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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπ όψιν
1 Τις διατάξεις του άρθρου της παρ.2 του άρθρου 14 του Ν 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων

διοίκησης ΦΕΚ 28 Α όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και τις όμοιες του άρθρου 1 του Ν 3812/09 καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 524/1980
ΦΕΚ 143/Τ.Α717.7.1980 κατά περίπτωση

2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης ΦΕΚ 87 Α
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

3 Τις διατάζεις του άρθρου 48 του Ν 4325/2015 2015 Α'47 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις
4 Την υπ αριθμ 34/4448/07-02-2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ιλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών

5 Την υπ αριθμ 13941/4087/2019 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο Δήμο Ιλίου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών

6 Την υπ αριθμ σικ 17817/08-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ΑΔΑ Ω716465ΧΘ7-ΞΡ4 η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 107 του Ν 4483/17 βάσει της οποίας εγκρίθηκε η απασχόληση στο Δήμο Ιλίου συνολικά δεκαεπτά 17 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

7 Το υπ αριθμ 18590/13-03-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο

8 Την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 526/Β728.2 2014 του Δήμου Ιλίου
9 Τις σχετικές αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού επιτροπών επιλογής προσωπικού
10 Την σχετική βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου περί ύπαρξης πιστώσεων για τη δαπάνη μισθοδοσίας
1 1 Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ 14 του Ν 4071/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του ν 4325/2015 Α'47 Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης

Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις και το άρθρο 107 του ν 4483/2017
Ανακοινώνουμε

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ 8 μηνών η έως εννέα

9 μηνών για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή από την υπογραφή της σύμβασης συνολικά οκτώ 8 ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την
παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού ανά κλάδο ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ως κατωτέρω

Κωδικός θέσης

m
TE Δάσκαλοι μουσικού

οργάνου σολίστες
κλασικής κιθάρας

102
TE Δάσκαλοι μουσικού

οργάνου σολίστες
Βιολιού

103
TE Δάσκαλοι μουσικού

οργάνου σολίστες
Πιάνου

104
TE Δάσκαλοι μουσικού

οργάνου σολίστες
Κλαρινέτου

105
ΔΕ Ζωγραφικής

106
ΔΕ Κεραμικής

Αγγειοπλαοτικής

107
ΔΕ Αγιογραφίας

Αριθμός
ατόμων

Τίτλοι σπουδών και λοιπά απαιτούμενο
τυπικό και τυχόν προσθετά προσόντα

Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Δίπλωμα κλασικής κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Κράτος ΥΠΠΟ και
Π Πτυχία ανώτερων θεωρητικών αρμονία-αντίοτιξη-φυγτ
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Δίπλωμα βιολιού από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής

αναγνωρισμένο απο το Κράτος ΥΠΠΟ
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Δίπλωμα πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το Κράτος ΥΠΠΟ καιΓ Πτυχία ανώτερων θεωρητικών αρμονια-αντίστιξη-φυγή
Α Οποιοδήποτε πτυχίο η δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας η μεταδεστεροβαθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Δίπλωμα κλαρινέτου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα Ωδείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αναγνωρισμένο από το Κράτος ΥΠΠΟ
Σημείωση θα προηγηθούν υποψήφιοι που θα προσκομίσουν βεβαίωση παρακολούθησης
συστήματος μουσικής προποιδείσς
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού
επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας ζωγραφικής

ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών
Σημείωση θα προηγηθούν υποψήφιοι πιστοποιημένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο μητρώο
του ΕΟΠΠΕΠ πρώην ΕΚΕΠΙΣ
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού
επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 134671983 ή 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητος Κεραμικής-Πηλοπλαστικής ή Αγγειοπλαοτικής-Κε(χιμικής ή
Κεραμικής-Αγγειοπλασπκής ή Τεχνικός χειροποίητης Κεραμικής ή Τεχνικός παραγωγικής Κεραμικής ή
Τεχνίτης Κεραμικής Αγγειοπλαστικής τέχνης

ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος
τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον
έξι 6 μηνών
Σημείωση θα προηγηθούν υποψήφιοι πιστοποιημένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο μητρώο του
ΕΟΠΠΕΠ πρώην ΕΚΕΠΙΣ
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων ΙΕΚ ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α ή Β κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού
επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής
μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν 1346/1983 ή 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Αγιογράφου Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών ή Ειδικός
Βυζαντινής Αγιογραφίας ή Τέχνης Τοιχογραφίας

108
ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι

διδασκαλία latin

ή Ji
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον έξι θ μηνών
Σημείωση θα προηγηθούν υποψήφια πιστοποιημένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο μητρώο του
ΕΟΠΠΕΠ πρώην ΕΚΕΠΙΣ
Τίτλοι σπουδών
Α Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Β Δίπλωμα ή πτυχίο σχολής χορού αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού τουλάχιστον
τριετούς μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής

ή
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως
ειδικότητας με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία τουλάχιστον έξι 6 μηνών
Σημείωση θα προηγηθούν υποψήφιοι πιστοποιημένοι ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο μητρώο του
ΕΟΠΠΕΠ πρώην ΕΚΕΠΙΣ

Καθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο για ένα 1 κωδικό θέσης σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα Υποβολή αίτησης για περισσότερους
τους ενός 1 κωδικού σημαίνει αυτόματα αποκλεισμός από τη διαδικασία επιλογής

ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 101 102 103 104
Προϋπηρεσία
Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία του αντικειμένου σε Δημοτικό Ωδείο ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή Δημοτική Επιχείρηση ή άλλα μουσικά ιδρύματα ή/καιΠρούπη

ρεσία στον φορέα αποδεδειγμένη
Καλλιτεχνική δραστηριότητα
•Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δραστηριότητα ακρόαση συνέντευξη
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 105 106 107 108
Προϋπηρεσία
•Αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία του αντικειμένου σε Δημοτικό Ωδείο ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ ή Δημοτική Επιχείρηση ή άλλα μουσικά ιδρύματα ή/καιΠροϋ

πηρεσία στον φορέα αποδεδειγμένη
Καλλιτεχνική δραστηριότητα• Αποδεδειγμένη εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δραστηριότητα συ/έντευξη
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1 Οι υποψήφιοι πρέπει 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 άρθρο 16 του Ν 3584/07
4 Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί

νόμιμα από αυτές
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
•Αίτηση συμμετοχής• Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας• Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως• Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα
•Αποδεικτικά εμπειρίας και προϋπηρεσίας
ο Για τους μισθωτούς Δημοσίου τομέα Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου σε ΝΠΔΔ ΟΤΑ Α και Β βαθμού σε Ν Π Ι Δ του

Δημοσίου Τομέα της παρ 1 του άρθρου 14 του Ν 2190 1994 όπως ισχύει ή σε φορείς της παρ 3 του άρθρου 1 του Ν 2597/1997 απαιτείται μόνο
βεβαίωση του αντιστοίχου φορέα από την οποία να προκύπτει το είδος εργασίας το οποίο παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής τηςο Για τους μισθωτούς Ιδιωτικού Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καιυπεύθυνη Δήλωση

του Ν 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του τα στοιχεία του εργοδότη φυσικού προσώπου ή
της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή/καιβεβαίωση εργοδοτών για το είδος της εργασίας του υποψηφίου

•Βιογραφικό σημείωμα
•Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1966 στην οποία να δηλώνεται ότι
ο Τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
ο Δεν υπάρχει κώλυμα κατά άρθρο 16 του Ν 3584/07
ο Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις μόνο για άνδρες ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί
ο Έχουν την υγεία και την φυοική καταλληλότητα που τους εππρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν
•Για υποψήφιους χωρίς ελληνική ιθαγένεια Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας ν.2413/1996 άρθρο 10 παρ.1
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου Κάλχου 48-50 1 0ς όροφος είτε αυτοπροσώπως

είτε με άλλο νομίμως με θεώρηση του γνησίου υπογραφής εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο μέσα σε προθεσμία δέκα 10 ημερών από την επόμενη

της δημοσίευσης της παρούσης σε ημερήσια εφημερίδα Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα• 2105063446 Δευτ έως Πέμπτη 13:00 19:00 Παρασκευή 13:00 15:00 κα Παππού Δάφνη
•2132030250 2132030255 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 13:00 κα Κωνσταντακοπούλου Αγγελική και κος Αρώνης Παναγιώτης
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την α Ανακοίνωση β έντυπο αίτησης και γ την υπεύθυνη δήλωση στον διαδικτυακό τόπο του ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

www.ilion.gr και στο τμήμα προσωπικού του Δήμου
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει με βάση τους παρακάτω πίνακες Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε κριτηρίου επί της

τελικής βαθμολογίας όλων των υποψήφιων
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 101-102-103
Βασικές σπουδές και παραμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές
Διδακτική προϋπηρεσία και εμπειρία
Προϋπηρεσία στον
Ακρόαση συνέντευξη καλλιτεχνικό έργο καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου ή οιοκρίσεκ μαθητών του
Σύνολο

20
501Γ
30
20

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 104
föö

Βασικές σπουδές και παραμφερείς καλλιτεχνικές σπουδέςρείςκ
ωση παρακολούθησης συστήματος μουσικής προπα'ιδείας

10
10

Διδακτική προϋπηρεσία και εμπειρία 35
Προϋπηρεσία στον φορέα
Ακρόαση συνέντευξη,_καλλιτεχνικ0 έργο καλλιτεχνικήδραστηριότττα του ιδίου ή διακρίσεις μαθητών του OTT
Σύνολο 100
ΠΑ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 105-106-107-108

Διδακτική προϋπηρεσία και εμπειρία
Βασικές σπουδές και παραμφερείς καλλιτεχνικές σπουδές

Βεβαίωση ένταξης στο μητρώο του ΕΟΠΠΕΠ πρώην EKETÏÏX ως πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων
Προϋπηρεσία στον φορέα
Συνέντευξη κολλττεχνικό έργο καλλιτεχνική δραστηριότητα του ιδίου ή διακρίσεις μαθητών του

20
20

30

Σύνολο
20
100

Αφού γίνει η επεξεργασία των αιτήσεων των υποψηφίων από τις αρμόδιες επιτροπές οι οποίες δύναται να καλέσουν τους υποψήφιους που πληρούν
τις προϋποθέσεις που ορίζει η ανακοίνωση οε πρακτική δοκιμασία ακρόαση ή/και συνέντευξη θα αναρτηθούν πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον
Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Κάλχου 48-50 Ιλιον

Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε 5 ημερολογιακών
ημερών από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας

Ο Δήμαρχος
Νικόλαος Ζενέτος

http://www.innews.gr
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