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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 4/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 25/2013
«Πεξί πξνζιήςεσο πξνζσπηθνύ γηα θαηεπείγνπζεο αλάγθεο κε δίκελε ζύκβαζε».
Σηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο επηά (07) ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Πέκπηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 4/01-02-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο Σπύξνο
Πξόεδξνο Γ.Σ. 1.
Σππξηδάθνο Βαζίιεηνο
2.
Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Σ. 2.
Φαξακήο Αληώληνο
3.
Φξηζηάθνο Σηαύξνο
Γξακκαηέαο Γ.Σ. 3.
Μέληεο Γεώξγηνο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
4.
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Φαξάι.
Αληηδήκαξρνο
7.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
Σνπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Κνιιηάθνο Ισάλλεο
13. Λύξαο Φαξάιακπνο
14. Μαξνύζεο Φαξάιακπνο
15. Πεηξάθεο Φξήζηνο
16. Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
17. Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
18. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
19. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
20. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
21. Τζάθνο Πέηξνο
22. Τζάθνο Κσλ/λνο
23. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η Σπλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Τξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Τνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Χπρνγπηόο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγγειώλαο, Σθάγθνο Ισάλλεο Τ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Τδάθαο
Γεώξγηνο Τ.Κ. Διαίαο, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Τ.Κ. Λαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ληξώλ,
Φνπζάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Φξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Τ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο
Μηραήι Τ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Τ.Κ. Παληαλάζζεο, Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Τ.Κ.
Ταιάλησλ.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
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Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην έθην (6ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ αληηδήκαξρν θ. Μαπξνκηράιε Κσλ., ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Λακβάλνληαο ππόςε:
Α. Τν άξζξν 206 ηνπ λ. 3584/07 ζην νπνίν νξίδνληαη ηα εμήο:
«1. Δηδηθά επηηξέπεηαη ε πξόζιεςε πξνζσπηθνύ νπνηαζδήπνηε εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε
εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ από ηνπο Ο.Τ.Α. γηα ηελ αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ επνρηθώλ ή
πξόζθαηξσλ αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ
ππεξβαίλεη ηνπο δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ. Ο ππνινγηζκόο
ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2738/1999 (ΦΔΚ
180 Α'). Παξάηαζε ή ζύλαςε λέαο ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή
κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ
δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα ησλ πξνζιεπηέσλ θάζε θνξά ζην Α.Σ.Δ.Π.,
θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ
ηνπ επόκελνπ έηνπο. Τν Α.Σ.Δ.Π. δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε ζπλδξνκή ησλ όξσλ πξόζιεςεο ηεο
παξνύζαο πεξίπησζεο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί όηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε
πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ, εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ
21 ηνπ λ. 2190/1994, όπσο ζπκπιεξώζεθε θαη ηζρύεη.
2. Δπηηξέπεηαη ε πξόζιεςε ππαιιήινπ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο κε ζύκβαζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ηαθηηθνύ,
κνλαδηθνύ ζηνλ θιάδν ππαιιήινπ, ιόγσ θπήζεσο, ηνθεηνύ θαη κεηξόηεηαο, αξγίαο ή
δηαζεζηκόηεηαο θαη γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα δηάξθεηαο ηνπ θσιύκαηνο.
3. Η πξόζιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ δελ ππάγεηαη ζηε δηαδηθαζία
έγθξηζεο ηεο ΠΥΣ 33/2006 (ΦΔΚ 280 Α'), όπσο ηζρύεη.»
Β. Τελ πεξηπη. ηε ηεο παξ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2190/94, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
άξζξν 1 ηνπ λ. 3812/09, ζύκθσλα κε ηελ νπνία: εμαηξείηαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ λ. 2190/94 ην
πξνζσπηθό πνπ πξνζιακβάλεηαη γηα αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ
αλαγθώλ, κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο
δύν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ. Ο ππνινγηζκόο ηνπ δσδεθακήλνπ γίλεηαη
ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994. Παξάηαζε ή ζύλαςε λέαο
ζύκβαζεο κέζα ζην αλσηέξσ δσδεθάκελν δηάζηεκα ή κεηαηξνπή ηεο ζύκβαζεο ζε ανξίζηνπ
ρξόλνπ είλαη απηνδηθαίσο άθπξεο. Ο θνξέαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξόζιεςε απνζηέιιεη ηνλ πίλαθα
ησλ πξνζιεπηέσλ ζην ΑΣΔΠ, θαζώο θαη όινπο ηνπο πίλαθεο πξνζιεπηέσλ θάζε έηνπο, ην
αξγόηεξν κέρξη ηελ 31ε Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Τν ΑΣΔΠ δηελεξγεί έιεγρν γηα ηε
ζπλδξνκή ησλ όξσλ πξόζιεςεο ηεο παξνύζαο πεξίπησζεο. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν δηαπηζησζεί
όηη απαζρνιείηαη ή απαζρνιήζεθε πξνζσπηθό θαηά παξάβαζε ησλ πην πάλσ δηαηάμεσλ,
εθαξκόδεηαη ε παξάγξαθνο 15 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ λ. 2190/1994, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ
παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2527/1997.
Γ. Τελ παξ. 20α ηνπ έλαηνπ άξζξνπ ηνπ Ν.4057/2012 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε
ηελ παξ. 22 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν. 4071/12, ζύκθσλα κε ηελ νπνία:
«Γηα ηελ θίλεζε
δηαδηθαζηώλ πξόζιεςεο ή δηνξηζκνύ κόληκνπ πξνζσπηθνύ, πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο
ηδησηηθνύ δηθαίνπ ανξίζηνπ ρξόλνπ, θαζώο θαη πξνζσπηθνύ κε ζεηεία, κε ζύκβαζε νξηζκέλνπ
ρξόλνπ ε κίζζσζεο έξγνπ ε νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ζηνπο θνξείο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
14 ηνπ λ. 2190/1994 (Α΄ 28) απαηηείηαη πξνεγνύκελε έγθξηζε ηεο ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280),
«εμαηξνπκέλεο ηεο πξόζιεςεο εθηάθηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία
θαη ησλ πδξνλνκέσλ άξδεπζεο, θαζώο θαη ηεο πξόζιεςεο πξνζσπηθνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε
θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ηεο
νπνίαο ε δηάξθεηα δελ ππεξβαίλεη ηνπο δύν κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα δώδεθα κελώλ
ζηνπο θνξείο ηεο απηνδηνίθεζεο. Γηα ηηο πην πάλσ θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ εθαξκόδνληαη νη
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 209 θαη 211 ηνπ λ. 3584/2007, όπσο ηζρύνπλ”».
Τν γεγνλόο όηη ζην Γήκν Μνλεκβαζηάο, θαηεμνρήλ αγξνηηθόο δήκνο, ππάξρεη κεγάινο
αξηζκόο γεθπξηώλ, ελώ ην κήθνο ησλ πνηακηώλ είλαη αλππνιόγηζην. Ήδε από ηηο πξώηεο βξνρέο
παξαηεξήζεθε κεγάινο όγθνο μελόθεξησλ πιηθώλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηα γεθύξηα, θαηά
κήθνο ησλ πνηακηώλ, θαζώο θαη ζηνπο νρεηνύο δηεπζέηεζεο όκβξησλ πδάησλ εληόο ησλ
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νηθηζκώλ. Γηα λα απνθύγνπκε πξνβιήκαηα πιεκκπξώλ θαη θαηαζηξνθώλ ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο
θαη αγξνηεκάρηα ζε επόκελεο βξνρνπηώζεηο, ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζνύλ άκεζα.
Με ην ππάξρνλ κόληκν θαη Ι.Γ.Α.Φ. πξνζσπηθό ηνπ δήκνπ είλαη αδύλαηνλ λα θαιπθζνύλ νη
ππνρξεώζεηο απηέο θαη θαζώο νη αλάγθεο απηέο είλαη έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο, ζα πξέπεη λα
ηηο θαιύςνπκε κε πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο.
Καηόπηλ απηώλ εηζεγνύκαζηε ηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ γηα ηελ
αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ αλαγθώλ κε δίκελε ζύκβαζε, όπσο πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ:
Ο αξηζκόο ηνπ πξνζσπηθνύ θαη νη εηδηθόηεηεο απηώλ πνπ ζα απαηηεζνύλ είλαη 3 νδεγνί γηα
ηα θνξηεγά, 2 ρεηξηζηέο γηα ηα κεραλήκαηα έξγνπ ηνπ Γήκνπ θαη 9 εξγάηεο γεληθώλ
θαζεθόλησλ γηα ηα ζεκεία πνπ είλαη αδύλαηε ε ρξήζε κεραλεκάησλ.
Σπλνπηηθά νη εηδηθόηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα, ε δηάξθεηα ζύκβαζεο θαη ν
αξηζκόο ησλ αηόκσλ έρνπλ σο εμήο:
Α/
Α

Δηδηθόηεηα

Σππηθά
Πξνζόληα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

1

ΥΔ
Δξγαηώλ
Γεληθώλ
Καζεθόλησλ

2 κήλεο

9

2

ΓΔ Οδεγώλ

α) Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα.
β) Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεύζπλεο
δήισζεο)
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ
εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή
(β) Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ
ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή
Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή
Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983
εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνύο
εηδηθόηεηαο, δειαδή:
- Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ηιεθηξνκεραληθώλ Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ
Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή
-Ηιεθηξηθνύ
Σπζηήκαηνο
Απηνθηλήηνπ
ΤΔΣ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνύ
Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄
θαηεγνξίαο, θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)
γηα όζνπο απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ από ηελ 10ε Σεπηεκβξίνπ 2009,
ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα).
δ) Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεύζπλεο
δήισζεο)
αλ ην
ππ. αξηζ. α ζηνηρείν δελ πιεξείηαη
αληηθαζίζηαηαη από :
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο
κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο,
ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ.
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3

ΓΔ
Φεηξηζηώλ
Μεραλεκάησλ
Έξγνπ

ή
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ
Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ,
ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ.
ή
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ
Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ,
ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ.
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α)
Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ
εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή
επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ
Σρνιώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιώλ
Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο
δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε
ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο,
όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -ρεηξηζηή
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
δ) Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεύζπλεο
δήισζεο)
αλ ην ππ. αξηζ. γ ζηνηρείν δελ πιεξείηαη
αληηθαζίζηαηαη από :
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο
αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο
ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε
ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ
άδεηα κεραλνδεγνύ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε
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ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980
απνιπηήξην
Γεκνηηθνύ
Σρνιείνπ),
ή
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο
Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη
αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ,
κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή.
ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ),ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ
Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) κελώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύρεηξηζηή.

Καηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2013 έρνπλ πξνβιεθζεί νη
θαησηέξσ πηζηώζεηο:
Σηνλ Κ.Α. 70-6041 έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνύ 60.000,00 θαη ζηνλ Κ.Α. 70-6054
έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνύ 16.000,00 €.
Από ηηο αλσηέξσ πηζηώζεηο ζα πιεξσζνύλ ηα άηνκα πνπ ζα αζρνιεζνύλ γηα ηελ
απνκάθξπλζε μελόθεξησλ πιηθώλ καδί κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Τν Γεκνηηθό Σπκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ηνπ, ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο αλσηέξσ αλαθεξόκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη Οκόθσλα

Τελ πξόζιεςε δεθαηεζζάξσλ (14) αηόκσλ κε ζύκβαζε εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ε
δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηνπ δύν (2) κήλεο κέζα ζε ζπλνιηθό δηάζηεκα
δώδεθα (12) κελώλ θαη ε πξόζιεςε ησλ νπνίσλ είλαη απνιύησο αλαγθαία θαη απαξαίηεηε γηα
ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο είλαη θαηεμνρήλ
αγξνηηθόο δήκνο θαη έρεη κεγάιν αξηζκόο γεθπξηώλ, ελώ ην κήθνο ησλ πνηακηώλ είλαη
αλππνιόγηζην. Ήδε από ηηο πξώηεο βξνρέο παξαηεξήζεθε κεγάινο όγθνο μελόθεξησλ πιηθώλ
πνπ ζπγθεληξώζεθαλ ζηα γεθύξηα, θαηά κήθνο ησλ πνηακηώλ, θαζώο θαη ζηνπο νρεηνύο
δηεπζέηεζεο όκβξησλ πδάησλ εληόο ησλ νηθηζκώλ. Γηα λα απνθύγνπκε πξνβιήκαηα πιεκκπξώλ
θαη θαηαζηξνθώλ ζε ηδησηηθέο θαηνηθίεο θαη αγξνηεκάρηα ζε επόκελεο βξνρνπηώζεηο, ζα πξέπεη
λα απνκαθξπλζνύλ άκεζα.
Με ην ππάξρνλ κόληκν θαη Ι.Γ.Α.Φ. πξνζσπηθό ηνπ δήκνπ είλαη αδύλαηνλ λα θαιπθζνύλ νη
ππνρξεώζεηο απηέο θαη θαζώο νη αλάγθεο απηέο είλαη έθηαθηεο θαη θαηεπείγνπζεο, ζα πξέπεη λα
ηηο θαιύςνπκε κε πξόζιεςε επνρηθνύ πξνζσπηθνύ νξηζκέλνπ ρξόλνπ δίκελεο δηάξθεηαο.
Σπλνπηηθά νη εηδηθόηεηεο κε ηα αληίζηνηρα ηππηθά πξνζόληα, ε δηάξθεηα ζύκβαζεο θαη ν
αξηζκόο ησλ αηόκσλ, έρνπλ σο εμήο:
Α/
Α

Δηδηθόηεηα

Σππηθά
Πξνζόληα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

1

ΥΔ
Δξγαηώλ
Γεληθώλ
Καζεθόλησλ

α) Γελ απαηηνύληαη ηππηθά πξνζόληα.
β) Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07 (ππνβνιή ππεύζπλεο
δήισζεο).
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2

ΓΔ Οδεγώλ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ
εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνύ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή
(β) Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ ή
Πηπρίν Α' ή Β' θύθινπ ζπνπδώλ ΤΔΔ εηδηθόηεηαο
Μεραλώλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Απνιπηήξηνο ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ
ηκήκαηνο Μεραληθώλ Απηνθηλήησλ ή
Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο εηδηθόηεηαο Μεραλώλ Απηνθηλήηνπ ή
Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983
εηδηθόηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνύο
εηδηθόηεηαο, δειαδή:
- Ηιεθηξνινγηθώλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
- Ηιεθηξνκεραληθώλ Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνύ
Απηνθηλήηνπ ΤΔΔ ή
-Ηιεθηξηθνύ
Σπζηήκαηνο
Απηνθηλήηνπ
ΤΔΣ
δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή
- Ηιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή
- Ηιεθηξνιόγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνύ
Μεραλνηξνληθήο ΙΔΚ ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο
ζρνιηθήο κνλάδαο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο,
αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο.
β) Ιζρύνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄
θαηεγνξίαο, θαη
γ) Πηζηνπνηεηηθό Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλόηεηαο (ΠΔΙ)
γηα όζνπο απέθηεζαλ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ
ηεο θαηεγνξίαο Γ΄ από ηελ 10ε Σεπηεκβξίνπ 2009,
ζύκθσλα κε ηα ηζρύνληα).
δ) Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεύζπλεο
δήισζεο)
αλ ην
ππ. αξηζ. α ζηνηρείν δελ πιεξείηαη
αληηθαζίζηαηαη από :
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο
κνλάδαο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο ηίηινο ζρνιώλ ηεο αιινδαπήο,
ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ.
ή
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ
Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ,
ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ.
ή
α)
Απνιπηήξηνο
ηίηινο
ππνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην δεκνηηθνύ ζρνιείνπ) ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ
Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο
ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
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εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο
άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ,
ηεξνπκέλσλ ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ.
3

ΓΔ
Φεηξηζηώλ
Μεραλεκάησλ
Έξγνπ

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ
α)
Άδεηα κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή κεραλεκάησλ
εθηέιεζεο ηερληθώλ έξγσλ νκάδαο Β΄ ηάμεο Γ΄,
β) Άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ εξαζηηερληθή ή
επαγγεικαηηθή,
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο ηίηινο ΙΔΚ ή Τερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β' θύθινπ
ζπνπδώλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθνύ
Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ ή Τερληθώλ Δπαγγεικαηηθώλ
Σρνιώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ή Σρνιώλ
Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν.1346/83 ή άιινο ηζόηηκνο
ηίηινο ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή
αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο. Γίλεηαη επίζεο
δεθηόο νπνηνζδήπνηε ηίηινο ΙΔΚ ή δεπηεξνβάζκηαο
εθπαίδεπζεο ή άιινο ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο
ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ππό
ηελ πξνϋπόζεζε όηη ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε
ηεο αξκόδηαο γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο,
όηη ε αλσηέξσ άδεηα κεραλνδεγνύ -ρεηξηζηή
ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε
απηνηειώο είηε κε ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
δ) Να πιεξνύλ ηα γεληθά πξνζόληα δηνξηζκνύ πνπ
πξνβιέπνληαη γηα ηνπο κόληκνπο ππαιιήινπο ηνπ
πξώηνπ κέξνπο ηνπ λ. 3584/07. (ππνβνιή ππεύζπλεο
δήισζεο)
αλ ην ππ. αξηζ. γ ζηνηρείν δελ πιεξείηαη
αληηθαζίζηαηαη από :
γ) Ο νκώλπκνο ή αληίζηνηρνο, απνιπηήξηνο ηίηινο
αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο ηεο
εκεδαπήο ή ηζόηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ζρνιήο
ηεο αιινδαπήο. Γίλεηαη επίζεο δεθηόο νπνηνζδήπνηε
ηίηινο αλαγλσξηζκέλεο θαηώηεξεο ηερληθήο ζρνιήο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη
ν ππνςήθηνο ππνβάιεη βεβαίσζε ηεο αξκόδηαο γηα
ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ππεξεζίαο, όηη ε αλσηέξσ
άδεηα κεραλνδεγνύ- ρεηξηζηή ρνξεγήζεθε βάζεη ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ ηίηινπ είηε απηνηειώο είηε κε
ζπλππνινγηζκό θαη εκπεηξίαο.
ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980
απνιπηήξην
Γεκνηηθνύ
Σρνιείνπ),
ή
ηζνδύλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο
Σρνιήο ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο
Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζεο, ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο
εκεδαπήο ή άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη
αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ,
κεηά ηελ απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο
κεραλνδεγνύ-ρεηξηζηή.
ή
γ) Απνιπηήξηνο ηίηινο ηνπιάρηζηνλ Υπνρξεσηηθήο
Δθπαίδεπζεο (δει. απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ ή
γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην
1980 απνιπηήξην Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ),ή ηζνδύλακνο
απνιπηήξηνο ηίηινο θαηώηεξεο Τερληθήο Σρνιήο ηνπ
Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ
Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο,
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ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή
άιινο ηζόηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο θαη αληίζηνηρε
εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) κελώλ, κεηά ηελ
απόθηεζε ηεο παξαπάλσ άδεηαο κεραλνδεγνύρεηξηζηή.

Σηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2013 έρνπλ πξνβιεθζεί νη θαησηέξσ
πηζηώζεηο:
Σηνλ Κ.Α. 70-6041 έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνύ 60.000,00 θαη ζηνλ Κ.Α. 70-6054
έρεη πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνύ 16.000,00 €, από ηηο νπνίεο ζα πιεξσζνύλ ηα ππό
πξόζιεςε άηνκα, πνπ ζα αζρνιεζνύλ γηα ηελ απνκάθξπλζε μελόθεξησλ πιηθώλ καδί
κε ηηο αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπο.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 25/2013.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Τα Μέιε
Αβδνύινο Σπύξνο
Φξηζηάθνο Σηαύξνο
Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ.Σ.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Φαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Φ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
Σνπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λύξαο Φαξάιακπνο
Μαξνύζεο Φαξάιακπνο
Πεηξάθεο Φξήζηνο
Σηαζάθεο Παλαγηώηεο
Τζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Τζάθνο Πέηξνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Τζάθνο Κσλζηαληίλνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Παπαδάθε Δπγελία
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