
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

                                      ------------------------------------- 

Από ην 3
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 11/2011. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

                                            Έγθξηζε ζύλαςεο δίκελσλ ζπκβάζεσλ. 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 31 Ιαλνπαξίνπ 2011 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 10:30  ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηειεθσληθή πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ 

έγηλε  ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε 

απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 11 κέιε, ήηνη: 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ισάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο            1.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ   

2.- Ηιίαο  Γαιαλάθεο, Αλη/δξνο             2.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο, αλ θαη πξνζθιήζεθε  

3.- Μαξία      Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο           

4.- Γεώξγηνο  Κνπξηαληάθεο,  Μέινο   

5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄ 

6.-  Ισάλλεο Μνλδάλνο,              ΄΄ 

7.- Κσλ/λνο   Μελάο,                  ΄΄ 

8.- Δκκαλνπήι νθίιιαο,           ΄΄ 

9.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,         ΄΄ 

10.-Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,            ΄΄ 

11.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,        ΄΄ 

 

      Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ην ώκα έθξηλε ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο. 

      Ο  Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  κνλαδηθό ζέκα εμέζεζε όηη  κε ηελ ιήμε ηεο 

νθηάκελεο ζύκβαζεο ησλ νδεγώλ θαη ηνπ εξγάηε θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, 

δεκηνπξγείηαη νμύηαην πξόβιεκα ζηελ απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ θαη επεηδή ε 

έγθξηζε πξόζιεςεο ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ από ην ΑΔΠ έρεη 

ήδε θαζπζηεξήζεη πξνηείλεηαη ε πξόζιεςε ελόο νδεγνύ θαη ελόο εξγάηε 

θαζαξηόηεηαο, κε ζύκβαζε δηάξθεηαο δύν κελώλ Ι.Γ., γηα άκεζε αληηκεηώπηζε ησλ 

αλαγθώλ ηνπ Γήκνπ  

    Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη 

έθξηλε ηελ αλαγθαηόηεηα πξόζιεςεο νδεγνύ θαη εξγάηε θαζαξηόηεηαο κε ζύκβαζε δύν 

κελώλ Ι.Γ.,  ην άξζξν 206 Ν. 3584/2007, ηελ πξόβιεςε πηζηώζεσλ ζηνλ Γεκ. Πξ/ζκό 

2011 Κ.Α. 20/6041, 

 

                                      Α π ν θ α ζ ί δ ε η        Ο κ ό θ σ λ α : 

 

1.- Σελ πξόζιεςε ελόο (1) νδεγνύ θαηεγνξίαο ΓΔ29  θαη ελόο (1) εξγάηε 

θαζαξηόηεηαο ΤΔ16 κε δίκελε ζύκβαζε Ι.Γ., γηα αληηκεηώπηζε επεηγνπζώλ αλαγθώλ 

ηνπ Γήκνπ. 

2.- Οη δαπάλεο ζα βαξύλνπλ ηνλ Γεκ. Πξ/ζκό νηθ. Έηνπο 2011 Κ.Α. 20/6041. 

 

   Η απόθαζε πήξε α/α/ 11/2011. 



 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΗ                              Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

ππ:Ι. ΑΠΡΑ                ππ: H. ΓΑΛΑΝΑΚΗ                ππ:Γ.ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                        ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ      

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ                             

                                        ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                      ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                        ππ:: Κ.Μ.ΜΗΝΑ                              

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΙΛΛΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΜΑΝΟΤΟ 

                                        ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ 

 

    

                                            ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ 

                                            ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                                              Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

 

 

 

                                  ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


