
ΑΠΟΦΑΣΗ 531 /2015 
Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

      

 

       Έχοντας υπόψη: 

1)Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα        

   Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης πρόγραμμα     

   Καλλικράτης». 

2)Την υπ’ αριθμ. πρωτ.16284/2015 αίτηση του υπαλλήλου Ζυγογιάννη Ιωάννη για 

χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ως χορευτής-δάσκαλος 

ελληνικών παραδοσιακών χορών, σε συνεργασία με:  

α)τον πολιτιστικό σύλλογο γυναικών Μαρτίνου «ΜΕΛΙΣΣΑ», που εδρεύει στο 

Μαρτίνο Φθιώτιδας, με σκοπό την πραγματοποίηση εκδηλώσεων – παραστάσεων  

Ελληνικών παραδοσιακών χορών. Οι πρόβες  θα γίνονται σε αίθουσα του Δημοτικού 

Σχολείου Μαρτίνου, κάθε Σάββατο, κατά τις ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ. για 

το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του έτους 2015  έως τον Ιούνιο του έτους 

2016 και 

β)τον πολιτιστικό σύλλογο γυναικών Εξάρχου  «ΥΑΜΠΟΛΙΣ», που εδρεύει στον 

Έξαρχο Φθιώτιδας. Οι πρόβες θα γίνονται στην αίθουσα του συλλόγου γυναικών 

στον Έξαρχο, κάθε Σάββατο, κατά τις ώρες από 17.00 μ.μ. έως 20.00 μ.μ., για το 

χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του έτους 2015 έως τον Ιούνιο του έτους 2016. 

3) Το υπ’αριθ. 17/15 πρακτικό του Δ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, με το οποίο 

γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον 

υπάλληλο του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, Ζυγογιάννη Ιωάννη του   

Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με βαθμό Ε΄, για το   

χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του έτους 2015 έως τον Ιούνιο του έτους 2016, 

όπως οι σχετικές νομικές διατάξεις ορίζουν ως προς τον τόπο, το χρόνο, το ωράριο, 

το είδος και τις συνθήκες απασχόλησης, με την προϋπόθεση ότι δε θα παρεμποδίζεται 

η ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων του και δε θα αρνηθεί υπερωριακή απασχόληση 

εφόσον του ζητηθεί από την υπηρεσία του.  
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4)Το γεγονός ότι η άσκηση της παραπάνω εργασίας θα εκτελείται σε χρόνο πέραν του  

ωραρίου του στο Δήμο και δε θα παρεμποδίζει την καλή εκτέλεση των καθηκόντων  

του. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

       Τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή στον υπάλληλο του Δήμου 

             μας, Ζυγογιάννη Ιωάννη του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, 

             με βαθμό Ε΄, για το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο του έτους 2015 έως τον 

             Ιούνιο του έτους 2016,  στα πλαίσια των προαναφερθέντων διατάξεων και σύμφωνα  

             με το σκεπτικό της παρούσης. 

 

                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

               ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1)Γραφείο Δημάρχου                                                       
2)Γενική Γραμματέα του Δήμου         ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ     

3) κ.Ζυγογιάννη Ιωάννη (ενυπόγραφα)                                        
     


