
 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 

2014, ημέρα Τρίτη 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. 18/14.10.2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, 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 15 Ζαβράκογλου Άγγελος 

2 Δέας Παύλος 16 Τσινάς Αργύριος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Βορδός Χρήστος 18 Κανταράς Αναστάσιος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Παπούλιος Ιωάννης 

6 Καραφουλίδης Αναστάσιος 20 Λαφαζάνης Βασίλειος 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

8 Κυριάκου Ιφιγένεια 22 Ξάκης Ιωάννης 

9 Λιόντας  Γεώργιος 23 Ζιούπου Άννα 

10 Κοντογιώργης Δημήτριος 24 Χριστιανού Αγγελική 

11 Σιδέρης Νικόλαος 25 Δημητριάδης Χρήστος 

12 Σαράντη Μαρία 26 Πάνος Ιωακείμ 

13 Λακρός Αλέξανδρος    

14 Φυλαχτός Χρήστος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Γκλάβας Γεώργιος 

 

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. Νικήτας Κατσακιώρης, Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου, ο κ. Εμμανουήλ 

Σειράς, Πρόεδρος της Δ.Κ. Γαλάτιστας, η Πρόεδρος της Τ.Κ. Ταξιάρχη κ. Φωτεινή 

Μπόλματη και ο κ. Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. ΔέαςΠαύλος  και Λιόντας Γεώργιος αποχώρησαν μετά την 

συζήτηση του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης και δεν επανήλθαν μέχρι το πέρας 

της συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος:2ο  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ως 

προς την αύξηση (κατά μία) των ειδικών θέσεων των 

Νομικών Συμβούλων του Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :267  
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2 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 2ο θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος  τόνισε: «Με τις παρ.1-2 

και 3 του άρθρου 10 του Ν.3584/2007 ορίζονται τα εξής: 

1.Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας καθορίζονται η εσωτερική διάρθρωση των 

υπηρεσιών σε Γενικές Διευθύνσεις ,Διευθύνσεις , Τμήματα, Αυτοτελή Τμήματα, και 

Αυτοτελή Γραφεία, οι αρμοδιότητες τους και οι θέσεις κατά κατηγορίες και κλάδους 

προσωπικού.  

 

2.Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίζεται ο Οργανισμός Εσωτερικής 

Υπηρεσίας του Δήμου μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η απόφαση 

εγκρίνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας ύστερα από γνώμη του οικείου 

Υπηρεσιακού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

3.Η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των 

Ο.Τ.Α. γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών τους αναγκών και με την προϋπόθεση 

ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών 

εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η 

ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων 

θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο. 

 

Στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου προβλέπεται στο άρθρο 22, 

μεταξύ των λοιπών θέσεων Ειδικού Προσωπικού, μία (1) θέση Δικηγόρου. Για τη θέση αυτή 

επιλέχθηκε, κατόπιν της προβλεπόμενης νόμιμης διαδικασίας, ο κ. Ζούνης Κωνσταντίνος του 

Νικολάου, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, ο οποίος υπηρετεί στο Δήμο από 30-1-2009 με σχέση 

έμμισθης εντολής και πάγια αντιμισθία . 

Ενώ όμως η κάλυψη των αναγκών του Καποδιστριακού τότε Δήμου Πολυγύρου, ήταν 

εφικτή για ένα άτομο, μετά τη διοικητική αναδιάρθρωση του Προγράμματος «Καλλικράτης» 

κατέστη δυσβάσταχτη. Ο φόρτος εργασίας πολλαπλασιάστηκε, αφού πλέον υπήρχαν τέσσερις 

συνολικά Δημοτικές Ενότητες, των οποίων οι διογκωμένες νομικές και δικαστικές 

υποχρεώσεις δεν μπορούσαν πλέον να καλυφθούν από ένα και μόνο πρόσωπο. 

Αναγνωρίζοντας αυτή την υπηρεσιακή ανάγκη γίνεται σήμερα η παρούσα εισήγηση, 

προκειμένου να γίνει τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής υπηρεσίας και να 

αυξηθούν οι Ειδικές θέσεις των Δικηγόρων του Δήμου από μία (1), σε δύο (2), με σκοπό να 

προσληφθεί και δεύτερος Δικηγόρος. Η τροποποίηση αυτή θα αποσυμφορήσει τον όγκο 

εργασίας, που προς το παρόν επιπέφτει στους ώμους ενός, και θα αποτρέψει τυχόν λάθη, 

απώλεια προθεσμιών κλπ, που είναι δυνατόν να συμβούν όταν υπάρχει υπερβολικός φόρτος 

υποχρεώσεων. Είναι δηλαδή απόλυτη ανάγκη να ενισχυθεί ο αριθμός των Δικηγόρων που 

υπερασπίζονται τα συμφέροντα του Δήμου.  

Τέλος, επισυνάπτεται βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με 

την ύπαρξη της σχετικής πίστωσης, για την οικονομική κάλυψη του ποσού που θα επιβαρύνει 

το Δήμο. 

 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, και μετά από διαλογική συζήτηση, 

Αποφασίζει Ομόφωνα 



 

Την  αλλαγή στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, η οποία αφορά μόνο στο άρθρο 22 

και έχει ως εξής: 

 

ΜΕΡΟΣ 4 

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Άρθρο 22 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
 

Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις Ειδικού Προσωπικού: 

(α) Μία (1) θέση Γενικού Γραμματέα. 

(β) Τρεις (3) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών. 

(γ) Μία (1) θέση Δικηγόρου. 

 

Το (γ) μετατρέπεται σε «Δύο (2) θέσεις Δικηγόρων.» 

Υπάρχει  βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σχετικά με την ύπαρξη 

της σχετικής πίστωσης, για την οικονομική κάλυψη του ποσού που θα επιβαρύνει το Δήμο 

Πολυγύρου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 267/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 23-10-2014 

Μ.Ε. ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ 


