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ηνπ 2012 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο 140/2012. 

                                                              Π ε ξ ί ι ε ς ε 

                                                              ------------------ 

Πξνγξακκαηηζκόο πξνζιήςεσλ πξνζσπηθνύ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ 

δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ  έηνπο 2012 

 

    ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 29 Ννεκβξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 17:00   ζπλήιζε ζε  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κάζνπ, κεηά από ηελ κε αξηζκ. 

Πξση. 3532/26-11-2012 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ δόζεθε  

ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαζώο θαη ζην Γήκαξρν Κάζνπ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010. 

    Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη παξίζηαηαη ν  Γήκαξρνο Κάζνπ θαη όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 13 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 10 κέιε, ήηνη: 

 

            Παξόληεο                                                                 Απόληεο 

            ------------                                                                 ----------- 

1.- Ησάλλεο   Αζπξάο, Πξόεδξνο                           1.- Ζιίαο  Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ   

2.-  Μαξία Φξαγθνύιε,  Γξακκαηέαο                  2.- Αληώληνο Υαηδεπέηξνπ, εθηόο Κάζνπ 

3.-  Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο,  Μέινο                   3.- Δκκαλνπήι Μαλνύζνο,   αλ θαη λόκηκα  

4.-  Μελάο      Ηεξνκόλαρνο,        ΄΄                             πξνζθιήζεθε. 

5.-  Φσηεηλή Αξπαηδή                 ΄΄                

6.-  Ησάλλεο Μνλδάλνο,              ΄΄ 

7.-  Δκκαλνπήι νθίιαο,            ΄΄ 

8.- Ησάλλεο Νηθνιάνπ,                ΄΄          

9.- Δπαγγειία Γεκεηξίνπ,           ΄΄          

10.- Κσλζηαληίλνο Μελάο           ΄΄ 

 

     Ζ Γεκνηηθή ππάιιεινο Φηιηππίδε Φσηεηλή, ηήξεζε ηα πξαθηηθά. 

 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο αλέθεξε ηα εμήο: 

ην ΦΔΚ 85/Α' δεκνζηεύζεθε ν λ.4071/2012 «Ρπζκίζεηο γηα ηελ Σνπηθή 

Αλάπηπμε, ηελ Απηνδηνίθεζε θαη ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε - 

Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ». Από ηηο νηθείεο ξπζκίζεηο ηνπ λόκνπ 

απηνύ, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο όκνηεο ηνπ λ.4057/2012 «Πεηζαξρηθό δίθαην 

Γεκνζίσλ Πνιηηηθώλ Γηνηθεηηθώλ Τπαιιήισλ θαη Τπαιιήισλ Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ» (54/Α'), πξνθύπηεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην 

πνπ θαζνξίδεη ηηο πεξηπηώζεηο πξνζιήςεσλ πνπ ππνβάιινληαη γηα έγθξηζε 



ζηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 33/2006, όπσο ηζρύεη, ή ηα ινηπά πξνβιεπόκελα 

όξγαλα. 

Δηδηθόηεξα, από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ 

λ.4057/2012 πξνβιέθζεθε όηη 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 ή κίζζσζεο έξγνπ ή νπνηαζδήπνηε άιιεο κνξθήο ζηνπο 

θνξείο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2190/1994 όπσο ηζρύεη (όπνπ 

εληάζζνληαη θαη νη ΟΣΑ θαη νη επηρεηξήζεηο απηώλ) απαηηείηαη έγθξηζε ηεο 

ΠΤ 33/2006 όπσο ηζρύεη. 

Ωζηόζν, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λεώηεξνπ λ.4071/2012, 

ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο πξνζσπηθνύ πνπ πξνζιακβάλνληαη ζηνπο ΟΣΑ 

θαη ζηα ΝΠΙΓ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είηε εμαηξέζεθαλ από ηελ 

ππνρξέσζε ρνξήγεζεο έγθξηζεο από νπνηνδήπνηε όξγαλν (έθηαθην 

πξνζσπηθό γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ κε απηεπηζηαζία, εξγαηνηερληθό 

πξνζσπηθό έσο πέληε εκεξνκηζζίσλ κεληαίσο, πδξνλνκείο άξδεπζεο, 

θαζώο θαη πξνζσπηθό κε ζπκβάζεηο δίκελεο ην πνιύ δηάξθεηαο, γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε θαηεπεηγνπζώλ ή επνρηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ) είηε 

ππήρζεζαλ ζε δηαθξηηή δηαδηθαζία έγθξηζεο (πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, 

θαζώο θαη πξνζσπηθό νξηζκέλνπ ρξόλνπ ή ζπκβαζηνύρνη έξγνπ ησλ 

νπνίσλ ε ακνηβή πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από αληίηηκν πνπ εηζπξάηηεη ν 

εξγνδόηεο θνξέαο από ηνπο σθεινύκελνπο γηα ηελ παξνρή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο).  

ύκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη ηελ εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 

28115/12.07.2012 γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ηελ έγθξηζε ησλ 

πξνζιήςεσλ γίλνληαη δεθηά ηα εμήο:  

1. Απαηηείηαη ε έγθξηζε ηεο ΠΥΣ 33/2006 γηα ηηο θάησζη πεξηπηώζεηο:  

- Πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ κε ζπκβάζεηο κέγηζηεο 

δηάξθεηαο νθηώ ή (πξνθεηκέλνπ γηα παηδηθνύο ζηαζκνύο) έληεθα κελώλ γηα 

ηελ θάιπςε παξνδηθώλ αλαγθώλ. Δδώ εληάζζνληαη θαη νη ζπκβάζεηο ζην 

πιαίζην ηεο πινπνίεζεο θνηλνηηθώλ ή ινηπώλ ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ 

πξνγξακκάησλ 

- πκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ, θαη 

- Πξνζσπηθό ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη ζπκβαζηνύρνη 

κίζζσζεο έξγνπ ακεηβόκελνη απνθιεηζηηθά από έζνδα πξνεξρόκελα από 

αληίηηκα πνπ εηζπξάηηεη ν θνξέαο γηα ηελ παξνρή ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππεξεζίαο ζηνπο σθεινύκελνπο (π.ρ. δεκνηηθά σδεία). 

 



Σςνεπώρ στην παπούσα υάση ππέπει να γίνει ο ππογπαμματισμόρ 

για όλερ τιρ κατηγοπίερ  των πεπιπτώσεων. 

Όζνλ αθνξά ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία 

έγθξηζεο, απηνί είλαη: 

 

•Οη ΟΣΑ α' βαζκνύ (δήκνη, ΝΠΓΓ απηώλ, δεκνηηθά ηδξύκαηα, ύλδεζκνη 

ΟΣΑ) 

•Οη ΟΣΑ β' βαζκνύ (Πεξηθέξεηεο, ΝΠΓΓ απηώλ) 

•Σα Πεξηθεξεηαθά Σακεία Αλάπηπμεο, ηα νπνία απνηεινύλ ΝΠΙΓ ηνπ β' 

βαζκνύ απηνδηνίθεζεο, έπεηηα από ηελ ηζρύ ησλ άξζξσλ 190 θαη επόκελα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Καιιηθξάηεο» (λ.3852/2010 όπσο ηζρύεη) 

•Η ΚΔΓΔ θαη νη ΠΔΓ 

•Η ΔΝΠΔ 

•Οη πάζεο θύζεσο επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο θ.ιπ. ησλ ΟΣΑ α' θαη β' βαζκνύ, 

ησλ νπνίσλ νη ζπκβάζεηο εγθξίλνληαη πιένλ από ηελ Δπηηξνπή ηεο ΠΤ 

33/2006 όπσο ηζρύεη (άξζξν έλαην παξ.20α ηνπ λ.4057/2012). 

 

Γηα ην πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, 

ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν, ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ πξέπεη λα 

πεξηέιζνπλ ην ΤΠΔ, ζπλνδεπόκελα από: 

α) απόθαζε δεκνηηθνύ, πεξηθεξεηαθνύ ή δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ (αλάινγα 

αλ πξόθεηηαη γηα δήκν, Πεξηθέξεηα, λνκηθό πξόζσπν δεκνζίνπ δηθαίνπ, 

ζύλδεζκν θ.ι.π.), κε ηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ν ιόγνο γηα 

ηνλ νπνίν απαηηείηαη ε πξόζιεςε ηέηνηνπ είδνπο πξνζσπηθνύ, θαηά 

βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη εηδηθόηεηα, 

β) αληίγξαθν ηνπ Οξγαληζκνύ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο, εθόζνλ πξόθεηηαη 

γηα ΟΣΑ α' βαζκνύ, ζηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνβιεθζεί νη ζέζεηο 

ηνπ αηηνύκελνπ πξνζσπηθνύ, ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 

205 ηνπ ΚΚΓΚΤ (λ.3584/2007). Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί ν λένο ΟΔΤ, ζα 

ιεθζνύλ ππόςε νη παιαηνί, όπσο ελδερνκέλσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί επ' 

αθνξκή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ.4024/2011, 

γ) βεβαίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ησλ παξαπάλσ θνξέσλ όηη έρνπλ 

εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπο νη ζρεηηθέο πηζηώζεηο γηα ην ηξέρνλ 

έηνο, 



δ) ην Παξάξηεκα Β ηεο εγθπθιίνπ, ζπκπιεξσκέλν. Η νξζή θαη επηκειήο 

ζπκπιήξσζε ηνπ παξαξηήκαηνο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε, αθνύ από απηή 

πξνθύπηεη, εάλ πξόθεηηαη γηα επνρηαθέο ή άιιεο πεξηνδηθέο ή πξόζθαηξεο 

αλάγθεο ή ηηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθό γηα πξνγξάκκαηα ή έξγα πνπ 

ρξεκαηνδνηνύληαη ή επηδνηνύληαη από δηεζλείο νξγαληζκνύο, 

ε) πξνθεηκέλνπ γηα επηρεηξήζεηο ΟΣΑ, αλαιπηηθό πίλαθα κε ηηο εγθξίζεηο γηα 

ηελ πξόζιεςε πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ πνπ 

έιαβαλ από ηελ ππεξεζία ζαο θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

ηεξεζεί ε δέζκεπζε ηνπ άξζξνπ 11 λ.3833/2010 όπσο ηζρύεη πεξί 

πεξηνξηζκνύ ηνπ αξηζκνύ ησλ εγθξίζεσλ ζε πνζνζηό 10 % θαη' έηνο, 

ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππόδεηγκα, 

ζη) ε πεξίπησζε πνπ ηα αηηήκαηα ησλ θνξέσλ ζα θαιύςνπλ επνρηθέο 

αλάγθεο, ζύκθσλα κε ηελ παξ.8 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ.3812/2009 είλαη 

απαξαίηεην νη θνξείο λα απνζηέιινπλ αίηεκα παξνρήο γλσκνδόηεζεο γηα 

πιήξσζε ζέζεσλ επνρηθώλ αλαγθώλ πξνθεηκέλνπ λα εθδνζεί ε 

πξνβιεπόκελε απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο & 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Δζσηεξηθώλ, ύζηεξα από γλώκε ηνπ 

ΑΔΠ. Σν ζρεηηθό ππόδεηγκα δηαηίζεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΔΠ 

(www.asep.gr ), ζηε δηαδξνκή: πκβάζεηο/νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ΟΥ)-

Δπνρηθό/Τπνδείγκαηα αλαθνηλώζεσλ/Αίηεκα ρνξήγεζεο γλσκνδόηεζεο 

επνρηθνύ πξνζσπηθνύ, θαη ζα πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζην ΤΠΔ θαη 

ειεθηξνληθά, ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: d.olo@ypes.gr . 

Δλ ζπλερεία, αθνύ δηαπηζησζνύλ από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο ησλ 

απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, έπεηηα από έιεγρν όισλ ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ, όηη πξόθεηηαη πξάγκαηη γηα αλάγθεο πνπ κπνξνύλ λα 

θαιπθζνύλ κόλν κε ηελ πξόζιεςε ηέηνηνπ πξνζσπηθνύ, νη 

απνθεληξσκέλεο πξνβαίλνπλ ζηε ζύληαμε εηζεγεηηθήο έθζεζεο, ζηελ νπνία 

αηηηνινγείηαη, πιήξσο θαη κε ζαθήλεηα, ε αλαγθαηόηεηα ηεο έγθξηζεο. Δάλ 

δηαπηζησζεί όηη δελ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ζύλαςε ηέηνησλ 

ζπκβάζεσλ, δελ ζα πξνσζνύληαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα. 

Σα ππό πξνώζεζε αηηήκαηα, ζπλνδεπόκελα από ηα πξνπαξαηεζέληα 

ζηνηρεία, θαζώο θαη ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο, δηαβηβάδνληαη ζπγθεληξσηηθά γηα όινπο ηνπο 

θνξείο, θαη όρη κεκνλσκέλα, ζηε Γηεύζπλζε Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο 

ΟΣΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ. 

Με βάζε ηα αλσηέξσ νη αξκόδηεο ππεξεζίεο καο, ζπλέηαμαλ ηνπο ζρεηηθνύο 

πίλαθεο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνύλ ηα αηηήκαηα γηα ηελ πξόζιεςε 

πξνζσπηθνύ κε ζρέζε ΙΓΟΥ. 

Σν Γ.. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ  

http://www.asep.gr/
mailto:d.olo@ypes.gr


 ηνλ Οξγαληζκό Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ (ΦΔΚ Β 120/ 03-

02-2012)  

 ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ. 3899/2010 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2190/1994, όπσο ηζρύεη θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 21  

 ηελ παξ 8 ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ λ. 3943/2011 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.20α ηνπ Έλαηνπ άξζξνπ ηνπ λ.4057/2012  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λεώηεξνπ λ.4071/2012 

 Σελ ππ’ αξηζ. 33/06  Π.Τ.. όπσο ηζρύεη (θαη ηηο Π.Τ.. ππ’ αξηζ. 

55/98 θαη 236/94 όπσο ηζρύνπλ) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 50/2001, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη  

 ηελ εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. οικ. 28115/12.07.2012 

 ηηο εμαζθαιηζκέλεο πηζηώζεηο ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ 

Κάζνπ  έτοςρ 2012  θαη πξόβιεςε ζην 2013 (βεβαίσζε αξηζ. 

3566/30-11-2012  ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο)   

 ηηο εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ 

Α. Δγθξίλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πξνζιήςεσλ ηνπ έηνπο 2012 γηα ηηο 

θάησζη κατηγοπίερ πποσωπικού ζπλνιηθνύ αξηζκνύ πέληε (5)  αηόκσλ, 

με σσέση μίσθωσηρ επγασίαρ οπισμένος σπόνος έωρ οστώ μήνερ 

ανάλογα με τιρ ανάγκερ, σο εμήο : 

 Τπειρ (3) ΓΔ Γηνηθεηηθνύ - Λνγηζηηθνύ  

 Μία (1) Σ.Δ. Μεραληθώλ Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ  

 Μία (1) ΓΔ Οδεγώλ Απηνθηλήησλ 

 

Δγθξίλεη επίζεο ηνπο ζρεηηθνύο πίλαθεο πξνγξακκαηηζκνύ πξνζιήςεσλ 

πξνζσπηθνύ έτοςρ 2012, πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνύζαο.  

 



Κξίλεηαη άθξσο απαξαίηεηε ε πξόζιεςε ηνπ έθηαθηνπ πξνζσπηθνύ 

γηα λα θαιύςεη ν Γήκνο Κάζνπ ηηο απμεκέλεο επνρηθέο αλάγθεο ηνπ δηόηη 

δελ ππάξρεη κόληκν νύηε θαη έθηαθην δηνηθεηηθό θαη εξγαηνηερληθό 

πξνζσπηθό γηα λα δηαηεζεί γηα ην ζθνπό απηό.  

 

Β.  Οη πξνζιήςεηο ζα βαξύλνπλ αληίζηνηρα ηνπο θάησζη Κ.Α. ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2012 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ Γήκνπ.  

1.- Γηα ηελ κηζζνδνζία ηξηώλ (3) ππαιιήισλ Γηνηθεηηθνύ – Λνγηζηηθνύ Γ.Δ. 

ππάξρεη πίζησζε ζηνλ Γεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. 

Έηνπο 2012 θαη πξνβιέπεηαη γηα ην 2013, Κ.Α. 10/6041 θαη 10/6054. 

2.- Γηα ηελ κηζζνδνζία ελόο Μεραληθνύ Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ  Σ.Δ., 

ππάξρεη πίζησζε ζηνλ Γεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. 

Έηνπο 2012 θαη πξνβιέπεηαη γηα ην 2013, Κ.Α. 30/6041 θαη 30/6054. 

3.- Γηα ηελ κηζζνδνζία ελόο (1) Οδεγνύ Απηνθηλήησλ Γ.Δ., ππάξρεη 

πίζησζε ζηνλ Γεκνηηθό πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Κάζνπ νηθ. Έηνπο 2012 

θαη πξνβιέπεηαη γηα ην 2013, Κ.Α. 10/6041 θαη 10/6054. 

 

Γ. Η παξνύζα λα θνηλνπνηεζεί ζηελ απνθεληξσκέλε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ 

λα δξνκνινγεζνύλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε ησλ αηηνύκελσλ 

πξνζιήςεσλ. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν λα πξνβεί ζε όιεο ηηο 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο ώζηε λα εθδνζεί ε πξνθήξπμε γηα ηελ πιήξσζε ησλ 

ζέζεσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη έπεηηα από ηε ζρεηηθή έγθξηζε ηεο 

επηηξνπήο ηεο ΠΤ 33/06.  

 

Η απόυαση αςτή έλαβε αύξοντα απιθμό 140/2012 

Αθνύ αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο 

 

 

 



Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                      ΣΑ ΜΔΛΖ                                 Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

ππ:Η. ΑΠΡΑ                ππ: Μ. ΦΡΑΓΚΟΤΛΖ                ππ:Γ.Δ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ                    

                                        ππ: Μ. ΗΔΡΟΜΟΝΑΥΟ                                                          

                                        ππ: Γ. ΚΟΤΡΗΑΝΣΑΚΖ 

                                        ππ: Η. ΜΟΝΓΑΝΟ 

                                        ππ: Φ. ΑΡΠΑΣΕΖ                       Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                                        ππ: ΔΜΜ. ΟΦΗΛΑ                      ππ: Φ.Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                                        ππ: ΔΤΑΓ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

 ππ: Η. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

                                        ππ: Κ. ΜΖΝΑ 

    

 

 

                         ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                        Ο ΔΗΓ.ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                         ΣΟ ΒΗΒΛΗΟ ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ 

                          Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΚΑΟΤ 

 

                                                                                               ΦΩΣΔΗΝΖ Η. ΦΗΛΗΠΠΗΓΖ 

                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΔΜΜ.ΔΡΩΣΟΚΡΗΣΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


