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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 2/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 23/2012
«Πεξί πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ
ραξαθηήξα».
ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2012, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σξίηε θαη ψξα 17,00,
ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε
αξηζκφ 02/20-01-2012 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε
λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη έμη (26) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο
1.
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
3.
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
4.
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
5.
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
6.
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
7.
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
8.
Ιχξαο Υαξάιακπνο
9.
Καξνχζεο Υξάιακπνο
10. Καπξνκηράιεο Θσλζηαληίλνο
11. Πεηξάθεο Υξήζηνο
12. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
13. νπξιάο Ησάλλεο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηψηεο
16. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
17. Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
18. Κηραιφπνπινο Κηραήι
19. Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
20. Παπαδάθεο Γεψξγηνο
21. Σζάθνο Πέηξνο
22. Υαξακήο Αληψληνο
23. Υξηζηάθνο ηαχξνο
24. Θξππσηφο Παλαγηψηεο
25. Κέληεο Γεψξγηνο
26. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε.
Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Θνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Θνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Θ.
Κνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ησάλλεο Σ.Θ. Αγγειψλαο, Κάξθνο
Παλαγηψηεο Σ.Θ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Φάββαο Βαζίιεηνο Σ.Θ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, θάγθνο Ησάλλεο
Σ.Θ. Αγίνπ Ησάλλνπ, Βνηψλ, Κπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Αγίνπ Ληθνιάνπ Κνλ/ζίαο, Κπαηζάθεο
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Θσλ/λνο Σ.Θ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σξηπφληηθαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Βειαληδίσλ, Σζηξηγψηεο αξάληνο
Σ.Θ. Βειηψλ, Σδάθαο Γεψξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, Θνληάθνο Ζιίαο Σ.Θ. Διίθαο, Ιεσηζάθνπ Θαιιηφπε
Σ.Θ. Θάκπνπ, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεψξγηνο Σ.Θ. Θππαξηζζίνπ,
Βαξβαξέζζνο Γεψξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Ιηξψλ, σηήξαιεο Παξαζθεπάο
Σ.Θ. Κεζνρσξίνπ, θαξκνχηζνο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Κεηακφξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ.
Κνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηψηεο Σ.Θ. Λνκίσλ, Θαξνχλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ,
Θαινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Θ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Θ. πθέαο, Θιεξνλφκνο
Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Θ. Φαξαθινχ, Ρνβάηζνο Κηραήι Σ.Θ. Υάξαθα.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Δπίζεο παξαβξέζεθε θαη ν πξντζηάκελνο ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ
Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θ. Αλλνχζεο Ησάλλεο.
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Θνιιηάθν Ησάλλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
ηηο 31-3-2011 θαη ζην ΦΔΘ 66/Α' δεκνζηεχζεθε ν λ. 3943/2011 «Θαηαπνιέκεζε ηεο
θνξνδηαθπγήο, ζηειέρσζε ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ».
ην άξζξν 49 παξ.8 πεξ. γ ηνπ λφκνπ απηνχ πξνβιέπνληαη ηα εμήο: «Ζ παξ. 2 ηνπ
άξζξνπ 205 ηνπ λ. 3584/2007 (ΦΔΘ 143/Α') θαηαξγείηαη. Οη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο
παξ.4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3899/2010 (ΦΔΘ 212/Α') δελ ηζρχνπλ γηα ην πξνζσπηθφ ηδησηηθνχ
δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ πξνζιακβάλεηαη ζηνπο ΟΣΑ γηα θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ
ραξαθηήξα».
Κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ λ.3584/2007 «Θψδηθαο Θαηάζηαζεο
Γεκνηηθψλ θαη Θνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ», παξερφηαλ ε δπλαηφηεηα ζε φζνπο πξσηνβάζκηνπο ΟΣΑ
εηζπξάηηνπλ αληαπνδνηηθά ηέιε (δειαδή Γήκνπο θαη Φνξείο Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ,
εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ππφ ηε κνξθή πλδέζκσλ ησλ ΟΣΑ), λα πξνζιακβάλνπλ πξνζσπηθφ
ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ρσξίο
ηελ έγθξηζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη, κφλν κε ηε ιήςε απφθαζεο
ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ θαη ηελ έθδνζε αλαθνίλσζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21
λ.2190/94 φπσο ηζρχεη.
Κε ηελ θαηάξγεζε ηεο παξαγξάθνπ απηήο, νη ΟΣΑ ζα πξέπεη πιένλ, πξνθεηκέλνπ λα
πξνζιάβνπλ ηέηνην πξνζσπηθφ, λα απνζηείινπλ, ζρεηηθφ αίηεκα ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ,
Απνθέληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ψζηε λα πξνσζεζεί γηα έγθξηζε ζηελ Δπηηξνπή
ηεο ΠΤ 33/2006 φπσο ηζρχεη.
Δπεηδή απηέο νη πξνζιήςεηο, αθελφο κελ απνζθνπνχλ ζηελ αληηκεηψπηζε βαζηθψλ
αλαγθψλ ησλ ΟΣΑ, ηδίσο ζηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο, αθεηέξνπ δε ην θφζηνο
κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ επηβαξχλεη ηνπο Θεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο, νχηε ηνλ
Θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, αιιά θαιχπηεηαη απφ ηα ηέιε πνπ εηζπξάηηνληαη απφ ηνπο δεκφηεο θαη
θαηνίθνπο, δελ ππφθεηληαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ζε ζρέζε κε ηηο
αληίζηνηρεο πξνζιήςεηο ηνπ έηνπο 2010 θαη ηνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) γηα θαζέλα απφ ηα
επφκελα έηε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Λ. 3986/2011.
Σν Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ κε ην αξηζ. 1586/13-1-2012 έγγξαθφ ηνπ, ελεκεξψλεη ηνπο
ΟΣΑ α΄ βαζκνχ φηη εθφζνλ αληηκεησπίδνπλ ειιείςεηο ζε ηέηνην πξνζσπηθφ κπνξνχλ λα
απνζηείινπλ ηα αηηήκαηά ηνπο, ηεξψληαο ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία, ρσξίο λα αλακέλνπλ
ηελ εγθχθιην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πξνζιήςεσλ.
ηνλ ππφ θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2012
έρνπλ πξνβιεθζεί πηζηψζεηο ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ, σο εμήο :
20.6041 : πνζφ 72.000,00 € (ηαθηηθέο απνδνρέο)
20.6054.001: πνζφ 21.000,00 € (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο)
25.6041 : πνζφ 20.000,00 € (ηαθηηθέο απνδνρέο)
20.6054 : πνζφ 6.000,00 € (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο)
ζηελ Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ζηελ ππεξεζία χδξεπζεο αληίζηνηρα.
Ζ πξφζιεςε επνρηαθνχ πξνζσπηθνχ ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη χδξεπζεο θαη
ζπγθεθξηκέλα 13 εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο, 2 νδεγψλ απνξξηκκαηνθφξνπ, 2 ρεηξηζηψλ
κεραλεκάησλ θαη 3 εξγαηψλ χδξεπζεο κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεζζάξσλ (4) κελψλ, θξίλεηαη αλαγθαία πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ
πξφζθαηξεο θαη επνρηαθέο αλάγθεο.
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Ο Γήκνο Κνλεκβαζηάο είλαη πνιππιεζήο θαη θαηαιακβάλεη πνιχ κεγάιε έθηαζε.
Απνηειείηαη απφ 38 δεκνηηθέο θαη ηνπηθέο θνηλφηεηεο, νη πεξηζζφηεξεο παξαιηαθέο θαη απφ 30
νηθηζκνχο φινη ηνπο παξαιηαθνί, κε απέξαληεο παξαιίεο.
Σνπο κήλεο απφ Ηνχλην κέρξη επηέκβξην, φιεο απηέο νη πεξηνρέο παξνπζηάδνπλ κεγάιε
επηζθεςηκφηεηα, ν πιεζπζκφο ηνπο ππεξδηπιαζηάδεηαη θαη νη αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη ν Γήκνο ηελ πεξίνδν απηή, είλαη απμεκέλεο ζην πεληαπιάζην, ηφζν ζηνλ ηνκέα
ηεο θαζαξηφηεηαο, φζν θαη ζηνλ ηνκέα ηεο χδξεπζεο.
Δηδηθφηεξα ε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Κνλεκβαζίαο κε ην ηζηνξηθφ κνλαδηθά Θάζηξν ηεο,
απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην πξνβεβιεκέλνπο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ζε παλειιήλην, αιιά θαη
ζε παγθφζκην επίπεδν. Όπσο είλαη θπζηθφ ζηελ πεξηνρή, ππάξρεη κεγάιε απαζρφιεζε ησλ
θαηνίθσλ ζηνλ ηνπξηζηηθφ ηνκέα, κεγάινο αξηζκφο παξαζεξηζηηθψλ θαηνηθηψλ εληφο ηεο Σνπηθήο
Θνηλφηεηαο θαη ηεο παξάιηαο δψλεο ηεο θαη θπζηθά κεγάινο αξηζκφο μελνδνρείσλ, ελνηθηαδφκελσλ
δσκαηίσλ θαη επηρεηξήζεσλ θαγεηνχ θαη δηαζθέδαζεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηνλ
πνιπάξηζκν αξηζκφ ησλ επηζθεπηψλ ηεο πεξηνρήο.
Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα ηεο Λεάπνιεο, ηελ πνιππιεζέζηεξε θαη ηε
κεγαιχηεξε ζε έθηαζε, αιιά θαη ηηο ππφινηπεο ηξεηο Δλφηεηεο Αζσπνχ, Κνιάσλ, Εάξαθα, κε ηηο
παλέκνξθεο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ηηο παξαιίεο κε ηηο Γαιάδηεο εκαίεο, ηνπο αξραηνινγηθνχο
ρψξνπο, ηα πεξίθεκα αμηνζέαηα, ηα νπνία πξνζειθχνπλ πιήζνο θφζκνπ, ηε ζεξηλή πεξίνδν.
Αλαιπηηθφηεξα ηελ πεξίνδν απηή, ζηνλ ηνκέα ηεο Θαζαξηφηεηαο, ηα δξνκνιφγηα ησλ
απνξξηκκαηνθφξσλ απηνθηλήησλ πξέπεη λα απμεζνχλ, ψζηε λα γίλεηαη κε απμεκέλε ζπρλφηεηα
ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ, εηδηθφηεξα ζηελ αηρκή ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, λα γίλεηαη
απνθνκηδή δπν θνξέο ηελ εκέξα, αθνχ ν Γήκνο καο θπξηνιεθηηθά «βνπιηάδεη» απφ ην πιήζνο
ησλ επηζθεπηψλ.
Υξεηάδεηαη ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ
παξαιηψλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ζρεδφλ φισλ ησλ Θνηλνηήησλ πνπ έρνπλ ην ραξαθηήξα
ησλ παξαζεξηζηηθψλ νηθηζκψλ, αθνχ ηελ ζεξηλή πεξίνδν ν αξηζκφο ησλ παξαζεξηζηψλ είλαη
ηνπιάρηζηνλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ρξεηάδνληαη θαζεκεξηλή
θαζαξηφηεηα, θάηη πνπ είλαη αδχλαην λα γίλεη απφ ην πξνζσπηθφ πνπ ππεξεηεί ζήκεξα ζην Γήκν
θαη είλαη 9 νδεγνί απνξξηκκαηνθφξσλ θαη 18 εξγάηεο θαζαξηφηεηαο.
Οη βιάβεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εθηεηακέλν δίθηπν χδξεπζεο θαηά ην δηάζηεκα απηφ
είλαη πνιιέο θαη ρξεηάδνληαη άκεζε απνθαηάζηαζε, κε ρξήζε ηφζν ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ
φζν θαη κε ρεηξσλαθηηθή εξγαζία θαη είλαη αδχλαην νη αλάγθεο απηέο λα θαιπθζνχλ απφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ πνπ είλαη 4 ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ θαη 2 εξγάηεο χδξεπζεο.
Σν ζχλνιν ησλ ζέζεσλ πνπ πξνηείλνληαη κε ηελ παξνχζα εηζήγεζε θαιχπηνληαη απφ ηνλ
νξγαληζκφ ηνπ Γήκνπ ΦΔΘ 1696/η.Β/29-7-2011 θαη ζηνλ νπνίν πξνβιέπνληαη ζαξάληα (40)
ζέζεηο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ΗΓΟΥ, δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
επνρηθψλ ή άιισλ πεξηνδηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ θαζψο θαη αλαγθψλ αληαπνδνηηθνχ
ραξαθηήξα.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππφςε
ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ Λ. 2190/94, 3584/07, 3852/10,
3943/11, ην αξηζ. 1586/13-1-2012 έγγξαθν Τπ. Δζσηεξηθψλ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία

Σελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 205 ηνπ Λ. 3584/2007, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Λ. 3943/2011, σο εμήο:
Γεθαηξία (13) άηνκα ΤΔ16 εξγαηψλ θαζαξηφηεηαο
Σξία (3) άηνκα ΤΔ16 εξγαηψλ χδξεπζεο
Γχν (2) άηνκα ΓΔ νδεγψλ απνξξηκκαηνθφξνπ
Γχν (2) άηνκα ΓΔ ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ.
Ζ πξφζιεςε δεηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηεζζάξσλ (4) κελψλ ζχκθσλα κε ηηο
πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Λ. 2190/1994 θαη θξίλεηαη αλαγθαία
πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ πξφζθαηξεο θαη επνρηαθέο αλάγθεο, γηα φινπο ηνπο αλσηέξσ
αλαθεξνκέλνπο ιφγνπο ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ.
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Κεηνςεθνχληνο ηνπ θ. Γεκνζζέλε Γεκεηξφπνπινπ, ν νπνίνο είπε φηη νη δηαθεξχμεηο πξέπεη
λα γξάθνπλ φηη δεηνχλ πξνζσπηθφ γηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη ρψξν, ε δηάξθεηα ησλ 4 κελψλ
δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη αλάγθεο θαζαξηφηεηαο θαη χδξεπζεο είλαη πάγηεο
θαη δηαξθείο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 23/2012.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ.
Ο Πξφεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Κέιε
Αβδνχινο πχξνο
Κέληεο Γεψξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηψηα
Βνπλειάθεο Γεψξγηνο
Ηαηξφπνπινο Γεκήηξηνο
Θαινγεξίλεο Ζιίαο
Θνιιηάθνο Ησάλλεο
Θνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Ιχξαο Υαξάιακπνο
Καξνχζεο Υαξάιακπνο
Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ησάλλεο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηψηεο
Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα
Αθξηβέο Απφζπαζκα
Καζηνξφπνπινο Λεθηάξηνο
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο
Κηραιφπνπινο Κηραήι
Ληθνιηλάθνο Παλαγηψηεο
Παπαδάθεο Γεψξγηνο
Παπαδάθε Δπγελία
Σζάθνο Πέηξνο
Υαξακήο Αληψληνο
Υξηζηάθνο ηαχξνο
Θξππσηφο Παλαγηψηεο
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο
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