
                                     Α   Π   Ο      Π   Α      Μ   Α 

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

Από ην 22
ν  

ηνπ 2011 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 172/2011. 

                                                    Π ε ξ ί ι ε ς ε 

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

     Δμέηαζε αηηήκαηνο παξαίηεζεο από ηελ επηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζσπηθνύ ηνπ 

Γεκνηηθνύ Τπαιιήινπ θ. Βαζηιείνπ Βηληηάδε. 

                         

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 7 Γεθεκβξίνπ 2011 εκέξα 

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

κεηά από ηελ κε αξηζκ. πξση. 3706/25-11-2011 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.- Ησάλλεο  Αζπξάο, Πξόεδξνο                   1.- Ζιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ 

 2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ,   Μέινο            2.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ, εθηόο Κάζνπ 

 3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,     ΄΄                3.- Μαξία Φξαγθνύιε, εθηόο Κάζνπ  

 4.- Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                4.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο, εθηόο Κάζνπ           

 5.- Μελάο      Μαιαλδξήο,          ΄΄                      

 6.-  Ησάλλεο    Μνλδάλνο,           ΄΄ 

 7.-  Δκκαλνπήι νθίιιαο,          ΄΄  

 8.- Κσλ/λνο Μελάο,                    ΄΄ 

 9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄ 

 

      Ο Γεκνηηθόο Τπάιιεινο Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

      (Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ παξόληνο ζέκαηνο ν Δηδηθόο Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. 

Βαζίιεηνο Βηληηάδεο εμήιζε ηεο αηζνύζεο). 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 6
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο  εμέζεζε όηη ν 

Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θ. Βαζίιεηνο Βηληηάδεο, θαηέζεζε αίηεζε παξαίηεζεο από ηελ 

επηηξνπή αμηνιόγεζεο πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα εμήο: 

Αμηόηηκνη θ.θ. Γεκνηηθνί ύκβνπινη, 

     Με ηελ ππ αξηζκ. 22/7-2-2011 απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Κάζνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο ππ 

αξηζκ. 22/4-2-2011 εδ. 8 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ, νξίζζεθα 

κέινο ηεο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο ηνπ ππό πξόζιεςε ζην Γήκν Κάζνπ πξνζσπηθνύ, 

κεηά ηεο ζπλαδέιθνπ θ. Ηνπιίαο Γαζθαιάθε θαη ηνπ κέινπο ηνπ Γεκνηηθνύ 

πκβνπιίνπ θ. Ζιία Γαιαλάθε. 

     ηελ αμηνιόγεζε ησλ αηηήζεσλ γηα πξόζιεςε πξνζσπηθνύ δίκελεο δηάξθεηαο, ε 

νπνία έιαβε ρώξα ηελ 21/10/2011, ε Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο ΟΜΟΦΩΝΑ θαηέηαμε 

ηνπο ππνςήθηνπο κε βάζεη ηα θαηαηεζέληα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα εηδηθά πξνζόληα. 

     Καηά ηεο απόθαζεο απηήο, ηεο Δπηηξνπήο, ε δηαγσληδόκελε θ. Μαξία 

Παπακπισλάδε θαηέζεζε έλζηαζε, θαηά ηελ εμέηαζε ηεο νπνίαο θαη πάιηλ ε 

Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο απεθάλζε ΟΜΟΦΩΝΑ πεξί ηνπ νξζνύ ιήςεο ηεο πξώηεο 

απόθαζεο θαηάηαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 



      Καηά ηελ ζπδήηεζε ηεο έλζηαζεο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από 

επηζπκία ηεο εληζηακέλεο,  ην κέινο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο θαη Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Ζιίαο Γαιαλάθεο,  πέξαλ από θάζε ινγηθή αθνύ ζηηο δύν 

πξνεγνύκελεο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο είρε ηνπνζεηεζεί ζεηηθά, 

εςήθηζε θαηά ηεο απόθαζεο Αμηνιόγεζεο, πξνθαζηδόκελνο αδηθία ηνπ Νόκνπ, παξά 

ηνπ όηη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε δελ εμεηάδεην ην δίθαην ή ην άδηθν ηνπ 

Ννκνζέηε, αιιά ην   λόκηκν ηεο απόθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο. 

    Ωο εθ ηνύηνπ ζεσξώ όηη ε ιεηηνπξγία ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο Πξνζσπηθνύ 

ηνπ Γήκνπ Κάζνπ, ηνπιάρηζηνλ ππό ηελ ζπγθεθξηκέλε ζύλζεζε, είλαη αδύλαηε θαη 

γηα ιόγνπο επζημίαο,  ππνβάιισ ηελ παξαίηεζή κνπ από κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θαη ζαο παξαθαιώ λα ηελ 

απνδερζείηε.’’. 

     ηελ ζπλέρεηα θάιεζε ην ώκα λα εμεηάζεη ηελ αίηεζε παξαίηεζεο. 

       Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ είδε ηελ επηζηνιή παξαίηεζεο ηνπ 

θ. Βαζηιείνπ Βηληηάδε, 

 

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

 

1.- Γελ απνδέρεηαη ηελ παξαίηεζε ηνπ κέινπο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιόγεζεο 

Πξνζσπηθνύ ηνπ Γήκνπ Κάζνπ θ. Βαζηιείνπ Βηληηάδε από ηελ Δπηηξνπή. 

2.- Ζ Δπηηξνπή απηή ζα αλαζπζηαζεί ιόγσ ηεο ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ άιινπ κέινπο 

ηεο Δπηηξνπήο θ. Ηνπιίαο Γαζθαιάθε. 

 

     Ζ απόθαζε πήξε α/α/ 172/2011. 

 

 

 

 

Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ                       ΣΑ ΜΔΛΖ                                    Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ: Η. ΑΠΡΑ                 ππ: ΑΝ. ΥΑΣΕΖΠΔΣΡΟΤ            ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

                                          ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ              

                                          ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                          ππ: Μ. ΜΑΛΑΝΓΡΖ                  Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                          ππ:: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ                        ππ : Β.ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

                                          ππ: EMM. ΟΦΗΛΛΑ                   

                                          ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

                                          ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 

    

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                    Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                         ΒΑΗΛΔΗΟ Γ.  ΒΗΝΣΗΑΓΖ 

 

 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 



 


