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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2021
Η Κνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ Πξεζπώλ, πνπ εδξεύεη ζην Λαηκό Πξεζπώλ
ΑΝΑΚΟΙΝΧΝΔΙ

Σελ πξόζιεςε, κε ζύκβαζε εξγαζίαο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ, ζπλνιηθά δύν (2) αηόκσλ,
γηα ηελ θάιπςε επνρηθώλ ή άιισλ πεξηνδηθώλ ή πξόζθαηξσλ αλαγθώλ ηεο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο
ηνπ Γήκνπ Πξεζπώλ, πνπ εδξεύεη ζην Λαηκό Πξεζπώλ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ εμήο, αλά ππεξεζία,
έδξα, εηδηθόηεηα θαη δηάξθεηα ζύκβαζεο, αξηζκνύ αηόκσλ (βι. ΠΙΝΑΚΑ Α), κε ηα αληίζηνηρα
απαηηνύκελα (ηππηθά θαη ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα (βι. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΔΔΙ ΔΠΟΥΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ (αλά θσδηθό ζέζεο)
Κσδηθόο
ζέζεο

Τπεξεζία

101

ΚΟΙΝΧΦΔΛΗ
ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ
ΓΗΜΟΤ
ΠΡΔΠΧΝ

Έδξα
ππεξεζίαο

Δηδηθόηεηα

Γηάξθεηα
ζύκβαζεο

Αξηζκόο
αηόκσλ

ΛΑΙΜΟ

ΓΔ ΟΓΗΓΟΙ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ή D
(κε θάξηα ςεθηαθνχ
ηαρνγξάθνπ)

8 κήλεο

2

Σίηινο ζπνπδώλ
Κσδηθόο ζέζεο

θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:
α) Γίπισκα Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο ΙΔΚ εηδηθνηήησλ Σερληθνχ Απηνθηλήησλ
Ορεκάησλ ή

101

Δθπαηδεπηή Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ ή Δθπαηδεπηή

Τπνςεθίσλ Οδεγψλ Απηνθηλήησλ θαη Μνηνζηθιεηψλ ή πηπρίν Α' ή Β' θχθινπ
ζπνπδψλ ΣΔΔ εηδηθφηεηαο Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή απνιπηήξηνο
ηίηινο Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ηκήκαηνο Μεραληθψλ Απηνθηλήησλ ή
απνιπηήξηνο ηίηινο Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ εηδηθφηεηαο Σερληθνχ Ορεκάησλ ή
εηδηθφηεηαο Μεραληθήο Απηνθηλήησλ ηνπ Σνκέα Μεραλνινγίαο ή εηδηθφηεηαο

1

Σίηινο ζπνπδώλ
Κσδηθόο ζέζεο

θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
Μεραληθψλ θαη Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ηνπ Σνκέα Ορεκάησλ ή
Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εηδηθφηεηαο
Μεραλψλ Απηνθηλήηνπ ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983
εηδηθφηεηαο Μεραλνηερλίηε Απηνθηλήηνπ ή ζπλαθνχο εηδηθφηεηαο, δειαδή: Πηπρίν ή
δίπισκα ή απνιπηήξηνο ηίηινο Ηιεθηξνινγηθψλ πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή
Ηιεθηξνκεραληθψλ πζηεκάησλ θαη Απηνκαηηζκνχ Απηνθηλήηνπ ή Σερλίηεο
Ηιεθηξνιφγνο Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Ηιεθηξηθνχ πζηήκαηνο Απηνθηλήηνπ ή
Ηιεθηξνηερλίηε

Απηνθηλήηνπ

ή

Σερληηψλ

Ηιεθηξνινγηθψλ

πζηεκάησλ

Απηνθηλήησλ ή Σερληηψλ Μεραλψλ θαη πζηεκάησλ Απηνθηλήηνπ ή Ηιεθηξνιφγνπ
Απηνθηλήησλ Ορεκάησλ ή Σερληθνχ Μεραλνηξνληθήο ή αληίζηνηρν πηπρίν ή δίπισκα
ή απνιπηήξηνο ηίηινο ΙΔΚ ή Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ
Δθπαηδεπηεξίνπ Α΄ ή Β΄ θχθινπ ζπνπδψλ ή Δληαίνπ Πνιπθιαδηθνχ Λπθείνπ ή
Σερληθνχ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ ή Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο ή Σερληθήο
Δπαγγεικαηηθήο ρνιήο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ή ρνιήο Μαζεηείαο ηνπ
ΟΑΔΓ ηνπ λ. 1346/1983 ή λ. 3475/2006 ή άιινο ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιηθήο κνλάδαο
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο.
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ ή D θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο
ηζρχεη).
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Α΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α)

Οπνηνζδήπνηε

απνιπηήξηνο

ηίηινο

ζρνιηθήο

κνλάδαο

Γεπηεξνβάζκηαο

Δθπαίδεπζεο ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο.
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ ή D θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο
ηζρχεη).
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Β΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ
2

Σίηινο ζπνπδώλ
Κσδηθόο ζέζεο

θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο 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 θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) εηώλ, κεηά
ηελ απφθηεζε ηεο παξαθάησ επαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ ή D θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο
ηζρχεη).
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.
ΠΡΟΟΝΣΑ Γ΄ ΔΠΙΚΟΤΡΙΑ:
(Δθφζνλ νη ζέζεηο δελ θαιπθζνχλ απφ ππνςεθίνπο κε ηα αλσηέξσ πξνζφληα)
α) Απνιπηήξηνο ηίηινο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο (απνιπηήξην ηξηηαμίνπ γπκλαζίνπ
ή γηα ππνςεθίνπο πνπ έρνπλ απνθνηηήζεη κέρξη θαη ην 1980 απνιπηήξην δεκνηηθνχ
ζρνιείνπ) ή ηζνδχλακνο απνιπηήξηνο ηίηινο θαηψηεξεο Σερληθήο ρνιήο 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 θαη αληίζηνηρε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ έμη (6) κελώλ, κεηά ηελ
απφθηεζε ηεο παξαθάησεπαγγεικαηηθήο άδεηαο νδήγεζεο απηνθηλήηνπ.
β) Ιζρχνπζα επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο Γ΄ ή D θαηεγνξίαο (π.δ. 51/2012, φπσο
ηζρχεη).
γ) Πηζηνπνηεηηθφ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
δ) Κάξηα Φεθηαθνχ Σαρνγξάθνπ Οδεγνχ, ε νπνία λα είλαη ζε ηζρχ.
ΠΡΟΟΥΗ: Γηα ηελ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ Γ΄ ή D θαηεγνξίαο απαηηείηαη
ππνρξεσηηθά ε πξνζθφκηζε ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ).
ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ (ζύκθσλα κε ηελ απαηηνύκελε θαηά
ηα αλσηέξσ άδεηα νδήγεζεο απηνθηλήηνπ)
Πξνθεηκέλνπ γηα ηελ απφδεημε θαηνρήο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο
Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) απαηηείηαη:
είηε ε θαηνρή Γειηίνπ Δπηκόξθσζεο Οδεγνύ, ην νπνίν λα είλαη ζε ηζρχ θαη ην
νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο Πεξηθέξεηαο

3

Σίηινο ζπνπδώλ
Κσδηθόο ζέζεο

θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ζηελ πεξηνρή ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε θαηνηθία ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.
είηε ε θαηαρψξεζε επί ηνπ εληχπνπ ηεο άδεηαο νδήγεζεο ηνπ θνηλνηηθνύ αξηζκνύ
«95» δίπια ζε κία ή πεξηζζφηεξεο εθ ησλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ πνπ θαηέρεη
ν ππνςήθηνο θαη απαηηνχληαη απφ ηελ αλαθνίλσζε.
ΠΡΟΟΥΗ: ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο άδεηαο, γηα ηελ ελζσκάησζε κίαο ή
πεξηζζνηέξσλ θαηεγνξηψλ ή ππνθαηεγνξηψλ θαηνρήο ηνπ δεηνχκελνπ απφ ηελ
αλαθνίλσζε Πηζηνπνηεηηθνχ Δπαγγεικαηηθήο Ιθαλφηεηαο (ΠΔΙ) 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:


Σν νλνκαηεπψλπκν θαη ην φλνκα παηξφο ηνπ αηηνχληνο ηε βεβαίσζε



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



Η θαηεγνξία ή ππνθαηεγνξία ΠΔΙ 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 ΠΔΙ.

Απηνλόεην είλαη όηη νη ππνςήθηνη πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ νπσζδήπνηε ηελ
απαηηνύκελε από ηελ αλαθνίλσζε άδεηα νδήγεζεο.
ΔΠΙΗΜΑΝΗ: ε πεξίπησζε πνπ ε ππεξεζία Μεηαθνξψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ηεο
νηθείαο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηε ζπγθξόηεζε επηηξνπήο
γηα ηηο εμεηάζεηο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνύ (ΠΔΙ), ν ππνςήθηνο πξνθεηκέλνπ
λα γίλεη δεθηφο γηα ηε ζέζε ηνπ ΟΓΗΓΟΤ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνίλσζεο, πξέπεη
λα πξνζθνκίζεη απαξαηηήησο ζρεηηθό έγγξαθν ηεο ππεξεζίαο απηήο, ζην νπνίν λα
αλαθέξεηαη ε αδπλακία έθδνζεο ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ εμ’ αθνξκήο ηεο κε
ζπγθξφηεζεο ηεο ελ ιφγσ επηηξνπήο.
Γηα ηηο άδεηεο νδήγεζεο απηνθηλήησλ, 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.
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Σίηινο ζπνπδώλ
Κσδηθόο ζέζεο

θαη
ινηπά απαηηνύκελα (ηππηθά & ηπρόλ πξόζζεηα) πξνζόληα
ε 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 Τπεχζπλεο 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 πξνθήξπμε.

Ιζρχνπζα άδεηα νδήγεζεο πνπ έρεη εθδνζεί απφ θξάηνο-κέινο ηεο Δπξσπατθήο
΄Δλσζεο ή απφ ηε Ννξβεγία ή απφ ηελ Ιζιαλδία 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 72/20-42016/η.Α΄). ηελ πεξίπησζε πνπ ππνςήθηνη είλαη θάηνρνη επαγγεικαηηθήο
άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο (εθηόο θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσπατθήο
΄Δλσζεο) γηα λα γίλνπλ δεθηνί πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ αληηζηνηρία ηεο
άδεηαο νδήγεζεο αιινδαπήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο άδεηεο νδήγεζεο
εκεδαπήο.
Οη ππνςήθηνη ηεο αλσηέξσ εηδηθφηεηαο πξέπεη λα είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ.
Γηα ηηο αλσηέξσ ζέζεηο, πξνηάζζνληαη ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ ίδην πίλαθα πξνζφλησλ
αλεμάξηεηα απφ ην ζχλνιν ησλ κνλάδσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ, νη κφληκνη θάηνηθνη ησλ Γήκσλ
Ακπληαίνπ, Πξεζπψλ θαη Φιψξηλαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Φιψξηλαο [πεξ. ζη΄ παξ. 1 αξ. 12, λ.
4765/2021 (Α΄6), ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. ΓΙΠΑΑΓ/Φ.ΔΠ.1/ 835 /νηθ.8660/17-52021δηαπηζησηηθή πξάμε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ]
Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο:
Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ ηελ αίηεζε κε θσδηθφ

ΔΝΣΤΠΟ ΑΔΠΟΥ

2ΓΔ/ΤΔ θαη

λα ηελ ππνβάινπλ, καδί κε ηα απαηηνύκελα από ηελ παξνύζα Αλαθνίλσζε δηθαηνινγεηηθά, είηε
απηνπξνζώπσο, είηε κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν απφ απηνχο πξφζσπν, εθφζνλ ε εμνπζηνδφηεζε θέξεη
ηελ ππνγξαθή ηνπο ζεσξεκέλε απφ δεκφζηα αξρή, είηε ηαρπδξνκηθά κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα
γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Γήκνο Πξεζπψλ, .ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία
Λαηκφο Πξεζπψλ, Σ.Κ. 53150, Άγηνο Γεξκαλφο, απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα Γηνηθεηηθνχ, ππφςε θ.
Βηδίλνπ Μαξίλαο θαη Αλαζηάζηνπ Μηραειίδε (ηει. επηθνηλσλίαο: 2385351316,23853 51302).
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Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δέθα (10) εκεξώλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά)θαη
αξρίδεη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ηειεπηαίαο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε ηνπηθέο εθεκεξίδεο ή ηεο
αλάξηεζήο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο καο, ζην δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Πξεζπψλ (www.prespes.gr)
θαη θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Πξεζπψλ, ζην νπνίν εδξεχεη ε ππεξεζία, εθφζνλ ε αλάξηεζε είλαη ηπρφλ
κεηαγελέζηεξε ηεο δεκνζίεπζεο ζηηο εθεκεξίδεο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία ιήγεη κε ηελ παξέιεπζε
νιφθιεξεο ηεο ηειεπηαίαο εκέξαο θαη εάλ απηή είλαη, θαηά λφκν, εμαηξεηέα (δεκφζηα αξγία ή κε
εξγάζηκε), ηφηε ε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο κεηαηίζεηαη ηελ επφκελε εξγάζηκε εκέξα.
Οιφθιεξε ε αλαθνίλσζε αλαξηάηαη ζην θαηάζηεκα ηεο ππεξεζίαο θαη ζην ρψξν ησλ αλαθνηλψζεσλ ηνπ
δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ φπνπ εδξεχεη ε επηρείξεζε θαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Γήκνπ
Πξεζπψλ: www.prespes.gr

.

Ο Πξόεδξνο

ηεξγίνπ Α. Γεώξγηνο
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