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ΕΚΤΑΚΤΗΣ 

Σπλεδξίαζεο ηνπ  Σπκβνπιίνπ ηεο Δεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Κξπνλεξίνπ ηνπ Δήκνπ Δηνλύζνπ 

 

   

Αξηζκόο Απόθαζεο 1/2011                      Π ε ξ ί ι ε ψ ε 

 

ΘΕΜΑ : «Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήψεωλ πξνζωπηθνύ έηνπο 2011».  

Κξπνλέξη θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 19
ε
 ηνπ κήλα Ιαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2011, 

εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 20:00κκ ήιζε ζε έθηαθηε πλεδξίαζε ην Σνπηθφ 

πκβνχιην Κξπνλεξίνπ κεηά ηελ απφ ππ’αξηζ.πξση.675/18-1-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο , πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλαλ απφ ηνπο πκβνχινπο , 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.3852/2010). Καη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία 

δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 5 κειψλ βξέζεθαλ παξφληα 5 δειαδή: 

 

Π α ξ  φ λ η ε ο:                                                             Α π φ λ η ε ο: 
1.-Ληλάξδνο Μηραήι 

2.-Βεξβέξεο Νηθφιανο                                               

3.-Υηψηεο Γεκήηξηνο    

4.-Υξηζηφπνπινο Γεκήηξηνο 

5.-Παπαλησλίνπ Αληψληνο   

  

  Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ΕΚΤΑΚΤΗΣ ζπλεδξίαζεο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη αθνχ 

εηζεγήζεθε ην 1
ν
 ζέκα θαη κνλαδηθφ ζέκα κε ην θαηεπείγνλ ηνπ νπνίνπ ζπκθψλεζαλ νη ηέζζεξηο (4) 

απφ ηνπο πέληε (5) ζπκβνχινπο, κεηνςεθίζαληνο ηνπ θνπ Υξηζηφπνπινπ Γεκεηξίνπ ν νπνίνο 

ππνζηήξημε φηη δελ ππάξρεη ηεθκεξησκέλε πξφηαζε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο θν 

Ληλάξδν Μηραήι γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο δηφηη ηα άξζξα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξφζθιεζε 

αθνξνχλ ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ρσξίο λα πξνζδηνξίδνπλ ην ιφγν. 

πλερίδνληαο ν Πξφεδξνο εμέζεζε φηη ζχκθσλα κε ην ππ΄αξηζ.255/7-1-2011 έγγξαθν ηνπ Γήκνπ 

Γηνλχζνπ ζα πξέπεη άκεζα λα ζηείινπκε ηα αηηήκαηά καο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ 

πξνζσπηθνχ γηα ην έηνο 2011, ψζηε λα εγθξηζνχλ. Δπεηδή ινηπφλ ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πθίζηαληαη ζηελ πεξηνρή καο (χπαξμε ξεκάησλ, γεηηλίαζε κε ην θηήκα Σαηντνπ, 

κεγάιε έθηαζε ηεο βηνκεραληθήο πεξηνρήο , πςειφο θίλδπλνο εθδήισζεο ππξθαγηψλ θαηά ηε ζεξηλή 

πεξίνδν, αλάγθε απνςίισζεο, θαζαξηζκνχ θαη πεξηθξνχξεζεο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θιπ),εηζεγνχκαη 

ηελ πξφζιεςε  σο εμήο: 

1.- Γέθα  (10) εξγάηεο θαζαξηφηεηαο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

2.- Έλαο  (1) ειεθηξνιφγνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.   

θαη θάιεζε ην πκβνχιην λα απνθαζίζεη.  

 Σν Σνπηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη κεηά απφ δηαινγηθή 

ζπδήηεζε, 

                                          Α π ν θ α ζ ί δ ε η    θαηά    Π ι ε η ν ψ ε θ ί α 

 

1.-Φεθίδεη  φπσο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ην έηνο 2011, σο εμήο: 

1.-Γέθα (10) εξγάηεο θαζαξηφηεηαο Τπνρξεσηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

2.-Έλαο (1) ειεθηξνιφγνο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

πκθσλνχλ κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ νη θάησζη χκβνπινη: 

1.-Βεξβέξεο Νηθφιανο θαη 

2.-Υηψηεο Γεκήηξηνο 

Ο χκβνπινο θνο Παπαλησλίνπ ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε δηαηππψλνληαο ηελ επηθχιαμε σο 

πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ δηφηη δελ ππάξρεη επαξθήο ηεθκεξίσζε γηα ηνλ αξηζκφ απηφ. 

Ο χκβνπινο θνο Υξηζηφπνπινο Γεκήηξηνο θαηαςεθίδεη ηελ απφθαζε δηφηη ζεσξεί φηη ε 

εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ δελ είλαη ηεθκεξησκέλε θαη ππάξρεη έιιεηςε επαξθψλ ζηνηρείσλ πνπ λα 

ππνδεηθλχνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ. Δπίζεο δελ ππάξρεη 

θακία κειέηε έζησ θαη πξφρεηξε πνπ λα ππνδεηθλχεη ηνλ αξηζκφ θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπ. 

Σέινο δελ ππάξρεη θακία κειέηε γηα ηε δαπάλε πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα λα θαιπθζνχλ νη 

κηζζνδνζίεο ησλ αηφκσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ, ψζηε λα γλσξίδνπκε πφζν ζα επηβαξπλζεί ν 

πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ κε ην πνζφ απηφ.   

 



 

 

 

 

 Απηή ε απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 1/2011. 
 

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχλεηαη ε πλεδξίαζε. 

Γη απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ. 

 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                ΣΑ  ΜΔΛΗ 

                                                                              1.- Βεξβέξεο Νηθφιανο 

                                                                              2.- Υηψηεο Γεκήηξηνο 

                                                                              3.- Υξηζηφπνπινο Γεκήηξηνο 

Ληλάξδνο Γεκ. Μηραήι                                         4.-Παπαλησλίνπ Αληψληνο 

                                                                               


