
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 της 4/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

  Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι μία (21) του μηνός Μαρτίου του έτους 2017, 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. 4/17.3.2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δ.Σ. κ. Μαρία Σαράντη, 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 Σιδέρης Νικόλαος 

2 Λακρός Αλέξανδρος 16 Κανταράς Αναστάσιος 

3 Σιμώνης Ιωάννης 17 Παπούλιος Ιωάννης 

4 Βορδός Χρήστος 18 Λαφαζάνης Βασίλειος 

5 Ζούνη Στέλλα 19 Τσινάς Αργύριος 

6 Κοντογιώργης Δημήτριος 20 Πάνος Ιωακείμ 

7 Ματέας Γεώργιος 21 Χριστιανού Αγγελική 

8 Φυλαχτός Χρήστος 22   

9 Σαράντη Μαρία 23   

10 Δέας Παύλος 24   

11 Ζαβράκογλου Άγγελος 25   

12 Κυριάκου Ιφιγένεια 26   

13 Λιόντας  Γεώργιος    

14 Γκλάβας  Γεώργιος    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1 Καραφουλίδης  Αναστάσιος  

2 Δημητριάδης Χρήστος 

3 Βασιλάκης  Αθανάσιος 

4 Ζιούπου  Άννα 

5 Ξάκης Ιωάννης 

6 Ματθαίου Αθανάσιος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Ψαθά Κωνσταντία, 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 Τ.Κ. Βάβδου κ. Νικόλαος Κλαμούρης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. 

Χρήστος Γκαρανάτσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μεταμόρφωσης κ. Ιωάννης Καγιακεϊσίδης, 

και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ολύνθου κ. Νικόλαος Αυγέρης. 

 

Αριθμός θέματος : 24
ο
  Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)  
Αριθμός Απόφασης : 88  

  

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρία Σαράντη, εισηγούμενη το 24
ο
 θέμα 

της ημερήσιας διάταξης, και έδωσε το λόγο στον εισηγητή Αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Βορδό, ο  
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οποίος ανέφερε τα εξής: «Ο Δήμος Πολυγύρου για τις ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες 

που επιτελεί, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν. 3463/2006 έχοντας στόχο την αναβάθμιση των παρεχομένων στους δημότες υπηρεσιών, 

κρίνει αναγκαίο και σκόπιμο να προβεί σε σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για 

την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2017. 

Οι επιτακτικές ανάγκες δε στην υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης αλλά και στην 

υπηρεσία καθαριότητος που αποβλέπουν στην διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την 

απρόσκοπτη λειτουργία των οικιστικών συνόλων (αποκομιδή απορριμμάτων, καθαρισμοί 

φρεατίων και ρεμάτων, απομάκρυνση φερτών υλικών από οδοστρώματα κ.λ.π.) οφείλονται στη 

ραγδαίας αύξησης του πληθυμσού λόγω της β’ κατοικίας κατά τη θερινή περίοδο αλλά και 

λόγω της λειτουργίας των υφιστάμενων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Εκ της φύσεως των αντικειμένων των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης καθώς και 

των υπηρεσιών καθαριότητος θεωρείται δεδομένος ο ανταποδοτικός χαρακτήρας αυτών και 

παρέχονται σε σταθερή και καθημερινή βάση προς τους δημότες. 

Ειδικότερα η χρηματική παροχή των πολιτών προς την υπηρεσία ύδρευσης – 

αποχέτευσης καθώς και των υπηρεσιών καθαριότητος γίνεται με το άμεσο προς αυτόν 

αντάλλαγμα της χρησιμοποίησης των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών και συνδέεται με το 

κόστος παραγωγής τους. 

Εξαιτίας λοιπόν του γεγονότος ότι είναι ανταποδοτικός ο χαρακτήρας των αναγκών που 

προκύπτουν για τη συντήρηση και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης καθώς 

και των υπηρεσιών καθαριότητας προτείνεται η πρόσληψη δέκα επτά (17) ατόμων. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 48 του Ν. 4325/15 σύμφωνα με το οποίο: 

Η παρ. 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (Α’ 85), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 του Ν. 3584/2007 (Α’ 143), καθώς και την έγκριση 

πρόσληψης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου 

στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αυτών συμβασιούχων 

αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών εκδίδεται 

απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

Κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες 

θέσεις ανά φορέα». 

2. Οι ως άνω συμβάσεις εξαιρούνται της υποχρέωσης έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 

33/2006, όπως ισχύει, καθώς και του περιορισμού της παρ. 3 του άρθρου 37 του Ν. 

3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά. 

3. Με την παρούσα καταργείται κάθε άλλη σχετική διάταξη.» 

4. Το άρθρο 11 παρ. 7 του 3833/2010 (εδαφ. 2 υποπαράγραφος Ζ5 του πρώτου άρθρου του Ν. 

4093/2012) που προβλέπει ότι οι εγκρίσεις για συμβάσεις ορισμένου χρόνου θα είναι 

μειωμένες κατά 10% για το 2015 με εξαίρεση το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το 

προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου 

που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου κ.λ.π. 

5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου 

6. Τη βεβαίωση της Οικ. Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου ότι υπάρχει εξασφαλισμένη 

πίστωση για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου με 

πρόβλεψη στον προϋπολογισμό έτους 2017 

 

Εισηγούμαι να υποβληθεί αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών (8), συνολικά δώδεκα 

(12) ατόμων και πιο συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες: 
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Δ.Ε.  ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙ

ΟΤΗΤΑΣ 

ΥΕ 

ΟΔΗΓΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

– 

ΑΠΟΡΡΙΜΜ

ΑΤΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΩ

Ν ΜΗΧ. 

ΕΡΓΩΝ ΔΕ 

ΧΕΙΡΙΣΤΩ

Ν ΓΕΩΡΓ. 

ΕΛΚΥΣΤΗ

ΡΩΝ ΔΕ 

ΟΔΗΓΩ

Ν 

ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΩΝ 

ΔΕ 

ΥΔΡΑ

ΥΛΙΚ

ΩΝ 

ΔΕ 

ΒΟΗΘ

ΟΣ 

ΗΛΕΚ

ΤΡΟΤΕ

ΧΝΙΤΗ 

ΔΕ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 1 JCB 

1 

1 1   

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 2  ΔΙΑΜΟΡΦΩΤ

Η ΓΑΙΩΝ 

1 

  1  

ΑΝΘΕΜΟΥΝ

ΤΑ 

  JCB 

1 

  1 1 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ

ΩΝ 

       

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 1 3 1 1 2 1 

 

Καθώς και αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

ανταποδοτικού χαρακτήρα μέγιστης διάρκειας έξι μηνών (6), συνολικά πέντε (5) ατόμων και 

πιο συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες 

 

 

Δ.Ε.  ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 5 

 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3463/2006, το άρθρο 48 του Ν. 4325/15, το άρθρο 11 παρ. 7 του 3833/2010, τον 

Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πολυγύρου, τη βεβαίωση της Οικ. Υπηρεσίας 

του Δήμου Πολυγύρου 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

υποβληθεί αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

ανταποδοτικού χαρακτήρα μέγιστης διάρκειας οκτώ μηνών (8), συνολικά δώδεκα (12) 

ατόμων και πιο συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες: 

 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟ

ΤΗΤΑΣ 

Υ.Ε. 

ΟΔΗΓΩΝ 

ΦΟΡΤΗΓΩ

Ν – 

ΑΠΟΡΡΙΜ

ΜΑΤΟΦΟΡ

ΩΝ Δ.Ε. 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΜΗΧ. 

ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. 

ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

ΓΕΩΡ. 

ΕΛΚΥΣΤΗΡ

ΩΝ ΔΕ 

ΟΔΗΓΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΩΝ 

Δ.Ε. 

ΥΔΡΑΥΛΙΚ

ΩΝ Δ.Ε. 

ΒΟΗΘΟ

Σ 

ΗΛΕΚΤ

ΡΟΤΕΧ

ΝΙΤΗ 

Δ.Ε. 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 1 JCB 

1 

1 1   

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 2  ΔΙΑΜΟΡΦΩΤ

Η ΓΑΙΩΝ 

1 

  1  

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤ

Α 

  JCB 

1 

  1 1 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩ        
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Ν 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 3 1 3 1 1 2  

 

Καθώς και αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου 

ανταποδοτικού χαρακτήρα μέγιστης διάρκειας έξι μηνών (6), συνολικά πέντε (5) ατόμων και 

πιο συγκεκριμένα για τις παρακάτω ειδικότητες 

 

 

Δ.Ε.  ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΕ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 5 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 88/2017 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 4-4-2017 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗ 
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