
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ

& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ και δ. τ. «ΚΑΠΑ»

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ταχ Δ/νση : Θ. Ζωγιοπούλου 5, ΤΚ : 59132

Πληρ. : Κούτσουρα Νίκη

Τηλ. : 2331022178

Ε-Mail : president@veriakapa.gr

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 32η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ομοίως άρθρ. 233 & 240 Ν.

3463/2006), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και

τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και του άρθρου 48 του Ν.

4940/22 (Α΄112) (αριθμ. εγκ. 375/39167/2-6-2022 του Υπ. Εσωτερικών), θα διεξαχθεί

ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του ΔΣ (Άρθρα 67, παρ.5 και 75, παρ.6 του ν.3852/2010) του Ν.Π.Δ.Δ.

«ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας», με την διαδικασία της «δια περιφοράς», μέσω μηνύματος

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 09-09-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 12:00 έως

14:00, για τη λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑ 1ο Έγκριση ή μη της ένταξης του ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας στα Ν.Π.Δ.Δ. που

επιθυμούν την ένταξη τους στον Ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή

σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης του

δημοσίου τομέα έτους 2023.

Θέμα 1ο : Το κατεπείγον οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να ληφθεί άμεσα η απόφαση ,

διότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτημάτων για την πρόσληψη προσωπικού είναι

στις 12-9-2022, σύμφωνα με την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/81/οικ.133724 Εγκύκλιο του Υπουργείου

Εσωτερικών η οποία κοινοποιήθηκε από το Δήμο Βέροιας στο Νομικό μας Πρόσωπο στις 5-9-2022

ημερομηνία κατά την οποία , λόγω αλλαγής της εταιρείας υποστήριξης πληροφοριακών

συστημάτων ήταν αδύνατη η παραλαβή της. Για το λόγο αυτό οι ενέργειες θα πρέπει να είναι

άμεσες για την εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών.

ΠΡΟΣ

κ.κ. Διοικητικούς Συμβούλους
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Παρακαλείσθε σήμερα, ημέρα Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα από 12:00 έως 14:00 να

ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο e–mail president@veriakapa.gr , για την

θέση σας επί του θέματος, ψηφίζοντας : «ΥΠΕΡ» ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ» .

Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη,

μετά τη λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ



OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1.Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον

των δύο τρίτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

2.Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν

αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για

την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 12:00 έως 14:00. Τα μέλη που δεν θα

αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 14:00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).

3.Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης

πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται

με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.

4.Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία

επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

5.Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και

αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του e–mail με το οποίο θα

δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα γι αυτή.

6.ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:

ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΑΠΟΧΗ ΛΕΥΚΟ
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