
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 9/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα δεύτερη (2η) του μηνός Μαΐου του έτους 2014, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 9/25.4.2014 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 ΔΕΝ 

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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 
14 Καπλάνης Θωμάς    

 

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 η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:1ο  Καθορισμός ειδικοτήτων των τριάντα (30) θέσεων 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8μηνα) σε 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 

Αριθμός Απόφασης :170  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, αρχικά 

δικαιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της έκτακτης συνεδρίασης αναφερόμενος 

στον μικρό αριθμό εργαζομένων στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου και στη 

δυνατότητα που δίνεται να προσλάβει ο Δήμος τριάντα (30) επιπλέον εργάτες Ι.Δ.Ο.Χ. 

για την εύρυθμη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, 

ύδρευση, αποχέτευση, νεκροταφεία), και κατόπιν εισηγούμενος το 1ο θέμα, τόνισε τα εξής: 

«Με το με Αριθ. Πρωτ.: 6701/17 -4-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του 

ΥΠ.ΕΣ., μας ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε η απασχόληση τριάντα (30) ατόμων σε σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του δήμου μας. 

ΑΔΑ: ΒΙΦΥΩΞΜ-87Υ



2 

2 

 

Τονίζεται ότι από τις θέσεις που μας έχουν εγκριθεί, οι κατηγορίες που αναφέρονται στο 

άρθρο 78 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) δεν εμπίπτουν στην αναστολή λόγω εκλογών. 

 Η πρότασή μας αφορούσε στην πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων που προτίθεται να προσλάβει ο 

Δήμος Πολυγύρου μέσω ΑΣΕΠ, για χρονικό διάστημα μέχρι και οκτώ (8) μήνες, καθώς το εν λόγω 

προσωπικό είναι το ελάχιστο που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών του Δήμου (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση, νεκροταφεία), λόγω 

του μικρού αριθμού εργαζομένων στις υπηρεσίες αυτές. 

 Υπάρχουν κωδικοί στον Προϋπολογισμό του Δήμου Πολυγύρου οικονομικού έτους 2014-όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στην βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας- και παρακαλώ για την ομόφωνη 

ψήφιση της πρότασης”. 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη το με Αριθ. Πρωτ.: 6701/17 -4-2014 

έγγραφο της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις του αρθρ. 78 του ν. 

4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) και μετά από διαλογική συζήτηση  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α 

 

1. Την πρόσληψη τριάντα (30) εργαζομένων για χρονικό διάστημα μέχρι και οκτώ (8) 

μήνες, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών 

2. Η δαπάνη για την απασχόλησή τους θα καλυφθεί ενόψει του ανταποδοτικού 

χαρακτήρα των υπηρεσιών τους από το κονδύλιο των ανταποδοτικών δαπανών 

3. Ο χρόνος απασχόλησής τους δεν θα είναι σε καμία περίπτωση μεγαλύτερος των 

οκτώ (8) μηνών 

4. Να συνταχθεί ανακοίνωση από τον Δήμαρχο για την πρόσληψη του εν λόγω 

προσωπικού και να δημοσιοποιηθεί ως οι διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 

ορίζουν. 

5. Καθορίζει τις ειδικότητες των τριάντα (30) θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, ως εξής :  

 

Δ.Ε. ΕΡ.ΓΕΝ 

ΚΑΘ/ΤΑΣ 

Μ.

Ε. 

ΟΔΗΓ. 

ΑΠΟΡ/Ρ

ΩΝ 

ΥΔΡ/ΚΟΙ ΕΡΓ.ΚΑΘ

ΑΡ/ΤΑΣ 

ΣΑΡΩ

ΘΡΑ 

ΗΛΕΚΤΡ

ΟΣΥΓΚ 

ΤΕΧΝ. 

ΟΧΗΜ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  2 4  5 1  1 

ΟΡΜΥΛΙΑΣ   2 1 4    

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ  1 2 1 2    

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ   1  3    

ΣΥΝΟΛΟ  3 9 2 14 1  1 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 170/2014 
 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 5 -5-2014 

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ 
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