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Πρακτικά 499ης

 

 συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Στροβόλου που έγινε στα γραφεία του 
Δήμου στις 30/05/2011 

Αρ συνεδρίας: 5/2011 
 
 

 
Παρόντες: 

κ.κ   Σάββας Ηλιοφώτου, Δήμαρχος, Πρόεδρος 
Σταύρος Γερολατσίτης, Αντιδήμαρχος 

 
Μαρία Πασχάλη   Στέλλα Σουρμελή 
Ανδρούλα Αντωνίου   Γεώργιος Χρυσάνθου 

 Βαλεντίνος Πολυκάρπου  Στέλλα Αυλωνίτη    
 Κωνσταντίνος Κούκος   Δημήτρης Τσίγκης     

 Ανδρέας Κωνσταντίνου  Παντελάκης Αγκαστινιώτης  Μέλη 
Χρίστος Τσίγκης   Άθως Παρισινός    Δημοτικού 
Μιχαήλ Ιερείδης   Παναγιώτης Ουστάς   Συμβουλίου 
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους   Mάριος Ανδρέου   
 Ανδρέας Μαϊμάρης   Σωτήρης Λουκαϊδης   
 Φρόσω Γεωργιάδου   Άθως Αγαπητός     

            
           

   
        

 
Απόντες: 

κ.κ Χάρια Παπαγεωργίου 
 Μαρίνος Αθανασιάδης  Μέλη 
 Σταύρος Σταυρινίδης  Δημοτικού 
 Μενέλαος Κωμοδίκης  Συμβουλίου    
 Κώστας Σωφρονίου       
  
    
    
 
 
Παρευρισκόμενος:
 

  κ. Α. Λάμπρου, Δημοτικός Γραμματέας 
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499.1 

 

[15.27.01/2] Kαθορισμός διαδικασίας για τη διεξαγωγή προφορικής εξέτασης των 
υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Μηχανικού 

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόφασή του με αρ. 498.31/3.5.2011 αποφάσισε μεταξύ άλλων να 
συνέλθει για να καθορίσει την διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τη διεξαγωγή της προφορικής 
εξέτασης των υποψηφίων για την πλήρωση της θέσης του Δημοτικού Μηχανικού 
 
Με βάση την πιο πάνω απόφαση το Συμβούλιο συζήτησε επί των πιο κάτω επιμέρους θεμάτων και 
τοποθετήθηκε ως ακολούθως: 
 

499.1.1      

  Το Συμβούλιο αποφάσισε όπως η προφορική εξέταση των υποψηφίων   
διεξαχθεί την Τετάρτη 8/06/2011. Η συνεδρία θα αρχίσει στις 6:00μ.μ. και θα 
διαρκέσει για όσο χρόνο απαιτηθεί για την εξέταση όλων των υποψηφίων 
και το διορισμό του καταλληλότερου. 

Ημερομηνία διεξαγωγής της προφορικής εξέτασης των υποψηφίων 

 

499.1.2 

Το Συμβούλιο συζήτησε σε έκταση πρόταση του Δημάρχου και αποφάσισε 
κατά πλειοψηφία να καθορίσει τις ακόλουθες παραμέτρους σε ότι αφορά 
την βαθμολόγηση των υποψηφίων: 

Βαθμολογία 

 
(α)  για την επίδοση των υποψηφίων θα χρησιμοποιηθούν τέσσερις 

βαθμοί σύγκρισης, ήτοι “μέτριος/α”, “καλός/ή”, “πολύ καλός/ή”, 
“εξαίρετος/η” 

 
(β) τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλουν να αιτιολογήσουν 

γραπτώς τη βαθμολογία που θα δώσουν στον κάθε υποψήφιο. 
Η αιτιολόγηση αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται πάνω σε ειδικό 
έντυπο που θα ετοιμαστεί για το σκοπό αυτό από την Υπηρεσία. 

 
(γ)  θα προσληφθεί ο υποψήφιος που θα πάρει τη βαθμολογία με τα 

περισσότερα “εξαίρετος/η”. 
 

Σε περίπτωση που κανένας υποψήφιος δεν εξασφαλίσει 
βαθμολογία με το “εξαίρετος/η”, θα προσληφθεί ο υποψήφιος 
που θα εξασφαλίσει τη βαθμολογία με τα περισσότερα “πολύ 
καλός/ή” 
 

(δ)  σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων με το βαθμό “εξαίρετος/η” 
θα προηγείται εκείνος που θα έχει τα περισσότερα “πολύ 
καλός/ή” και ούτω καθ’ εξής. 
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499.1.3 

Μεταπτυχιακά διπλώματα και άλλα ακαδημαϊκά προσόντα πέραν από αυτά 
που καθορίζονται στην σχετική προκήρυξη για διεκδίκηση της θέσης θα 
λαμβάνονται υπόψη και θα τους αποδίδεται η ανάλογη βαρύτητα κατά τη 
βαθμολόγηση των υποψηφίων. 

Ακαδημαϊκά προσόντα 

 

499.1.4 

Το Συμβούλιο αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο μαζί με τους 
εκπροσώπους των Δημοτικών Ομάδων να συνέλθουν πριν την έναρξη της 
συνεδρίας και να διαμορφώσουν τέσσερις συνολικά ερωτήσεις που θα 
υποβληθούν στους υποψήφιους. 

Ερωτήσεις προς τους υποψηφίους 

 
Οι ερωτήσεις θα είναι πανομοιότυπες για όλους τους υποψήφιους και θα τις 
υποβάλει σ’ αυτούς ο Δήμαρχος. 

 

 
Δήμαρχος 
 
Κοιν:  Γενικό Ελεγκτή  
 της Δημοκρατίας 

 

 

 


