3852/10

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  πρόσληψη Ιατρού Εργασίας – έγκριση απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης 
έργου. 

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής 
του  προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 21 
του Ν.  2190/1994,  όπως ισχύει  σήμερα (άρθρο 10 Ν.  3812/2009).  Τα τυπικά προσόντα 
ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα προσδιοριστούν από το 
ΑΣΕΠ και τη σχετική ανακοίνωση - προκήρυξη.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000,00 €) ευρώ, σε 
βάρος  του  Κ.Α.:02.30.6117.001  του  προϋπολογισμού  εξόδων,  οικονομικού  έτους  2014. 
Σχετική πρόβλεψη έχει γίνει στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014, ανάλογη με 
την ημερομηνία  έναρξης εργασίας του ιατρού.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 418/2013

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

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Πολύγυρος 29-11-2013
Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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