
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 9/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή ένατη (29η) του μηνός Μαΐου του έτους 2015, ημέρα 

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

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την με 

αριθ. 9/25.5.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε 

στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο 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 προσκλήθηκε και 

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 Φυλαχτός Χρήστος 

2 Ζαβράκογλου Άγγελος 16 Παπούλιος Ιωάννης 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Λαφαζάνης Βασίλειος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Τσινάς Αργύριος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Χριστιανού Αγγελική 

6 Βασιλάκης  Αθανάσιος 20 Ματθαίου Αθανάσιος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ξάκης Ιωάννης 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22   

9 Λιόντας  Γεώργιος 23   

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24   

11 Σιδέρης Νικόλαος 25   

12 Σαράντη Μαρία 26   

13 Λακρός Αλέξανδρος 27   

14 Δέας Παύλος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

4 Γκλάβας Γεώργιος 

5 Πάνος Ιωακείμ 

6 Ζιούπου Άννα 

 

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 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.  

Γαλάτιστας κ. Σειράς Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βάβδου κ. Κλαμούρης Νικόλαος . 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φυλαχτός Χρήστος προσήλθε στο 24
ο
 θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Αριθμός θέματος: 9ο  Καθορισμός τρόπου πρόσληψης προσωπικού στην 

κατασκήνωση «Παιδική Εξοχή Μεταμόρφωσης» 

Αριθμός Απόφασης :178  

 

       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 9ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Αλέξανδρο Λακρό, ο οποίος 

ανέφερε ότι: «σας έχει κοινοποιηθεί η ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο αριθμός του 

εργατικού προσωπικού που πρέπει να προσληφθεί στην κατασκήνωση. Ακολουθείται η 

διαδικασία που εφαρμόζουν οι Δήμοι, δηλαδή η διαδικασία των διμήνων, του εποχιακού 

προσωπικού δηλαδή ουσιαστικά και σαφέστατα ορίζονται οι ειδικότητες τις οποίες θα 

προσλάβουμε, καθώς και η αντιμισθία τους. Όλη δηλαδή ουσιαστικά η διαδικασία καθορίζεται 

πλήρως από το Υπουργείο. 
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Μιλάμε για 46 άτομα, έναν διαχειριστή, ο οποίος είναι απόφοιτος τουλάχιστον 

Λυκείου, γιατρός, νοσοκόμος, μάγειρας, βοηθός μάγειρα, αποθηκάριος, ειδικός τεχνίτης, οκτώ 

εργάτες, γυμναστής, νοσηλεύτρια, μαζί με τους ομαδάρχες και τους κοινοτάρχες, παρόλο που ο 

αριθμός των φιλοξενούμενων έχει υπερδιπλασιαστεί. Μάλιστα πέρυσι είχα απευθυνθεί προς το 

Υπουργείο, για το ποια είναι η νόμιμη διαδικασία για να ζητήσουμε αύξηση του προσωπικού 

και η απάντηση ήταν ότι πρέπει να συνηγορήσουν τα τρία αρμόδια Υπουργεία για να 

πετύχουμε να πάρουμε άλλους δύο-τρεις υπαλλήλους, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο να το 

πετύχουμε στα χρονικά περιθώρια της λειτουργίας της κατασκήνωσης. Δηλαδή, ουσιαστικά με 

απέτρεψαν από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. 

Τώρα πληροφοριακά η κατασκήνωση φιλοξενεί 2.525 παιδιά. Οι περίοδοι πλέον έχουν 

γίνει δεκαήμερα. Παλιά ήταν 15 ημερών, μειώθηκαν σε δεκαήμερα για να μπορέσουμε να 

αυξήσουμε τον αριθμό των κατασκηνωτών.  

Πέρυσι είχαμε επτά και μία εμβόλιμη, οκτώ. Δηλαδή μπήκαμε μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, 

γιατί υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα που αφορούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νεολαίας –δεν 

ξέρω αν έχετε ενημερωθεί– και στο τέλος φιλοξενήσαμε και το Πανελλήνιο Συνέδριο των 

Ποντίων. Δηλαδή ουσιαστικά αυτοί δεν ανοίγουν τα σχολεία, πρόκειται για ηλικίες άλλες και 

μπορούσαν να έρθουν και Σεπτέμβριο. 

Σε κάθε περίοδο φιλοξενούμε γύρω στα 400 παιδιά. Αυτές οι δύο οι περίοδοι ήταν extra 

από τις κανονικές. Κάθε φορά για να δοθεί άδεια φιλοξενίας σε τέτοιες περιπτώσεις γίνεται 

έγγραφο από εμάς, απαντά συγκεκριμένα το Υπουργείο, ορίζεται ποιος θα αναλάβει τη δαπάνη 

γιατί προκύπτουν ορισμένα ζητήματα». 

Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στην αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας κυρία 

Αγγελική Χριστιανού: «Επειδή έχω και εμπειρία από κατασκηνώσεις γιατί δούλεψα αρκετά 

χρόνια σε αυτές, θέλω να επισημάνω εδώ ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει φύλακας και μάλιστα 

τη νύχτα, γιατί όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, αυτοί οι χώροι είναι εύκολα προσβάσιμοι από 

άτομα περίεργα. Σε μια περίοδο που μάλιστα οι ξένοι είναι πολλοί στον τόπο, θα πρέπει 

τουλάχιστον να δούμε την περίπτωση ενός φύλακα τη νύχτα, ο οποίος θα έχει στο νου του την 

ασφάλεια των παιδιών.  

Ο κ. Ζαγγίλας απήντησε: «Έχει μόνιμο φύλακα η κατασκήνωση και να ξέρετε ότι 

επικουρικά θα μπορούσαμε να κάνουμε και μία σύμβαση με κάποια security,  τουλάχιστον 

περιμετρικά για το βράδυ. Η κατασκήνωση πλέον από φέτος θα διαθέτει κλειστό σύστημα με 

κάμερες, έχει εγκατασταθεί ήδη. Έχουμε υπογειοποιήσει καλώδιο 4.000 μέτρα περιμετρικά της 

κατασκήνωσης, θα προμηθευτούμε και καταγραφικό φέτος, προσπαθώντας ουσιαστικά να 

αποτρέψουμε κάποια από αυτά που λέτε, κυρία Χριστιανού. 

Ο κ. Δήμαρχος πήρε τον λόγο: «Να βάλετε και ένα αίτημα στο δημόσιο και να 

κάνουμε και μία επαφή κάτω για 150.000,00 € κατ’ ελάχιστο μισθώματα, για να μην 

επιβαρύνεται ο Δήμος, διότι αυτοί, επειδή δεν είχαν καταθέσει προτάσεις προ 

εικοσαημέρου στο Εφετείο, ζήτησαν αναβολή και η εκδίκαση της υπόθεσης πήγε το 

Δεκέμβριο του 2016. Συνεπώς, δεν μπορεί να επιβαρύνεται ο Δήμος για παιδιά τα οποία 

δεν είναι δικά του, που ουσιαστικά εξυπηρετεί 800 παιδιά από όλη την Ελλάδα, να 

πληρώνουμε και τα μισθώματα. 
Δεν ξέρουμε σε ποιο ποσό θα καταλήξει το δικαστήριο, αλλά ας βάλουμε να έχουμε μία 

ασφαλιστική δικλείδα σε συνεννόηση και με το Υπουργείο, για να μπορέσει να ανταποκριθεί».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη την ΚΥΑ  

Δ22/ΟΙΚ.17464/550/24.04.2015 (ΦΕΚ  784/05.05.2015 ΤΕΥΧΟΣ Β’), το άρθρο 206 Ν. 

3584/2007, τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ.14 του ν. 2190/94 όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει, την υπ’ αριθ. 32/2015 θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του Ν. 

2190/1994 (Α’ 28) του Συμβουλίου Επικρατείας, και έπειτα από διαλογική συζήτηση,  

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Την πρόσληψη προσωπικού 46 ατόμων στην κατασκήνωση «Παιδική Εξοχή 

Μεταμόρφωσης με τις παρακάτω ειδικότητες: 

 α) ένα συντονιστή 

β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά 

γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά 

δ) ένα γιατρό ε) ένα νοσοκόμο 

στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά 

ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά 

η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά θ) ένα 

διαχειριστή 

ι) ένα βοηθό διαχειριστή 

ια) ένα μάγειρα 

ιβ) ένα βοηθό μάγειρα 

ιγ) έναν αποθηκάριο 

ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών. 

 

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 206 του Ν. 

3584/2007. 

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά 

το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς, λόγω 

της ιδιαίτερης φύσης λειτουργίας των Κατασκηνώσεων. Εκτιμάται πάντως ότι δεν θα υπερβεί 

το ποσό των 2.700.000,00 ευρώ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη στην οποία περιλαμβάνεται η 

μισθοδοσία του προσωπικού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα 

καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2015 (Ειδ. Φ. 33 – 

220 ΚΑΕ 2292) με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα 

λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 178/2015 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 23-6-2015 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΣΙΜΩΝΗΣ 
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