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«Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών στο Δήμο  

Κόνιτσας , κατηγοριών Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης»
 

 
Στην Κόνιτσα και στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων), σήμερα στις 25-

01-2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00  συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας μετά από την με αριθμ. Πρωτ.: 318/20-01-2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου κ. Γεώργιου Ρόμπολου, κατά τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, 07-06-2010), συνδυαστικά με τις 

όμοιες των άρθρων 95 (παρ.3) του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.konitsa.gr). 

Από τα είκοσι ένα (21) μέλη στην συνεδρίαση παρευρέθησαν οι κατωτέρω Σύμβουλοι 

που απαρτίζουν ολομέλεια για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε  σύνολο 

είκοσι ένα (21) μελών βρέθηκαν παρόντες  και απόντες οι κατωτέρω: 

 

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Ρόμπολος Ν. Γεώργιος Πρόεδρος 1.  Δήμας Χ. Θωμάς 

2. Γαϊτανίδη – Νίνου Χ. Ελένη Μέλος 2. Καράτζιος Β. Διονύσιος 

3. Δημάρατου Λ. Αικατερίνη Μέλος 3. Κίτσιος Ι. Σταύρος 

4. Καλλιντέρης Χ. Γεώργιος Μέλος 4. Εξάρχου Β. Νικόλαος 

5. Κοντογιάννης Κ. Χαρίλαος   Μέλος Δεν προσήλθαν αν και 

6. Λάκκας Σ. Αθανάσιος Μέλος εκλήθησαν νόμιμα 

7. Μουτσιούλης Δ. Αλέξανδρος Μέλος  

8. Παρασκευάς Β. Χαρίλαος Μέλος ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ 
9. Παφίλης Ε. Ιωάννης Μέλος Η κα Παπαμιχαήλ παρευρέθηκε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 5ου έως και του 9ου θέματος 
τα οποία συζητήθηκαν κατά την έναρξη της 
συνεδρίασης και στη συνέχεια αποχώρησε 

10. Φασούλης Γ. Χρήστος Μέλος 

11. Παπαμιχαήλ Π. Ελένη Μέλος 

12. Γκότζου Π. Ελένη Μέλος  

13. Ντάφλης Γ. Δημήτριος Μέλος ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

14. Παγανιάς Γ. Κων/νος Μέλος Κατά την συζήτηση και ψηφοφορία του 11ου & 16ου 
θέματος της ημερησιας διάταξης λόγω κωλύματος 
του προέδρου,  προήδρευσε της συνεδρίασης ο 
Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. κος Ντάφλης Δημήτριος 

15. Σπανός Ι. Βασίλειος Μέλος 

16. Ντασταμάνης Χ. Ιωάννης Μέλος 

17. Σδούκος Β.  Δημήτριος   Μέλος 
 

 

Ο Δήμαρχος κ. Ανδρέας Παπασπύρου προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. 

          Στη συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας 

τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κ. Μπούτσικου Ελένη, του κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού-

Οικονομικού, υπάλληλος του Δήμου Κόνιτσας. 

          Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι κ. κ πρόεδροι: Δημοτικής Κοινότητας Κόνιτσας, 

καθώς και οι Πρόεδροι & Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κόνιτσας.  

 

Στην συνεδρίαση παρευρέθησαν: 

 

 

http://www.konitsa.gr/
ΑΔΑ: 9ΔΔΞΩΛ4-ΣΓΖ



Α. ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ    
Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΩΝ 

1. ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ √  

      
Β. ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΩΝ 

1. ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ 
 √ 

   
Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ      
Α/Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΠΑΡΩΝ ΑΠΩΝ 

1. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΛΙΑΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ √  

2. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  √ 

3. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ √  

4. ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΓΚΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  √ 

5. ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ ΤΣΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  √ 

6. ΑΡΜΑΤΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ √  

7. ΑΣΗΜΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ  √ 

8. ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗΣ ΤΕΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  √ 

9. ΓΑΝΑΔΙΟΥ ΤΖΙΜΙΝΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΙΣΤΙΠΠΟΣ  √ 

10. ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  √ 

11. ΔΙΣΤΡΑΤΟΥ ΣΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  √ 

12. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  √ 

13. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  √ 

14. ΕΞΟΧΗΣ ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ √  

15. ΗΛΙΟΡΡΑΧΗΣ ΚΟΛΩΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  √  

16. ΚΑΒΑΣΙΛΛΩΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ √  

17. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΚΑΓΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΑΡΙΣΗΣ √  

18. ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ ΜΙΡΤΣΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  √ 

19. ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ √  

20. ΚΛΕΙΔΩΝΙΑΣ ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ √  

21. ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  √ 

22. ΜΑΖΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ √  

23. ΜΕΛΙΣΣΟΠΕΤΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ √  

24. ΜΟΛΙΣΤΑΣ ΜΠΟΥΖΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  √ 

25. ΜΟΛΥΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ √  

26. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ √  

27. ΝΙΚΑΝΩΡΑ ΒΑΖΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ √  

28. ΟΞΥΑΣ ΖΟΥΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΜΕΝΕΛΑΟΣ  √ 

29. ΠΑΔΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  √ 

30. ΠΑΛΑΙΟΣΕΛΛΙΟΥ ΠΙΣΠΑΣ ΗΛΙΑΣ ΘΩΜΑΣ √  

31. ΠΗΓΗΣ ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ √  

32. ΠΛΑΓΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  √ 

33. ΠΛΗΚΑΤΙΟΥ ΒΕΖΑΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  √ 

34. ΠΟΥΡΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ √  

35. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ  √ 

36. ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΤΣΚΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  √ 

37. ΦΟΥΡΚΑΣ ΓΚΡΙΜΟΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  √ 

38. ΧΙΟΝΙΑΔΩΝ ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ √  

 

ΑΔΑ: 9ΔΔΞΩΛ4-ΣΓΖ



Ο Προεδρεύων  του Δημοτικού Συμβουλίου κ.  Δημήτριος Ντάφλης , Αντιπρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου,  για το 12 ο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην 

αρμόδια επί των διοικητικών θεμάτων Αντιδήμαρχο, κ. Νίνου Ελένη όπου παρουσίασε στο 

σώμα την παρακάτω εισήγηση: 

 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4368/2016, εξαιρέθηκε από την πλήρη αναστολή 

προσλήψεων τακτικού προσωπικού που εφαρμόζεται στους ΟΤΑ και τα ΝΠΙΔ αυτών μέχρι 31/12/2016, 
των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, το μόνιμο και ΙΔΑΧ 
προσωπικό των εν λόγω κατηγοριών που απασχολείται σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Επίσης, η πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα 
εξαιρέθηκε και από την απόφαση κατανομής που εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.  

Αντίθετα, εξακολουθεί να υπάγεται στους περιορισμούς του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 όπως 
ισχύει, το προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ.20α του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012, 
σύμφωνα με τις οποίες για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης τακτικού (μόνιμου και ΙΔΑΧ) προσωπικού 
όλων των κατηγοριών και εκπαιδευτικών βαθμίδων απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής της 
ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. 

Με βάση τα προαναφερόμενα, το Υπουργείο Εσωτερικών, με την αριθ. 25/40703/16-12-2016 
εγκύκλιό του (ΑΔΑ: 62ΑΛ465ΦΘΕ-Φ21), ζήτησε από τους ΟΤΑ να υποβάλουν τα αιτήματά τους 
σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού σε υπηρεσίες  ανταποδοτικού χαρακτήρα, εκπαιδευτικών 
βαθμίδων  ΔΕ και ΥΕ, στο πλαίσιο της στελέχωσης νευραλγικών υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης με 
τακτικό προσωπικό.   

 Για τον αριθμό των θέσεων του προσωπικού που θα περιληφθεί στον εν λόγω προγραμματισμό, 
τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και για την ιεράρχηση των 
αιτημάτων, βάσει βαθμού αναγκαιότητας, θα πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα 
ύστερα από τις αποχωρήσεις μoνίμων υπαλλήλων αλλά και λόγω της αύξησης των αρμοδιοτήτων και των 
αντικειμένων του Δήμου Kόνιτσας   στο πλαίσιο του προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ο προγραμματισμός 
πριοσλήψεων μονίμου προσωπικού ΔΕ και ΥΕ κατηγορίας με βάση το βαθμό αναγκαιότητας 
διαμορφώνεται ως εξής:  

1. Mια (1)  θέση ΔΕ Υδραυλικού για την Υπηρεσία Ύδρευσης του Δήμου μας, για την κάλυψη των 
αναγκών του καθαρισμού  και συντήρηση δεξαμενών των σαράντα τοπικών μας Κοινοτήτων 
καθώς και των  απαιτήσεων που δημιουργήθηκαν μετά  την εγκατάσταση του Νέου Δικτύου 
Ύδρευσης  στη  Δημοτική Κοινότητα Κόνιτσας. 

2. Μια (1)θέση    ΔΕ Μηχανοτεχνίτη για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
μας ,για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης και επισκευής του πλήθους των οχημάτων στην εν 
λόγω υπηρεσία. 

3. Μια(1)  θέση  ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων χωρίς  κάρτα ψηφιακού ταχογράφου για την κάλυψη 
των αναγκών του δήμου μας στους τομείς δράσης που αφορούν στην   αποκομιδή των 
απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό.  
  

 

Μετά τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι :  

  

 

Όπως προβλέπεται από τον ΟΥΕ του Δήμου Κόνιτσας (ΦΕΚ 2170/Β / 28-9-2011) ,την 1Η  

τροποποίηση του σύμφωνα με το (ΦΕΚ 2796/Β/16-10-2012) και κατόπιν της κατάργησης των 

θέσεων που προήλθε σε  εφαρμογή του άρθρου 33 του Ν 4024/2011 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

2736/Β/10-10-2012, ο αριθμός των κενών θέσεων μόνιμου προσωπικού στον Οργανισμό 

Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  Κόνιτσας,  των ανταποδοτικών Υπηρεσιών παρουσιάζεται 

στον κατωτέρω πίνακα:   

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ   

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ  ΚΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΑΔΑ: 9ΔΔΞΩΛ4-ΣΓΖ



ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2 0 2 ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   1 0 1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΔΕ OΔΗΓΩΝ AYTOKINHTΩΝ  3 2 1 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

         Τα απαιτούμενα προσόντα για τις συγκεκριμένες θέσεις καθορίζονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. 50/2001, όπως τροποποιήθηκαν,  συμπληρώθηκαν και ισχύουν και έχουν ως 

εξής : 

                                        ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  

  

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 

Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012*, β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού 

Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών 
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και 

αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω 

άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και 
εμπειρίας.  

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα:   

 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 . 

 β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής 

της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε 
με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 

προσόντα.  

 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 

Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 ,  

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου  ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον  τριών (3)  ετών  μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας. 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω 
προσόντα.  

 α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α' τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια 
Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012.  

β) Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου  ή 

ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος 

τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 
τουλάχιστον   έξι  (6)  μηνών   μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας. 

 

ΑΔΑ: 9ΔΔΞΩΛ4-ΣΓΖ



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Υποψήφιοι που κατέχουν άδεια την οποία αντικατέστησαν βάσει 

του π.δ. 112/2012, εφόσον στην νέα αυτή άδεια δεν αναγράφεται η αρχική άδεια 

και ημεροχρονολογία κτήσης αυτής οφείλουν να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση 

της αρμόδιας Υπηρεσίας από την οποία να προκύπτουν τα ανωτέρω στοιχεία. Η εν 

λόγω βεβαίωση απαιτείται προκειμένου να προσμετρηθεί το βαθμολογούμενο 

κριτήριο της εμπειρίας. 

 

                               ΚΥΡΙΑ  ΠΡΟΣΟΝΤΑ  ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  

Κύρια προσόντα 

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας 

ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη, 

–  Ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου 

σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών 

Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 

1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος 

ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την 

προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση  της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση ορθής αναγγελίας χορηγήθηκε 

βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 

 Εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας 

άσκησης επαγγέλματος 

Προσόντα α’ επικουρίας 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα πιο πάνω προσόντα) 

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας 

ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 

–  Ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της 

ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός 

οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας 

υπηρεσίας, ότι η άδεια άσκησης επαγγέλματος χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε 

αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας 

 Εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας 

άσκησης επαγγέλματος 

   Προσόντα β’ επικουρίας 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα πιο πάνω προσόντα) 

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη αυτοκινήτων ή Βεβαίωση ορθής αναγγελίας 

ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη 

–   Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή 

για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ/τος 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο 

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 

2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία 

τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

  

                                                     ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   ( ΧΩΡΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟ)  

 

                                                                                            Κύρια προσόντα 

 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 

ΑΔΑ: 9ΔΔΞΩΛ4-ΣΓΖ



 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε 

με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή 

της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του 

εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’. 

 Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων 

ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή πτυχίο Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ΤΕΕ 

ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου 

Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής 

Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή 

συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή Ηλεκτρικού 

Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου 

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων 

ΙΕΚ ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας 

 Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, μετά 
την απόκτηση της ζητούμενης άδειας. 

Προσόντα α’ επικουρίας 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα πιο πάνω προσόντα) 

 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 

 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε 

με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή 

της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του 

εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’. 

 Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. 

 Εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου, διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, μετά 
την απόκτηση της ζητούμενης άδειας. 

Προσόντα β’ επικουρίας 

(εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα πιο πάνω προσόντα) 

 Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας 

 Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε 

με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο 

εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή 

της οποίας βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του 

εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’. 

 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για 

υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή 

ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ΝΔ/τος 580/1970 ή 

απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του 

άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και 

εμπειρία επαγγελματία οδηγού αυτοκινήτου τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την 
απόκτηση της παραπάνω άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

  

Όπως προκύπτει από την αριθ.   500 /25-1-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου  του τμήματος 

Διοικητικών και  Οικονομικών Υπηρεσιών, του Δήμου μας οι δαπάνες που θα προκύψουν από την 

πρόσληψη του προτεινόμενου προσωπικού θα ανέλθουν στο ποσό των  σαράντα τριών χιλιάδων 

διακοσίων ευρό (43.200  €)κατ’ έτος    και θα βαρύνουν τις πιο κάτω πιστώσεις του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ως εξής : 

  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ   02.25.6011.01            14.400   € 

ΑΔΑ: 9ΔΔΞΩΛ4-ΣΓΖ



ΜΙΑ (1)  ΘΕΣΗ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΗ 1 

  

  

 

  

 

 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΗΤΩΝ   
ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ   

02.20.6011.01   
  

  

           28.800  € 
  

 

                                 ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 2  

  

 

Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. 

 

Παρακαλώ το Σώμα  για τη λήψη της σχετικής απόφασης . 

 

Η αναλυτική διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, φαίνεται στο 

απομαγνητοφωνημένο Πρακτικό Νο 1ον της συνεδρίασης της 25-01-2017. Κατά την 

διαλογική συζήτηση, όσοι εκ των Δημοτικών Συμβούλων πήραν τον λόγο, κατέθεσαν τις 

απόψεις  και τις προτάσεις τους και δόθηκαν στην συνέχεια οι απαιτούμενες διευκρινήσεις από 

την εισηγήτρια. Στη συνέχεια ο προεδρεύων του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού ακολούθησε 

ψηφοφορία, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

 

Αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση και έλαβε υπόψη: 

 Τις διατάξεις  του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.» 

 Τη με  αρ.πρωτ. 25/40703/16-12-2016 εγκύκλιο του Υπ Εσωτερικών . 

 Τον Οργανισμό της Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κόνιτσας όπως έχει τροποποιηθεί 

συμπληρωθεί και ισχύει . 

 Τη με αρ.  500/25-1-2017 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικών και 

Οικονομικών  Υπηρεσιών. 

Και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού ακολούθησε ψηφοφορία. 

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ       ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Την έγκριση του προγραμματισμού πόσληψης τακτικού προσωπικού κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ  

σε Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα για το έτος 2017 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 

εισηγητικό μέρος της παρούσας και συγκεγκριμένα ως ακολούθως  με την αναγραφόμενη σειρά 

προτεραιότητας :   

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ                        ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ          ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ  

ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  1 1 

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   2 1 

ΔΕ OΔΗΓΩΝ AYTOKINHTΩΝ  3 1 

2. Ο αριθμός των κενών θέσεων μονίμου προσωπικού για την κάλυψη των οποίων προορίζεται 

η πρόσληψη του ως άνω προσωπικού έχει ως εξής :  

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝ
ΕΣ ΘΕΣΕΙΣ   

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ  ΚΕΝΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ   

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ 
ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙ

ΣΜΟ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
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ΔΕ  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  2 0 2 1 ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ   1 0 1 1 
 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

ΔΕ OΔΗΓΩΝ 
AYTOKINHTΩΝ  

3 2 1 1 
 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

3.Οι δαπάνες που θα προκύψουν από το διορισμό του προαναφερθέντος προσωπικού θέσεις 

τρείς (3) , θα ανέλθουν στο ποσό των σαράντα τριών χιλίάδων διακοσίων ευρό (43.200€) 

κατ’έτος. 

Ανάλογα θα εγγραφούν αναγκαίες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους που θα 

πραγματοποιηθούν οι διορισμοί και θα υπάρξει μέριμνα για την εγγραφή των αναγκαίων 

πιστώσεων στους προϋπολογισμούς  των επομένων ετων με επιβάρυνση των κάτωθι ΚΑΕξόδων  

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κ.Α. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 

 ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
  

  

 02.25.6011.01 
  

 

           14.400   € 
  

 

 
 
                                                   ΣΥΝΟΛΟ   

                                         14.400 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ   

02.20.6011.01   
  

  

              28.800  € 
  

 

                                                     ΣΥΝΟΛΟ  
  

                                   28.800€ 

 
  ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ   

43.200€ 

 

4. Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για τις παραπέρα ενέργειες. 

5. Η παρούσα να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου. 

6. Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα 

Διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙ@ΥΓΕΙΑ διαφορετικά δεν εκτελείται. 

7. Σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον 

μπορεί να προσφύγει ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου 

-Δυτικής Μακεδονίας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΔΔΞΩΛ4-ΣΓΖ



  Η  απόφαση αυτή πήρε τον αυξ. αριθμό  12/2017 

 

Ο  κ. Πρόεδρος  κήρυξε το πέρας της συνεδρίασης και ευχαρίστησε τους παριστάμενους για 

τη συμμετοχή τους, ζητώντας  να υπογράψουν στο παρόν πρακτικό  όπως παρακάτω: 

   
ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ο  Αντιπρόεδρος   Γαϊτανίδη – Νίνου Χ. Ελένη 

Δημοτικού Συμβουλίου  Δημάρατου Λ. Αικατερίνη 

  Καλλιντέρης Χ. Γεώργιος 

  Κοντογιάννης Κ. Χαρίλαος   

  Λάκκας Σ. Αθανάσιος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ   Μουτσιούλης Δ. Αλέξανδρος 

  Παρασκευάς Β. Χαρίλαος 

  Παφίλης Ε. Ιωάννης 

Ο Γραμματέας Δ.Σ.  Φασούλης Γ. Χρήστος 

  Γκότζου Π. Ελένη 

  Ντάφλης Γ. Δημήτριος 

Χρήστος Γ. Φασούλης  Παγανιάς Γ. Κων/νος 

  Σπανός Ι. Βασίλειος 

  Ντασταμάνης Χ. Ιωάννης 

  Σδούκος Β.  Δημήτριος   

 
Ακριβές Αντίγραφο αποσπάσματος από τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων  του 

Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας. 

Κόνιτσα 25-01-2017 
Κατ’ εντολή Δημάρχου 
Η Ειδική γραμματέας 

 
Ελένη Μπούτσικου 

Του  Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικών  & 

Οικονομικών Υπηρεσιών 
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