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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  
 της 23/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

 
 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα είκοσι (20) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 
19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Πολυγύρου, ύστερα από την με αριθ. 
23/16.12.2011 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 15 Ευαγγελινός Δημήτριος 
2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 
3 Βορδός Χρήστος 17 Μπάτσιος Αστέριος 
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Σταμούδης Ελευθέριος 
5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Καπλάνης Θωμάς 
6 Σαράντη Μαρία 20 Αβέρης Αθανάσιος 
7 Ζούνη Στέλλα 21 Παρθενιώτης Νικόλαος 
8 Πλιάκος Αστέριος 22   
9 Λακρός Αλέξανδρος 23   
10 Σοφοτάσιος Χρήστος 24   
11 Βουλγαράκης Χρυσόστομο 25   
12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26   
13 Δήμητσας Δημήτριος 27   
14 Μπογδάνος Κων/νος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Πύρρος Ιωάννης 
2 Δημητριάδης Χρήστος 
3 Χλιούμης Ανδρέας 
4 Λαφαζάνης Βασίλειος 
5 Γκολόης Γεώργιος 
6 Βαγιωνάς Αθανάσιος 

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 οι κ.κ.: α) Σαραφίδης Αναστάσιος, Ορμύλιας και β) Σάρρης Νικόλαος, Ταξιάρχη. 

 
Αριθμός θέματος : 4ο  
κατεπείγον 

Υποστήριξη στους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια 
στο σπίτι» 

Αριθμός Απόφασης : 514  
 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 4ο 
κατεπείγον θέμα, και εφόσον πήρε την διαβεβαίωση τόσο από τον κ. Δήμαρχο όσο και από το σώμα ότι 
ομόφωνα συμφωνούν να συζητηθεί το θέμα ως έκτακτο, ανέφερε ότι: «Αφορά ψήφισμά μας για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, και συγκεκριμένα σε όσους δουλεύουν στο πρόγραμμα 
«Βοήθεια στο Σπίτι». Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο να δώσει περισσότερες διευκρινήσεις».  
 Κ. Δήμαρχος: «θα ήθελα να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ότι 
η Κυβέρνηση ανταποκρίθηκε για τα 35.000.000,00 €, βρέθηκαν τα 35.000.000,00 € και 
ψάχνουν για άλλα 35. 
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 Απαίτηση της ΚΕΔΕ είναι να λυθεί και το πρόβλημα της μονιμοποίησης των υπαλλήλων 
με νομοθετική πρωτοβουλία και διάταξη, αρνείται η Κυβέρνηση μέχρι στιγμής, διότι 
υποστηρίζει ότι θα ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου, εκ του γεγονότος ότι και οι άλλες ομάδες 
συμβασιούχων ενδεχομένως να υφαρπάζουν, αυτοί υπό την καλή του όρου έννοια την σχετική 
διάταξη και το πάνε δικαστικά πλέον και να διεκδικήσουν μονιμότητα. 
 Παρά ταύτα εγώ θα έλεγα να βγάλουμε ένα ψήφισμα με το οποίο να λέμε, ότι στηρίζουμε 
τις δομές και τους υπαλλήλους μας και απαιτούμε από την Κυβέρνηση με τους δικούς της 
πόρους πλέον από την πολιτεία, να καλύψει την όλη διαδικασία για να μην υπάρξουν 
οποιαδήποτε προβλήματα κατά την χρονική εξέλιξη».  
 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
 Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, τις απόψεις των δημοτικών συμβούλων και 
μετά από διαλογική συζήτηση  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Την έκδοση ενός ψηφίσματος με το οποίο ο Δήμος Πολυγύρου θα δηλώνει ότι: 
• στηρίζει τις δομές και τους υπαλλήλους στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και 
• Απαιτεί από την Κυβέρνηση να καλύψει την όλη διαδικασία με τους δικούς της πόρους 

χωρίς καμία επιβάρυνση από τους Δήμους. 
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 513/2011 

 
Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 
Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 
Πολύγυρος 21 -12-2011 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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