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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4325/2015. 
3. Τις διατάξεις των παρ.1 και 3 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α/15-1-2021), αναφορικά με 

το κώλυμα της δωδεκάμηνης απασχόλησης  
5. Τις διατάξεις της παρ.3i του άρθρου 186 του Ν.4635/2019 όπως αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 49 του Ν.4674/2020 περί εξαίρεσης από τη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 

33/2006 (ΦΕΚ 280/Α)  
6. Τις διατάξεις της περ. iε της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.4765/2021, περί μη 

υπαγωγής της πρόσληψης του εν λόγω προσωπικού στις διατάξεις των μερών Β΄ και 
Γ΄ του Ν.4765/2021  

7. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις 
διατάξεις του άρθρου 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018) 

8. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν.4623/2019 σύμφωνα με τις οποίες ανατέθηκε ρητά 
στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα λήψης απόφασης για το ετήσιο πρόγραμμα 

προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας. 
9. Την υπ’ αριθ.169/2022 (ΑΔΑ: Ψ7Ο4ΩΞΚ-Α6Κ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

που αφορά έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών για τη κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας. 

10. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11167/20-4-2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών περί πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών των αποδοχών και των 
υπερωριών του έκτακτου προσωπικού πυρασφάλειας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
στους Κ.Α. 35.6041.0005, Κ.Α. 35.6054.0002, Κ.Α. 35.6042.0000 

11. Οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με αριθ.: ΑΑΥΜΙΣ 733/19-4-2022 (ΑΔΑ: 
Ψ0ΧΘΩΞΚ-Β2Ρ,   ΑΑΥΜΙΣ 732/19-4-2022 (ΑΔΑ:99ΝΦΩΞΚ-ΣΞ4) και ΑΑΥΜΙΣ 731/19-
4-2022 (ΑΔΑ:ΨΟ22ΩΞΚ-9Η3) . 

12. Την αριθ. πρωτ. 11929/4-5-2022 (ΑΔΑ: ΡΒΗΔΩΞΚ-3ΗΩ) ) ανακοίνωση Δημάρχου 
Παλλήνης για την πρόσληψη δεκαέξι (16) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας και δύο (2) ΔΕ 
Οδηγών Γ΄ κατηγορίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για 
χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών. 

13. Το γεγονός ότι δεν καλύφθηκαν οι θέσεις τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας 
και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 11929/4-5-2022 

(ΑΔΑ: ΡΒΗΔΩΞΚ-3ΗΩ) ) ανακοίνωση Δημάρχου Παλλήνης. 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Την πρόσληψη τεσσάρων (4) ΥΕ εργατών πυρασφάλειας και δύο (2) ΔΕ Οδηγών Γ΄ 
κατηγορίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό 

διάστημα τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με τα αναφερόμενα, ως ακολούθως: 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω3ΔΠΩΞΚ-6Ι7



ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας  
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

101 
Δήμος 

Παλλήνης 
Γέρακας 

ΥΕ Εργατών 

πυρασφάλειας 
4 μήνες 4 

102 
Δήμος 

Παλλήνης 
Γέρακας 

ΔΕ Οδηγών 

κατηγορίας Γ΄  
4 μήνες 2 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997). 

102 

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή 

Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή  Πτυχίο Α' ή Β' κύκλου 

σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος 

τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή 

απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή 

ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας 

Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων 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: πτυχίο ή δίπλωμα 

ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης 

Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή 

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων 

ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων 

Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή 

απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού 

Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή 

Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή 

Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή 

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, 

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ: 

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

α) Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής.  

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας   

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

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.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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας  

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Γ΄ 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.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 επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. 

β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας   

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). 

 

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 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

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) 

 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. 

Αυτονόητο είναι ότι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν οπωσδήποτε την 

απαιτούμενη από την ανακοίνωση άδεια οδήγησης.  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: 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 και 

 η 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. 

Ισχύουσα άδεια οδήγησης που έχει εκδοθεί από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή από τη Νορβηγία ή από την Ισλανδία ή από το Λιχτενσταϊν, εξακολουθεί 

να ισχύει στο Ελληνικό έδαφος , ως έχει, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις χορήγησης της αντίστοιχης κατηγορίας άδειας οδήγησης του π.δ. 

51/2012, όπως ισχύει ( παρ.6, άρθρο 3 ν.4383/2016 ΦΕΚ 72/20.4.2016/τ.α)  

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας οδήγησης 

αλλοδαπής, (εκτός κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για να γίνουν δεκτοί 

πρέπει να προσκομίσουν αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις 

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής». 

 

 
 

Γενικά προσόντα πρόσληψης:  

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών 

2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότατα που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξαν 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους θα υποβάλλουν εξής: 

1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 

2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

3) Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών/άδεια οδήγησης/πιστοποιητικού 

επαγγελματικής ικανότητας (για τον ΚΩΔ. θέσης 102), καθώς και όλα τα 

απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά όπως 

αναλυτικότερα αναγράφονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β. (Σε περίπτωση τίτλων 

σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά με 

επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την 

αρμόδια ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις). 

4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν ότι: πληρούν τα γενικά 

προσόντα διορισμού που προβλέπονται στο Α' μέρος του  κεφ. Β΄ (Προσόντα 

και Κωλύματα διορισμού) του Ν.3584/2007. 

5) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνουν ότι: δεν έχουν κώλυμα 

πρόσληψης λόγω παράτασης ή σύναψης νέας σύμβασης μέσα σε συνολικό 

διάστημα δώδεκα μηνών. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να 

δηλώσουν την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής τους (έναρξη και 

λήξη). 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η λειτουργία της υπηρεσίας είναι σε 24ωρη βάση επτά (7) ημέρες την 
εβδομάδα. 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 

Δημοσίευση της παρούσας Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παλλήνης καθώς και στην ιστοσελίδα του 

Δήμου www.pallini.gr, για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.  
 
 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται από Δευτέρα 16 Μαΐου  έως και Παρασκευή 20 

Μαΐου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, και να την υποβάλουν μετά των 

συνημμένων δικαιολογητικών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 

συγκεκριμένα στο e-mail: prosopiko@0156.syzefxis.gov.gr ή ταχυδρομικά 

με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη 

διεύθυνση: Δήμος Παλλήνης, Ιθάκης 12, Τ.Κ. 15344, Γέρακας ή 

αυτοπροσώπως μόνο στην έδρα του Δήμου Παλλήνης (Γέρακας), στο 

γραφείο πρωτοκόλλου.  

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 

υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 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 αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως 

να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες 

αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές. 

 
ΠΡΟΣΛΗΨΗ 

Ο Δήμος Παλλήνης με απόφαση Δημάρχου θα προσλάβει  το προσωπικό με σύμβαση 

εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, από 

τους υποψηφίους που θα έχουν υποβάλλει αίτηση μέσα στο χρονικό όριο των 5 

ημερών που ορίζει η παρούσα Ανακοίνωση.  

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από την λήξη της σύμβασής τους, 

αντικαθίστανται από άλλους Υποψηφίους.  

http://www.pallini.gr/
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Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση 

χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της 

σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 
 

 
 

 ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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