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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης  μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  στο πλαίσιο
του έργου

«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα - Circular Economy Implementation in Greece» (LIFE-IP CEI - Greece - LIFE 18
IPE GR 000013)

Ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α'/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις  διατάξεις  των  άρθρων  86  και  281  του  Ν.3463/2006  «Κύρωση  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων»
(ΦΕΚ114/2006/Α').
3. Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/Α'), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή
προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ Α' 28).
5. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  1  του  Ν.4250/26-3-2014  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και  Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα -  Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.  318/1992 (Α'161)  και
λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α'74).
6. To άρθρο 87 του ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52 Α) για τη «Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού σε χρηματοδοτούμενα, από
ευρωπαϊκούς πόρους, προγράμματα Life». 
7. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ26059/10.10.2016 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με την οποία δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,
όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων
διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς
και  με  συμβάσεις  μίσθωσης  Έργου  συμπεριλαμβανόμενων  των  παρατάσεων  και  ανανεώσεων  των  ανωτέρω
συμβάσεων. 
8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 164 (ΦΕΚ 134 Α). 
9. Τον Κανονισμό 1293/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη
θέσπιση Προγράμματος για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα (LIFE). 
10. Το  Συμφωνητικό  Partnership  Agreement)  στο  πλαίσιο  του  ολοκληρωμένου  έργου  LIFE  Integrated  Projects
Environment  (LIFE-IP  CEI  Greece)  με  τίτλο  «Εφαρμογή  της  Κυκλικής  Οικονομίας  στην  Ελλάδα»  (Circular  Economy
Implementation  in  Greece),  όπως  περιγράφεται  στο  Συμφωνητικό  Επιχορήγησης  LIFE-IP  CEI  Greece  –  LIFE18
IPE/GR/000013 (Grant Agreement), που υπεγράφη στις 21 Οκτωβρίου 2019, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε.) και
του Συντονιστή Δικαιούχου (Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας).
11. Το  Συμφωνητικό  Επιχορήγησης  LIFE-IP  CEI  Greece  –  LIFE18  IPE/GR/000013,  που  έχει  συναφθεί  μεταξύ  του
Συντονιστή Δικαιούχου και της Ε.Ε. (Παράρτημα 1) το οποίο περιλαμβάνει Ειδικούς Όρους, που διέπουν το έργο LIFE-IP
CEI Greece, Γενικούς όρους (Προσάρτημα/Annex I), το σύνολο της Πρότασης του έργου LIFE-IP CEI Greece (Προσάρτημα/
Annex II), τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό  του έργου (Προσάρτημα/Annex III ), τις εξουσιοδοτήσεις των συνδικαιούχων
προς τον Συντονιστή Δικαιούχο (Προσάρτημα/Annex IV),  και τέλος,  τους δείκτες απόδοσης/προόδου του έργου. Τα
Προσαρτήματα  ΙΙΙ  και  IV  και  οι  δείκτες  απόδοσης/προόδου  του έργου εμπεριέχονται  στο  Προσάρτημα ΙΙ.   Όλα τα
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κεφάλαια των Ειδικών και Γενικών Όρων σχετίζονται και εφαρμόζονται τόσο από τον Συντονιστή Δικαιούχο, όσο και από
τον Συνδικαιούχο του έργου LIFE-IP CEI Greece, εκτός εάν υπάρχει άλλη ρητή ειδική πρόβλεψη.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

εξειδικευμένους  επιστήμονες  που  διαθέτουν  τα  τυπικά  και  ουσιαστικά  προσόντα  της  παρούσας  για  τη  σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.

Αντικείμενο της σύμβασης έργου θα είναι η επιστημονική  υποστήριξη του Δήμου  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης  στο
πλαίσιο του έργου LIFE-IP CEI Greece – LIFE18 IPE/GR/000013 «Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα» και
ειδικότερα:

α. Η συμμετοχή στην εφαρμογή της μεθόδου Πληρώνω-Όσο-Πετάω στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

β. Η συμμετοχή στην επικοινωνία του έργου και στη δικτύωση με άλλα έργα LIFE και μη-LIFE, καθώς και Ευρωπαϊκές 
και διεθνείς πρωτοβουλίες, Ευρωπαϊκά και διεθνή θεματικά εργαστήρια  

γ. Η συμμετοχή στην παρακολούθηση της προόδου του έργου και σύνταξη εκθέσεων. 

Η   σύμβαση  μίσθωσης  έργου  θα  είναι  χρονικής  διάρκειας   δεκαοκτώ  (18)  μηνών.  Η   σύμβαση  δύναται  να
ανανεώνεται  μέχρι  την  31/10/2027.  Η  ανανέωση της  σύμβασης  γίνεται  μετά  από  εισήγηση  του  Δημάρχου   στην
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου

Παραδοτέα:
Τα παραδοτέα συνίστανται στην υποβολή περιοδικών εκθέσεων εκ μέρους του/της Ειδικού/ης Επιστήμονα στις οποίες 
θα περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες του/της στο αντίστοιχο πεδίο εργασίας και η συμμετοχή του/της σε 
σχετικές δράσεις στο πλαίσιο του Έργου.

Αμοιβή (τίμημα σύμβασης):
Η  συνολική  αμοιβή  ορίζεται  σε  46.801,20   ευρώ  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.,  Οποιεσδήποτε  επιπλέον  νόμιμες
εισφορές και κρατήσεις ήθελε προκύψουν συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ως άνω ποσό.

Τόπος εκτέλεσης έργου:
Ο/η επιλεγείς/επιλεγείσα υποψήφιος/α θα εκτελεί το αντικείμενο της σύμβασης στην Αττική, στις
εγκαταστάσεις που θα του/της υποδείξει η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  του Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης , με την επιφύλαξη τωνμετακινήσεων (εντός ή εκτός Ελλάδος), που θα απαιτηθούν στο πλαίσιο 
υλοποίησης του αντικειμένου της  σύμβασης.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει  : 
1. Να είναι Έλληνες/ίδες πολίτες.
2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Περιβάλλοντος  Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της  χώρας ή 

αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής της αλλοδαπής.
3. Να γνωρίζουν άριστα την αγγλική γλώσσα
4. Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές και

να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
5. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
6. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

Μη υποχρεωτικά προσόντα, αλλά εφόσον υπάρχουν προσμετρούνται υπέρ του υποψηφίου/ας
7. Να έχουν επαγγελματική εμπειρία σε παρόμοια γνωστικά αντικείμενα  διαχείρισης έργων / έργα συμμόρφωσης 

με την ευρωπαϊκή  περιβαλλοντική νομοθεσία  
8.  Να είναι κάτοχοι συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα σχετικά με  το περιβάλλον και την 

οικονομία 
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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τυποποιημένο έντυπο – υπόδειγμα αιτήσεως δεν διατίθεται από το Δήμο και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης
της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον υποψήφιο.

Ο  κάθε  υποψήφιος  οφείλει  να  στείλει  την  αίτηση  με  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  σε  αποκλειστική
προθεσμία  δέκα  πέντε  (15)  ημερών  από  την  επομένη  της  τελευταίας  δημοσίευσης  της  παρούσας  προκήρυξης,
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης,  Λεωφ. Καραμανλή 18, Τ.Κ. 16673 Βούλα, υπόψη κας Σεβαστής Ανθοπούλου
(τηλ. επικοινωνίας: 2132020080). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων, η οποία συνοδεύεται από
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

2. Φωτοτυπία του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

3. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α' (άνδρες υποψήφιοι).

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Αν ο βασικός τίτλος σπουδών
έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης ή αποδεικτικό της υποβολής  του τίτλου στο
ΔΙΚΑΤΣΑ / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας,  η οποία αίτηση να έχει υποβληθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Ευκρινές  φωτοαντίγραφο  του  μεταπτυχιακού  τίτλου  σπουδών της  ημεδαπής  ή  της  αλλοδαπής.  Αν  ο
μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης ή αποδεικτικό
της υποβολής  του τίτλου στο  ΔΙΚΑΤΣΑ / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας, η οποία αίτηση να έχει υποβληθεί μέχρι
την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

7. Ευκρινή  φωτοαντίγραφα  πιστοποιητικών  γνώσης  ξένων  γλωσσών.   Η  γνώση  της  ξένης  γλώσσας  θα
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις και η αποφοίτηση από ΑΕΙ της αλλοδαπής στα οποία
πρώτη γλώσσα είναι η αγγλική αποδεικνύει την άριστη γνώση της γλώσσας αυτής 

8.  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.

9. Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.1599/1986  (ΦΕΚ  75/Α΄),   ότι  δεν  έχουν  κώλυμα  διορισμού,  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις.

10. Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία  της  επιστημονικής  και  επαγγελματικής  τους  δράσης,  στο  οποίο  να
αναφέρεται αναλυτικά η εμπειρία τους,  καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη  των
τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων (πτυχία, τίτλοι μεταπτυχιακών σπουδών, πτυχία ξένων γλωσσών
κτλ).  

Τίτλοι  πιστοποιητικά και  βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται  από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα
μεταφρασμένα  στην  Ελληνική  γλώσσα.   Η  επίσημη  μετάφρασή  τους  γίνεται  από  αρμόδια  κατά  νόμο  αρχή  του
Υπουργείου Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από άμισθο
διερμηνέα διορισμένο βάσει του Ν. 148/1913 (ΦΕΚ 25/Α΄/1914).  Μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται
από δικηγόρο μετά την 27/09/2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της
γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
αντίγραφα  εγγράφων  που  έχον  εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο.   Γίνονται
υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από
δικηγόρο.

Έγγραφα της ημεδαπής: 

α) Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου και του
ευρύτερου  δημόσιου  τομέα,  υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των
πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. 
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β) Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και του
ευρύτερου  Δημόσιου  Τομέα,  υποβάλλονται  και  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  σε  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα.

Η αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των
τυπικών και  ουσιαστικών προσόντων τους,  επέχει  θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8  του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ
75/Α΄), όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την
υποβολή των αιτήσεων.

Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή
του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η επαγγελματική του πείρα, επάρκεια και  η γνώση ξένων γλωσσών. 

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Δήμου καθορίζονται ως
εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Α. Πτυχιακές σπουδές

 Μεταπτυχιακός τίτλος Βαθμοί -2- δύο

 Διδακτορικός τίτλος Βαθμοί -3- τρεις

Β. Εξειδίκευση στο Αντικείμενο

Συναφής Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός 
τίτλος (κατά την κρίση της Επιτροπής) Βαθμοί -2- δύο

Γ. Επαγγελματική επάρκεια

Αξιολογείται η συνολική εμπειρία του 
υποψηφίου και ειδικά σε θέματα  
διαχείρισης έργων / έργα συμμόρφωσης με
την ευρωπαϊκή  περιβαλλοντική νομοθεσία 
σύμφωνα με τα δικαιολογητικά κατάθεσης

Βαθμοί έως 3- τρεις

Δ. Γνώση Ξένης Γλώσσας            
(υποχρεωτικά άριστα την Αγγλική γλώσσα 
και άλλη μία τουλάχιστον καλή)

Βαθμοί -3- τρεις στην άριστη γνώση 
Αγγλικής & -1- ένα στην γνώση δεύτερης 
καλής

Δ. Προσωπικότητα - Συνέντευξη Βαθμοί -1- ένας έως -4- τέσσερις 

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να πάρει ένας υποψήφιος είναι  15.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στον βασικό τίτλο, δεν λογίζεται
ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας. Σε περίπτωση κατοχής από έναν υποψήφιο μεταπτυχιακού
και  διδακτορικού  τίτλου  σπουδών,  βαθμολογείται  μόνο  ο  ανώτερος  τίτλος  σπουδών  και  σε  περίπτωση  κατοχής
περισσότερων του ενός μεταπτυχιακού ή διδακτορικού βαθμολογείται ένας  εξ΄ αυτών. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή του ειδικού επιστήμονα  θα γίνει από τριμελή επιτροπή, η οποία θα συνέρχεται στο Δημαρχείο που
είναι  στην  έδρα  του  Δήμου  Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,  οδός  Λεωφ.  Κων/νου  Καραμανλή  18  Βούλα  και  θα
αποτελείται από :
α) τον Δήμαρχο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Γρηγόρη Δ. Κωνσταντέλλο
β) τον Διευθυντή της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Μιλτιάδη Αλ. Καβράκο
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γ) την Αναπληρώτρια Προϊστάμενη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού  Ανθοπούλου Σεβαστή του Κυριάκου

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα ασκεί η Προϊστάμενη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου
Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης Παπαμιχαήλ Ιωάννα του Κωνσταντίνου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με αναπληρώτρια την
Προϊστάμενη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού  Ανθοπούλου Σεβαστή του Κυριάκου κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα ελέγξει τη συνδρομή στο
πρόσωπο του κάθε υποψηφίου των απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται στα ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ και θα
τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη. 

Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη
σειρά αξιολόγησης των υποψηφίων.

Η απόφαση της Επιτροπής είναι υποχρεωτική για τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης και ισχύει μόνο για
τη θέση που προκηρύχθηκε.  

Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής,  προϋποθέτει  ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
παρούσας προκήρυξης.

Η  παρούσα προκήρυξη να αναρτηθεί στον κόμβο ¨Διαύγεια¨, στην ιστοσελίδα του Δήμου  Βάρης – Βούλας –
Βουλιαγμένης και στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (Λεωφ. Κων/νου Καραμανλή 18 - Βούλα) .

Πληροφορίες  για  τον  διαγωνισμό  παρέχονται  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες  από  το  Τμήμα  Ανθρώπινου
Δυναμικού του Δήμου κα Σεβαστή Ανθοπούλου στο τηλ. 2132020080.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ
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