
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 19
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 146/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

                               Πξνγξακκαηηζκόο πξόζιεςεο έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 31 Οθησβξίνπ 2011 εκέξα 

Γεπηέξα θαη ώξα 17:00  ζπλήιζε ζε   ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, 

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 3376/25-10-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  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 9 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

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

 1.- Ηιάηο Γαιαλάθεο, Αληηπξόεδξνο            1.- Ισάλλεο Αζπξάο, εθηόο Κάζνπ 

 2.- Μαξία Φξαγθνύιε, Γξακκαηέαο             2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

 3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Μέινο            3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο, εθηόο Κάζνπ  

 4.- Μελάο      Ιεξνκόλαρνο,        ΄΄                4.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ, λα θαη λόκηα           

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄                     πξνζθιήζεθε 

 6.-  Ισάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 7.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 8.- Κσλ/λνο Μελάο,                    ΄΄ 

 9.- Ισάλλεο   Νηθνιάνπ,              ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

     Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ 

ζέκαηνο. 

       Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.      

 Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  ζέκα  εμέζεζε όηη κε ηελ ηνλ ΄΄Καιιηθξάηε΄΄ έρνπλ 

αλαηεζεί ζηνπο Γήκνπο, θύξηα ηνπο Νεζησηηθνύο, πνιιέο Γηνηθεηηθέο – Οηθνλνκηθέο 

αξκνδηόηεηεο. ηηο ππνρξεώζεηο απηέο, ιόγσ έιιεηςεο κνλίκνπ πξνζσπηθνύ, ν Γήκνο 

Κάζνπ αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί. Θεσξείηαη απαξαίηεηε ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ 

ΙΓΟΥ κε δηάξθεηα ζύκβαζεο νρηώ κελώλ ελόο (1) εξγάηε Τδξνλνκέα ΤΔ16, αθνύ 

ζηελ Τπεξεζία απηή ηνπ Γήκνπ Κάζνπ δελ ππεξεηεί θαλέλαο κόληκνο Τπάιιεινο θαη 

θάιεζε ην Γ.. λα απνθαζίζεη   ζρεηηθά. 

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

γλσξίδνληαο ηα πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδεη ν Γήκνο ιόγσ έιιεηςεο κόληκνπ 

πξνζσπηθνύ, 

 

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

 

1.-  Δγθξίλεη ηελ πξόζιεςε ελόο (1)  αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο ΙΓΟΥ δηάξθεηαο 

νρηώ (8) κελώλ  εηδηθόηεηαο Δξγάηε Τδξνλνκέα θαηεγνξίαο ΤΔ16. 

 



     Η απόθαζε πήξε α/α/ 146/2011. 

 

Ο ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΗ                                    Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

ππ: ΗΛ. ΓΑΛΑΝΑΚΗ    ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΗ                  ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

                                          ππ: Γ. ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ              

                                          ππ: Μ. ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                          ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΗ                  Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                          ππ:: Ι. ΜΟΝΓΑΝΟ                        ππ : Β.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                          ππ: EMM. ΟΦΙΛΛΑ                   

                                          ππ: Κ. ΜΗΝΑ 

                                          ππ: Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΙΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

                          Ο  ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΙΛΔΙΟ Γ.  ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 

                ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΙΣΟ 

 

 

 

 


