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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ
Γηα ηελ πξφζιεςε πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ
ρξφλνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαηεπεηγνπζψλ, πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηεο Γ/λζεο
Πεξηβάιινληνο θαη Πνηφηεηαο Εσήο ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ
Έσονηαρ ςπότη:
1. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν. 3852/2010 «Πεξί αξκνδηνηήησλ Γεκάξρνπ» (ΦΔΚ
87/2010/η.Α’).
2. Τελ αξηζκ.πξση.νηθ.40312/02-09-2019 απφθαζε Γεκάξρνπ κε ηελ νπνία νξίδεη σο
Αλαπιεξσηή ηνπ, ηνλ Αληηδήκαξρν θ.Β. Μπέηζε.
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ Ν.3584/2007, φπσο ηζρχεη (ΦΔΚ 143/2007/η.Α’).
4. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/94, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ην άξζξν 20,
παξ. 4 ηνπ Ν.2738/99 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 1, παξ. 2, εδ. ηε ηνπ Ν.3812/09.
5. Τελ ππ’ αξηζκ.396/27-10-2020 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ
Πεξηζηεξίνπ πεξί πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ ΗΓΟΦ γηα ηελ θάιπςε θαηεπεηγνπζψλ,
πξφζθαηξσλ αλαγθψλ ηεο Γ/λζεο Πεξηβάιινληνο & Πνηφηεηαο Εσήο.
Ανακοινώνοςμε
Σην ππόζλητη ηος παπακάηυ πποζυπικού με ζύμβαζη επγαζίαρ ιδιυηικού
δικαίος οπιζμένος σπόνος για σπονικό διάζηημα δύο (2) μηνών από ηην ςπογπαθή
ηηρ ζύμβαζηρ, ζύμθυνα με ηα ανυηέπυ, υρ εξήρ:
ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ
θέζηρ

101

102

Γιάπκεια Απιθμόρ
ζύμβαζηρ αηόμυν

Τπηπεζία

Έδπα ςπηπεζίαρ

Διδικόηηηα

Γήμορ Πεπιζηεπίος

Πεπιζηέπι
(Ν. Αηηικήρ)

ΤΔ
Δπγαηών Καθαπιόηηηαρ
(ςνοδών
αποππιμμαηοθόπος)

2 μήνερ

5

Γήμορ Πεπιζηεπίος

Πεπιζηέπι
(Ν. Αηηικήρ)

ΓΔ
Οδηγών Αποππιμμαηοθόπος
(Γ ή C καηηγοπίαρ- με κάπηα
τηθιακού ηασογπάθος)

2 μήνερ

1

Σειίδα 1 απφ 5

ΑΔΑ: Ω6ΤΕΩΞ2-Θ2Δ
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)
Κυδικόρ θέζηρ

101

Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα
Γεν απαιηούνηαι ειδικά ηςπικά πποζόνηα (άπθπο 5 παπ. 2 ηος Ν. 2527/1997)
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:

102

α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΗΔΚ εηδηθνηήησλ: (α) Τερληθνχ Απηνθηλήησλ
Ορεκάησλ ή (β) Δθπαηδεπηή Υπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή
Υπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ ή Πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ
ζπνπδψλ ΤΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο
ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο Τερληθνχ Ορεκάησλ ή
εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Τνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο
Μεραληθψλ θαη Ζιεθηξνινγηθψλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Τνκέα Ορεκάησλ ή
Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο
Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή Σρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 εηδηθφηεηαο
Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζςναθούρ ειδικόηηηαρ, δειαδή: πηπρίν ή δίπισκα ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Ζιεθηξνινγηθψλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ζιεθηξνκεραληθψλ
Σπζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Τερλίηεο Ζιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ
Ορεκάησλ ή Ζιεθηξηθνχ Σπζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή Ζιεθηξνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή
Τερληηψλ Ζιεθηξνινγηθψλ Σπζηεκάησλ Απηνθηλήησλ ή Τερληηψλ Μεραλψλ θαη
Σπζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ζιεθηξνιφγνπ Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Τερληθνχ
Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΗΔΚ ή
Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ
ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή Τερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή
Σρνιήο Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ή Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο ή Τερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ζρνιήο καζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ ή C καηηγοπίαρ (Π.Γ. 51/2012
όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Οπνηνζδήπνηε απνιπηήξηνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο Γεςηεποβάθμιαρ
Δκπαίδεςζηρ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ΄ ή C καηηγοπίαρ (Π.Γ. 51/2012
όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο
ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Τερληθήο Σρνιήο
Σειίδα 2 απφ 5

ΑΔΑ: Ω6ΤΕΩΞ2-Θ2Δ
ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ (ανά κυδικό θέζηρ)
Σίηλορ ζποςδών
και
λοιπά απαιηούμενα (ηςπικά & ηςσόν ππόζθεηα) πποζόνηα

Κυδικόρ θέζηρ

ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον ηπιών (3)
εηών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' ή C καηηγοπίαρ (Π.Γ. 51/2012
όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ςποσπευηικήρ εκπαίδεςζηρ (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ
γπκλαζίνπ ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Τερληθήο Σρνιήο
ηνπ Ν.Γ. 580/1970 ή απνιπηήξηνο ηίηινο Δξγαζηεξίσλ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο
Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 2817/2000 ηεο εκεδαπήο ή άιινο
ηζφηηκνο ηίηινο ηεο αιινδαπήο και ανηίζηοιση εμπειπία ηοςλάσιζηον έξι (6)
μηνών, κεηά ηελ απφθηεζε ηεο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζσύοςζα επαγγελμαηική άδεια οδήγηζηρ Γ' ή C καηηγοπίαρ (Π.Γ. 51/2012
όπυρ ιζσύει).
γ) Πιζηοποιηηικό Δπαγγελμαηικήρ Ικανόηηηαρ (ΠΔΙ).
δ) Κάπηα Φηθιακού Σασογπάθος Οδηγού, η οποία να είναι ζε ιζσύ.
ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ’ ή C θαηεγνξίαο απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ).
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύμθυνα με ηην απαιηούμενη καηά ηα
ανυηέπυ άδεια οδήγηζηρ αςηοκινήηος)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο
Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γεληίος Δπιμόπθυζηρ Οδηγού, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην
νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Υπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο
ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ κοινοηικού απιθμού
«95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη
ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΟΥΗ: Σε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή
πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ
αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (ΠΔΗ) θαη εθφζνλ
πξνθχπηνπλ ιφγνη θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδηθαζίαο επαλέθδνζήο ηεο, γίλεηαη δεθηή θαη
ε ΒΔΒΑΙΧΗ ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ ζηελ νπνία λα αλαθέξνληαη:


Τν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε
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Κυδικόρ θέζηρ


Ο αξηζκφο ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηελ νπνία θαηέρεη θαζψο θαη ε λέα ηζρχο
ηεο (έλαξμε, ιήμε)



Ζ θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΗ πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη απαηηείηαη
απφ ηελ αλαθνίλσζε, θαζψο θαη ε ηζρχο ηνπ (έλαξμε - ιήμε) θαη λα
επηβεβαηψλεηαη φηη ε άδεηα βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επαλέθδνζήο ηεο,
ιφγσ ελζσκάησζεο θαηεγνξίαο ή ππνθαηεγνξίαο ΠΔΗ.

Αςηονόηηο είναι όηι οι ςποτήθιοι ππέπει να πποζκομίζοςν οπυζδήποηε ηην
απαιηούμενη από ηην ανακοίνυζη άδεια οδήγηζηρ.
Γηα ηιρ άδειερ οδήγηζηρ αςηοκινήηυν, φηαλ δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία ηεο
αξρηθήο θηήζεο, ηεο θαηά ηελ αλαθνίλσζε απαηηνχκελεο άδεηαο, αιιά κφλν ε
εκεξνκελία ιήμεο ηεο άδεηαο ή ηπρφλ πξφζθαηεο ζεψξεζεο, πξέπεη νη ππνςήθηνη λα
ζπλππνβάινπλ θαη ζρεηηθή βεβαίσζε ηεο νηθείαο ππεξεζίαο Μεηαθνξψλ θαη
Δπηθνηλσληψλ.
Σε πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο λα ρνξεγήζεη ηε βεβαίσζε απηή,
ιφγσ θαηαζηξνθήο ή θζνξάο ησλ αξρείσλ ηεο, αξθεί :
 ε πξνζθφκηζε ηεο βεβαίσζεο ηεο ππεξεζίαο απηήο ζηελ νπνία λα
αλαθέξεηαη ν ιφγνο αδπλακίαο θαζψο θαη
 ε πξνζθφκηζε Υπεχζπλεο Γήισζεο θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ηνπ
ππνςεθίνπ ζηελ νπνία λα δειψλεη ηελ αθξηβή εκεξνκελία αξρηθήο
θηήζεο ηεο θαηεγνξίαο επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο πνπ δεηείηαη απφ
ηελ αλαθνίλσζε.
Ηζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο − κέινο ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία, ή απφ ηελ Ηζιαλδία ή απφ ην Ληρηελζηάηλ, εμαθνινπζεί
λα ηζρχεη ζην ειιεληθφ έδαθνο, σο έρεη, εθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη θαη νη
πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο αληίζηνηρεο θαηεγνξίαο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ π.δ.
51/2012, φπσο ηζρχεη (παξ. 6, άξζξν ηξίην, Ν. 4383/2016_ ΦΔΚ 72/20.4.2016/η.Α΄).
ηην πεπίπηυζη πος οι ςποτήθιοι είναι κάηοσοι επαγγελμαηικήρ άδειαρ
οδήγηζηρ αλλοδαπήρ (εκηόρ κπαηών-μελών ηηρ Δςπυπαφκήρ ΄Δνυζηρ), για να
γίνοςν δεκηοί ππέπει να πποζκομίζοςν ανηιζηοισία ηηρ άδειαρ οδήγηζηρ
αλλοδαπήρ με ηιρ επαγγελμαηικέρ άδειερ οδήγηζηρ ημεδαπήρ.

Οη ππνςήθηνη φισλ ησλ εηδηθνηήησλ πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
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ΑΔΑ: Ω6ΤΕΩΞ2-Θ2Δ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζή ηνπο, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ε εηδηθφηεηα πξέπεη
λα ππνβάινπλ ππνρξεσηηθψο ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά:
1. Φσηναληίγξαθν ησλ δχν φςεσλ ηεο αζηπλνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο.
2. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
3. Φσηναληίγξαθν ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ θαη ησλ ινηπψλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ
(άδεηεο, βεβαηψζεηο θιπ), γηα ηνλ θσδηθφ ζέζεο 102 (πίλαθαο Β). Σε πεξίπησζε πηπρίνπ ή
ηίηινπ ζπνπδψλ ηεο αιινδαπήο, βεβαίσζε ηζνηηκίαο απηνχ απφ αξκφδηα αξρή, ζχκθσλα
κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
4. Υπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/1986 φηη δελ έρνπλ θψιπκα θαηά ην άξζξν 16 ηνπ
Κψδηθα Καηάζηαζεο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Υπαιιήισλ (Ν.3584/2007) [ζε πεξίπησζε
χπαξμεο θσιχκαηνο θαη πξνθεηκέλνπ γηα ζέζεηο βνεζεηηθνχ ή αλεηδίθεπηνπ πξνζσπηθνχ,
εμαηξνχληαη απφ ην θψιπκα επεηδή έρνπλ εθηίζεη ηελ πνηλή ηνπο ή επεηδή έρνπλ αξζεί ηα
κέηξα αζθαιείαο πνπ ηνπο έρνπλ επηβιεζεί ή επεηδή έρνπλ απνιπζεί ππφ φξνπο (άξζξ. 4
παξ. 6 Ν. 2207/1994)] θαη φηη έρνπλ ηελ πγεία θαη ηε θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ αλσηέξσ ζέζεσλ.
5. Υπεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία λα δειψλνπλ φηη ην ακέζσο πξνεγνχκελν δσδεθάκελν
δελ έρνπλ απαζρνιεζεί ζην Γήκν Πεξηζηεξίνπ σο πξνζσπηθφ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
θαηεπεηγνπζψλ επνρηθψλ ή πξφζθαηξσλ αλαγθψλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ δσδεθακήλνπ
γίλεηαη κε αθεηεξία ην ηέινο ηεο απαζρφιεζεο γηα ηελ νπνία ν ππνςήθηνο πξφθεηηαη λα
πξνζιεθζεί θαη πξνο ηα πίζσ.
ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ αίηεζε θαη δηθαηνινγεηηθά απφ ηε Γεπηέξα
2/11/2020 έσο θαη ηελ Τξίηε 3/11/2020 θαη ψξα 15.30κ.κ., είηε ηλεκηπονικά ζην email:
prosopiko@peristeri.gr, είηε αςηοπποζώπυρ ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξίνπ,
Πιαηεία Γεκνθξαηίαο 1.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΧΣΗ ΓΗΜΑΡΥΟΤ

ΑΝΣΙΓΗΜΑΡΥΟ
ΒΑΙΛΔΙΟ ΜΠΔΣΗ
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