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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                                       Από το 3/2015 πρακτικό   
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ                                          συνεδριάσεως του Α.Π.Κ 

ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ      

                                                                                           Αριθμός απόφασης: 13/2015 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Θέμα: Ορισμός 3μελούς επιτροπής για προσλήψεις προσωπικού 

 

Στην Ιερισσό και στα γραφεία του Κέντρου Πολιτισμού, σήμερα το Σάββατο 28 του μηνός 

Φεβρουαρίου του έτους 2015 και ώρα 12:00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 72/26-02-

2015 πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 240 του Ν.3463/2006 και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία δεδομένου 

ότι από το σύνολο  των 11 (έντεκα) μελών βρέθηκαν παρόντα 06 (έξι), ήτοι:   

 

              Παρόντες                                                                Απόντες 

Παναγιωτοπούλου   Ελένη 

Γκατζώνης   Αστέριος 

Πράπα   Χριστίνα 

Βαλσαμής   Ελευθέριος   

Κωτάκης   Γέωργιος 

Καβλίτση   Ευαγγελία 

 

            Κούκος   Γεώργιος 

            Λαζάρου   Λάζαρος 

            Κατσαβαβάκης  Κωνσταντίνος   

            Καραβασιλικού   Γραμματική               

            Αναστασίου   Βασίλειος 

            

                          

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη και εισηγούμενη το 8ο θέμα της 

ημερησίας διατάξεως ανάφερε ότι: « Για την σωστή και ομαλή διαχείριση του Αριστοτελείου, θα 

πρέπει να ορίσουμε τριμελής επιτροπή η οποία θα είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των 

αιτήσεων ενδιαφερομένων και των αποτελεσμάτων πινάκων αξιολόγησης προκηρύξεων - 
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διαγωνισμών που προκύπτουν, για θέματα που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, στο Α.Π.Κ  και 

που αξιολογούνται εντός του Νομικού μας Προσώπου ». 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αριστοτέλη μετά 

από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα και αφού ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία 

λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της συστατικής της πράξης, 

        

Αποφασίζει  ομόφωνα 

Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής του Δ.Σ. του Αριστοτέλειου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου 

Αριστοτέλη η οποία θα είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των αιτήσεων ενδιαφερομένων και των 

αποτελεσμάτων πινάκων αξιολόγησης προκηρύξεων - διαγωνισμών που προκύπτουν, για θέματα 

που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, στο Α.Π.Κ  και που αξιολογούνται εντός του Νομικού μας 

Προσώπου, ως εξής :   

1. Βαλσαμής Ελευθέριος, Μέλος ΔΣ  

2. Γκατζώνης Αστέριος, Μέλος ΔΣ 

3. Τζημητρέα Μαρία, Υπάλληλος Α.Π.Κ  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε α.α 13/2015 
Ιερισσός 28-02-2015 

Έτσι έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ακριβές απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

 
 

ΑΔΑ: ΨΟ62ΟΛΘΙ-ΖΦΗ


		2015-03-20T14:20:32+0200
	Athens




