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 Στο Ρέθυµνο σήµερα, 23 Ιουνίου του έτους 2010 ηµέρα Τετάρτη  και 
ώρα 16:00 π.µ. στο Γραφείο Συνεδριάσεων της ∆ιοικητικής - Οικονοµικής 
Υπηρεσίας στο ∆ηµαρχείο Ρεθύµνης, συνήλθε η Τριµελής Επιτροπή που 

ορίσθηκε µε την υπ’ αριθµ. 456/01.03.2010 απόφαση του ∆ηµάρχου 

Ρεθύµνης, ως αρµόδια για την επιλογή προσωπικού µε σύµβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής απασχόλησης, αποτελούµενη 

από τους: 

1.Πελαντάκη Χρυσούλα, ∆ιευθύντρια ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών 

του ∆ήµου Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε τον Α’ 

βαθµό, ως Πρόεδρο.     

2. Καλογεράκη Στυλιανή, Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού, µε τον Α΄ βαθµό.                                    

3.Υπερηφάνου Ιωάννα, Προϊσταµένη της ∆ιοικητικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ρεθύµνης, κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού – Οικονοµικού,  µε τον Α’ βαθµό. 

Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής, ορίστηκε µε την ίδια απόφαση να εκτελεί η 

κα Καλογεράκη Στυλιανή.  

 Η Πρόεδρος θέτει υπόψη των µελών της Επιτροπής το υπ’ αριθµό 

644/14-6-2010 έγγραφο του ΚΑΠΗ Ρεθύµνης µε το οποίο αποστέλλονται οι 
αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά των υποψηφίων που επιλέχθηκαν 

για πρόσληψη προσωπικού Μερικής Απασχόλησης, σύµφωνα µε το υπ’ 

αριθµό 1/15-5-2010 Πρακτικό της Επιτροπής και των συνηµµένων πινάκων 

κατάταξης.  

Κατόπιν η Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των δικαιολογητικών που 

προσκοµίστηκαν και αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία των 

υπολοίπων υποψηφίων και διαπίστωσε τα κάτωθι: 
 

Β΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α :  

1. Ως προς την υποψήφια Βλασίου ∆έσποινα του Βασιλείου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

 

Γ΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α :  

2. Ως προς την υποψήφια Τζανουδάκη Αναστασία του Νικολάου, η 

Επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 

3294/2-3-2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η 

Υπηρεσία των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 



3. Ως προς τον υποψήφιο Σπανουδάκη Μιχαήλ του Νικολάου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

4. Ως προς τον υποψήφιο Πατραµάνη Ιωάννη του Γεωργίου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

5. Ως προς τον υποψήφιο Γεωργαλή Βασίλειο του ∆ιονυσίου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

6. Ως προς την υποψήφια Χρυσού Ελένη του Λυκούργου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

7. Ως προς την υποψήφια Βουκάλη Στέλλα του Χαρίδηµου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

8. Ως προς την υποψήφια Προϊστάκη Μαρία του Γρηγορίου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

 

ΣΤ΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α  

9. Ως προς την υποψήφια Γιανοπούλου Ελένη του Γεωργίου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. 

10. Ως προς τον υποψήφιο Βαρδάκη Ευάγγελο του Νικολάου, η Επιτροπή 

διαπίστωσε ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις της υπ’ αριθµό 3294/2-3-

2010 Ανακοίνωσης του ∆ήµου Ρεθύµνης και κατόπιν αυτού η Υπηρεσία 

των ΚΑΠΗ µπορεί να προχωρήσει στην πρόσληψή της. Επιπλέον θα 

πρέπει η Υπηρεσία των ΚΑΠΗ να αναζητήσει αυτεπάγγελτα πρόσφατο 

πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου από το ∆ήµο 

Φοίνικα.  

 

Στο σηµείο αυτό τελείωσε η συνεδρίαση και συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, 

το οποίο υπογράφεται από την Πρόεδρο και τα µέλη της Επιτροπής.  

 

  

         Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΕΛΑΝΤΑΚΗ                          ΙΩΑΝΝΑ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΥ 
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