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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ  ΕΝΟΣ  (1)  ΜΗΝΑ  ΕΩΣ  31/10/2016 ΓΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  ΑΝΑΓΚΩΝ  ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2006 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
υπαλλήλων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 εδ. ιε του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ234/Α/28.12.2009) σύμφωνα με τις
οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται  από τις διατάξεις του Ν.2190/1994 οι   συμβάσεις δίμηνης
διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.

4. Τις διατάξεις  του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και  συμπληρώθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.22 του Ν.4071/2012.
6. Τον Οργανισμό  Εσωτερικής  υπηρεσίας  του  Δήμου  Διονύσου  (ΦΕΚ 1546/τ.Β΄/27.6.2011) όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Την  υπ'  αριθ.117/12.07.2016  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  με  Θέμα:«Πρόσληψη  εποχικού

Προσωπικού για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας”.
8. Την  υπ΄αριθ.  56222/21537/29-7-2016  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης  Αττικής  με  την  οποία  εγκρίθηκε  η  υπ'αριθ.117/12.07.2016  Απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Διονύσου.

Ανακοινώνει

Την  πρόσληψη  προσωπικού  με  σύμβαση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου,
χρονική διάρκειας ενός (1) μήνα έως 31/10/2016, συνολικoύ αριθμού τριών (3) ατόμων για την
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες με τα
αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα
Διάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 Δήμος Διονύσου Άγιος Στέφανος ΔΕ29 ΟΔΗΓΩΝ
1  μήνας
(έως
31/10/2016)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά  απαιτούμενα  (τυπικά  &  τυχόν  πρόσθετα)
προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) ∆ίπλωµα 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
∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης  ειδικότητας  Μηχανών  Αυτοκινήτου  ή  Σχολής
Μαθητείας του ΟΑΕ∆ 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 ΟΑΕ∆ του ν. 1346/1983 ή -
Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή άλλος
ισότιμος  τίτλος  σχολικής  µμονάδας  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  αντίστοιχης
ειδικότητας.
 β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, 
 γ)  Πιστοποιητικό  Επαγγελµατικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  για  όσους  απαιτείται,
σύμφωνα µε τις Συμπληρωματικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
 δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία
εκδίδεται  από  τη  ∆ιεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος
σχολικής μονάδας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής .
 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, 
 γ)  Πιστοποιητικό  Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  για  όσους  απαιτείται,
σύμφωνα µε τις Συμπληρωματικές διευκρινίσεις που ακολουθούν.
 δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία
εκδίδεται  από  τη  ∆ιεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Β΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: (Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα
α)  Απολυτήριος  τίτλος  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.∆.  580/1970 ή απολυτήριος τίτλος ΑΔΑ: 4ΑΘΡΩΨ2-Τ
Σελίδα 3 από 8 ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός  θέσης  Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά  απαιτούµενα  (τυπικά  &  τυχόν
πρόσθετα)  προσόντα 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 άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .
 β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας 
 γ)  Πιστοποιητικό  Επαγγελµατικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  για  όσους  απαιτείται,
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν) και
 δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία
εκδίδεται  από  τη  ∆ιεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου
Υποδομών, Μεταφορών και ∆ικτύων,
 ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄  ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:  (Εφόσον  οι  θέσεις  δεν  καλυφθούν  από
υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα:
 α)  Απολυτήριος  τίτλος  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  (απολυτήριο  τριταξίου
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά  απαιτούμενα  (τυπικά  &  τυχόν  πρόσθετα)
προσόντα

γυµνασίου  ή  για  υποψηφίους  που  έχουν  αποφοιτήσει  µέχρι  και  το  1980
απολυτήριο δηµοτικού σχολείου) ή ισοδύναµος απολυτήριος τίτλος κατώτερης
Τεχνικής Σχολής του Ν.∆. 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  άδειας  οδήγησης
αυτοκινήτου. 
β) Ισχύουσα επαγγελµατική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας
γ)  Πιστοποιητικό  Επαγγελµατικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  για  όσους  απαιτείται,
σύµφωνα µε τις Συµπληρωµατικές ∆ιευκρινίσεις που ακολουθούν).
 δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ και η οποία
εκδίδεται  από  τη  ∆ιεύθυνση  Οργάνωσης  και  Πληροφορικής  του  Υπουργείου
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα µε την απαιτούμενη κατά τα
ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου) Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια
οδήγησης  αυτοκινήτου της  κατηγορίας Γ΄  ή  Γ’+  Ε από την  10η Σεπτεμβρίου
2009  και  μετά  απαιτείται  να  προσκομίσουν  πλέον  της  άδειας  οδήγησης
αυτοκινήτου  και  Πιστοποιητικό  Επαγγελµατικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  μεταφοράς
εμπορευμάτων,  σύμφωνα  µε  το  π.δ.  74/2008  (ΦΕΚ  112/18.6.2008  τ.  Α΄).
Σύμφωνα µε το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν µία από τις ανωτέρω άδειες
οδήγησης µέχρι και την 9 η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από την υποβολή του
ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η Σεπτεµβρίου 2014 την επομένη της
οποίας απαιτείται το ανωτέρω πιστοποιητικό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Για  την  άδεια  οδήγησης  αυτοκινήτου  Γ’  (C)  κατηγορίας
απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ).
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ  (σύμφωνα  με  την  απαιτούμενη
κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)
Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής
Ικανότητας (ΠΕΙ)απαιτείται:
είτε  η κατοχή  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  η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του  κοινοτικού
αριθμού  «95» δίπλα  σε  μία  ή  περισσότερες  εκ  των  κατηγοριών  ή
υποκατηγοριών  που κατέχει  ο  υποψήφιος  και  απαιτούνται  από την
ανακοίνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Σε  περίπτωση  αντικατάστασης  άδειας,  για  την  ενσωμάτωση
μίας ή περισσοτέρων
κατηγοριών ή υποκατηγοριών κατοχής του ζητούμενου από την ανακοίνωση
Πιστοποιητικού
Επαγγελματικής  Ικανότητας  (ΠΕΙ)  και  εφόσον  προκύπτουν  λόγοι
καθυστέρησης της
διαδικασίας επανέκδοσής της, γίνεται δεκτή και η ΒΕΒΑΙΩΣΗ της αρμόδιας
υπηρεσίας  της  Διεύθυνσης  Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  στην  οποία  να
αναφέρονται:
Το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατρός του αιτούντος τη βεβαίωση
Ο αριθμός της άδειας οδήγησης την οποία κατέχει καθώς και η νέα ισχύς
της (έναρξη, λήξη)
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος  σπουδών  και  λοιπά  απαιτούμενα  (τυπικά  &  τυχόν  πρόσθετα)
προσόντα

Η κατηγορία ή υποκατηγορία ΠΕΙ που του έχει  χορηγηθεί και  απαιτείται
από την
ανακοίνωση, καθώς και η ισχύς του (έναρξη - λήξη) και να επιβεβαιώνεται ότι
η άδεια
βρίσκεται σε διαδικασία επανέκδοσής της, λόγω ενσωμάτωσης κατηγορίας ή
υποκατηγορίας ΠΕΙ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:  Σε  περίπτωση  που  η  υπηρεσία  Μεταφορών  και
Επικοινωνιών της  οικείας  Περιφερειακής  Ενότητας  δεν  έχει  προχωρήσει
στη  συγκρότηση  επιτροπής  για  τις  εξετάσεις  του  ανωτέρω
πιστοποιητικού (ΠΕΙ), ο υποψήφιος προκειμένου να γίνει δεκτός για τη
θέση  του  ΟΔΗΓΟΥ  της  συγκεκριμένης  ανακοίνωσης,  πρέπει  να
προσκομίσει απαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής, στο
οποίο  να  αναφέρεται  η  αδυναμία  έκδοσης  του  ανωτέρω
πιστοποιητικού  εξ’  αφορμής  της  μη  συγκρότησης  της  εν
λόγωεπιτροπής.
Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων,  όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία
της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά
μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης, πρέπει
οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας
Μεταφορών  και  Επικοινωνιών.  Σε  περίπτωση  αδυναμίας  της  αρμόδιας
υπηρεσίας να χορηγήσει τη βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς
των αρχείων της, αρκεί :
η  προσκόμιση  της  βεβαίωσης  της  υπηρεσίας  αυτής  στην  οποία  να
αναφέρεται  ο  λόγος  αδυναμίας  καθώς  καιη  προσκόμιση  Υπεύθυνης
Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να
δηλώνει  την  ακριβή  ημερομηνία  αρχικής  κτήσης  της  κατηγορίας
επαγγελματικής άδειας οδήγησης που ζητείται από την ανακοίνωση.
Στην  περίπτωση  που  οι  υποψήφιοι  είναι  κάτοχοι  επαγγελματικής  άδειας
οδήγησης αλλοδαπής,  για  να  γίνουν  δεκτοί  πρέπει  να  προσκομίσουν
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας «περί ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της
άδειας  οδήγησης  αλλοδαπής  με  τις επαγγελματικές  άδειες  οδήγησης
ημεδαπής».

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Οι υποψήφιοι να  είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών
2. Να  έχουν  την  υγεία  και  τη  φυσική  καταλληλότητα  που  τους  επιτρέπει  την  εκτέλεση  των

καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική

συμπαράσταση)  με  την  επιφύλαξη  της  επόμενης  εξαίρεσης.
Εξαίρεση:  Οι  υποψήφιοι  για  θέσεις  βοηθητικού   ή  ανειδίκευτου  προσωπικού  υπό  την
προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν
αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρο (Ν.2207/1994 άρθρο4 παρ.6)
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ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι  για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν επικυρωμένα:

1. Φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  του  ατομικού  δελτίου  ταυτότητας  ή  άλλου  επικυρωμένου
δημοσίου εγγράφου από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη Δήλωση για πιθανό κώλυμα υπέρβασης της 8μηνης απασχόλησης στην οποία να
δηλώνεται ότι  το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο (12μηνο) από την τελευταία ημέρα της
νέας σύμβασης δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου
14 του ν.2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για την κάλυψη περιοδικών ή
πρόσκαιρων αναγκών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία που
απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).

3. Τυπικά προσόντα όπως περιγράφονται στον Πίνακα Β (για τον υποψήφιο που συμμετέχει στις
κατηγορίες ΔΕ).

4. Πρόσφατη βεβαίωση ΟΑΕΔ ή /βεβαίωση ΚΕΚ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών).

Τα  παραπάνω  δικαιολογητικά  θα  πρέπει  να  ισχύουν  τόσο  κατά  την  ημερομηνία  υποβολής  των
αιτήσεων όσο και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.             

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση  ολόκληρης  της  ανακοίνωσης  θα  γίνει  στο  χώρο  των  ανακοινώσεων  του  Δημοτικού
καταστήματος  του  Δήμου Διονύσου στον  Άγιο Στέφανο στην  οποία  εδρεύει  η  υπηρεσία  και  στις  7
δημοτικές  κοινότητες.   Θα συνταχθεί  και  σχετικό πρακτικό  ανάρτησης στο Φορέα (σύμφωνα με  το
άρθρο 21 παρ.9 του ν.2190/1994 όπως ισχύει).  Η παρούσα θα αναρτηθεί  και στην ιστοσελίδα του
Δήμου (www.dionysos.gr).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι  ενδιαφερόμενοι  καλούνται  να  συμπληρώσουν  την  αίτηση  και  να  την  υποβάλουν,  είτε
αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Λεωφόρο Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1, τ.κ 14565 Άγιος Στέφανος απευθύνοντάς
την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Διονύσου υπόψη κας ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ (τηλ
επικοινωνίας 2132030625, 2312030653) μέσα σε προθεσμία πέντε (05) ημερών από την επομένη της
ανάρτησης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ
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