
 

 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                                    Σζνηχιη:  16 / 09 / 2022 

ΝΟΜΟ ΚΟΕΑΝΖ                                                                                                  Αξηζκ. Πξση:  863 
Ν.Π.Γ.Γ. «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ, 

ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ » 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ ΒΟΨΟΤ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ   

για ηη ζύναψη ζύμβαζης προζωπικού                                                                                       

Ιδιωηικού Γικαίοσ Οριζμένοσ Υρόνοσ                                                                                                                                                                                

Π.Γ. 524/1980                                                                                                                                            

ζηο Γημοηικό Ωδείο ιάηιζηας ηοσ Ν.Π.Γ.Γ. Γήμοσ Βοΐοσ 

Ζ Πξφεδξνο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Βνΐνπ   

έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 (ΦΔΚ 143/Α΄/17-7-1980). 

2. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/94 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε ην άξζξν 1 ηνπ          

λ. 3833/2010, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ησλ θεθαιαίσλ Α' Β' θαη Γ΄ ηνπ λ. 

2190/94 « Οη ινγνηέρλεο, θαιιηηέρλεο θαη δεκνζηνγξάθνη γηα απαζρνιήζεηο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηελ 

ηδηφηεηά ηνπο ». 

3. Σν κε ΓΗΠΠ/Φ.1.9/539/11506/31.05.2010 έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ.Α.&Ζ.Γ. ζχκθσλα κε ην νπνίν 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/80 γηα πξνζσπηθφ πνπ εμαηξείηαη ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ λ. 

3812/09 ( θαιιηηερληθφ πξνζσπηθφ). 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 523/17-06-1980 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/1980) φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κε 

ην ππ΄αξηζκ. 476/1981 Π.Γ. (ΦΔΚ 132/η.Α΄/21-05-1981). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 524/17-06-1980 (ΦΔΚ 143/η.Α΄/1980). 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 παξ. 8 ηνπ Ν. 4325/2015. 

7. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 16/1966 «Πεξί ηδξχζεσο κνπζηθψλ ηδξπκάησλ» (ΦΔΚ Α'7). 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 57/1957 «Πεξί θπξψζεσο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ Χδείνπ 

Θεζζαινλίθεο» (ΦΔΚ 229/Α/1957). 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 13α ηνπ Ν. 3207/03 (ΦΔΚ 302/η.Α΄/24-12-2003). 

10. Σν ππ΄ αξηζκ. ΦΔΚ 1406/η.Β΄/16-06-2011 πεξί « πγρψλεπζε ησλ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Βντνπ θαη ζχζηαζε 

λένπ εληαίνπ ΝΠΓΓ κε ηελ επσλπκία Ννκηθφ Πξφζσπν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, Αιιειεγγχεο, Παηδείαο 

θαη Πνιηηηζκνχ » ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.   

10. Σνλ Οξγαληζκφ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Βνΐνπ ΦΔΚ αξ. 995/η.Β΄/22-04-2014.   

11. Σελ ππ΄αξηζκ. 8/2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ 

πξνζσπηθνχ Η.Γ.Ο.Υ. έηνπο 2022, κε αληίηηκν θαη ηελ ππ΄αξηζκ. 34507/01-04-2022 εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπη. Μαθεδνλίαο πξνο ην ΤΠ.Δ. ζρεηηθή κε ην ππνβαιιφκελν 

αίηεκα ηνπ Ν.Π. 

12. Σελ ππ’αξηζκ. πξση. νηθ: 27547/28-04-2022 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ (ΑΓΑ: 

6Ζ6Η46ΜΣΛ6-ΔΧΦ) κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε απαζρφιεζε δεθαηεζζάξσλ (14) αηφκσλ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη 

αληηηίκνπ.  

13. Σελ ππ’ αξηζκ. 20/2022 απφθαζε ηνπ Γ.. (ΑΓΑ: ΦΤ7ΦΧ97-4Ρ6) ηνπ ΝΠΓΓ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ κε ηελ 

νπνία εγθξίλεηαη ε πξφζιεςε θαζεγεηψλ κνπζηθήο θαη Καιιηηερληθνχ Γ/ληή-Μνπζηθνχ, κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ έλαληη αληηηίκνπ γηα ην 

Γεκνηηθφ Χδείν ηάηηζηαο. 

14. Σελ αξηζκ. πξση. 104893/15-09-2022 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ-

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε αξηζκ. 20/2022 απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ ΝΠΓΓ Γήκνπ Βνΐνπ. 

ΑΔΑ: ΨΘΞΖΩ97-9ΩΜ



 
ΑΝΑΚΟΗΝΧΝΔΗ  

Σε ζχλαςε ζχκβαζεο εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ελφο (1) αηφκνπ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 

Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή Π.Δ. ζπλνιηθήο δηάξθεηαο έσο ελλέα (9) κήλεο, γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 

Γεκνηηθνχ Χδείνπ Βνΐνπ ζηε ηάηηζηα, πνπ δηαρεηξίδεηαη ην Ννκηθφ Πξφζσπν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, 

Αιιειεγγχεο, Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Γήκνπ Βνΐνπ,  κε εηδηθφηεηα θαη δηάξθεηα ζχκβαζεο (βι. ΠΗΝΑΚΑ Α), 

κε ηα αληίζηνηρα (ηππηθά θαη ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα (βι. ΠΗΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

Κσδηθφο 

απαζρφιεζεο           

Σφπνο εθηέιεζεο Δηδηθφηεηα Γηάξθεηα ζχκβαζεο Αξηζκφο 

αηφκσλ 

 

100 

 

Ν.Π.Γ.Γ. Κ.Π.Α.Π.Π. 

Γ. ΒΟΨΟΤ 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΗΑΣΗΣΑ 

ΠΔ 

ΚΑΛΛΗΣΔΥΝΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΝΣΖ- 

ΜΟΤΗΚΟ 

 

 

Έσο 9 κήλεο 

 

1 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ  

 

Καηεγνξία 
 

 

Σίηινο ζπνπδψλ θαη ινηπά απαηηνχκελα (ηππηθά & ηπρφλ πξφζζεηα) πξνζφληα 
(άξζξν 10 παξ. 13α ηνπ Ν. 3207/03 ΦΔΚ 302/η.Α΄/24-12-2003) 

 
100                

ΠΔ 

Καιιηηερληθφο 

Γηεπζπληήο-

Μνπζηθφο 

 

1. ΚΤΡΗΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

Γίπισκα ζχλζεζεο ή πηάλνπ ή νξγάλνπ ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ή θιαζηθήο 

θαζάξηαο ή κνλσδίαο καδί κε πηπρίν θπγήο θαη δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ δηδαθηηθή 

πξνυπεξεζία ζηα σο άλσ εθπαηδεπηήξηα  

ή 

δίπισκα πηάλνπ ή νξγάλνπ ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ή θιαζηθήο θηζάξαο ή κνλσδίαο 

θαη δεθαεηήο ηνπιάρηζηνλ ζπλαθήο θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκία, πνπ απνδεηθλχεηαη 

κε παξαζηαηηθά ζηνηρεία, πνπ αθνξνχλ ξεζηηάι ή ζχκπξαμε κε νξρήζηξεο σο 

ζνιίζη. Ο ηίηινο ζπνπδψλ κπνξεί λα πξνέξρεηαη: i) απφ ην Κξαηηθφ Χδείν 

Θεζζαινλίθεο ή αλαγλσξηζκέλν Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή ηεο εκεδαπήο, ii) απφ 

Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Αλψηεξε ρνιή ρψξαο θξάηνπο – κέινπο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, iii) απφ Αλψηαην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ή Αλψηεξε ρνιή 

ρψξαο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αλαγλσξηζκέλε ηζνηηκία.    

 

2. ΔΗΓΗΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ:  

 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα-θεζηηβάι-ζπλέδξηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα 

πηζηνπνηνχληαη απφ ζρεηηθά έγγξαθα 

 Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα: πκκεηνρή ζε ξεζηηάι- ζπλαπιίεο σο 

ζνιίζηεο γηα κνπζηθνχο νξγάλσλ ή κνπζηθέο ζπλζέζεηο, παξνπζηάζεηο 

έξγσλ γηα ζπλζέηεο, ππφ ηελ αηγίδα έγθξηησλ θνξέσλ φπσο: Μ.Μ.Α., 

Μ.Μ.Θ., Νάθαο, ΚΟΘ, ΚΟΑ, Έλσζε Διιήλσλ Μνπζνπξγψλ θηι., ηα 

νπνία ζα πξέπεη λα πηζηνπνηνχληαη απφ έγγξαθα ( Βξαβεία, δηαθξίζεηο, 

ζπλαπιίεο, παξαζηαηηθέο ηέρλεο, ερνγξαθήζεηο, εθδφζεηο, άξζξα, εηδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ θ.η.ι.) 

 Γλψζε ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο, Αγγιηθήο, Γαιιηθήο, Γεξκαληθήο, 

Ηηαιηθήο (αλαγλσξηζκέλν πηζηνπνηεκέλν πηπρίν) 

 Γεθαεηή (10εηή) πξνυπεξεζία ζε ζέζε Καιιηηερληθνχ Γηεπζπληή, ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ  

 Γηνηθεηηθή εκπεηξία (ζέζε πξντζηακέλνπ ή ππεχζπλνπ ηκήκαηνο ή ζρνιήο) 

 Δθπαηδεπηηθφ έξγν ζην ρψξν ηεο κνπζηθήο ( πηπρία, δηπιψκαηα καζεηψλ) 

 
 

 
 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΨΘΞΖΩ97-9ΩΜ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ζα γίλεη κε βάζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα. ηελ ηειεπηαία ζηήιε παξνπζηάδεηαη ε βαξχηεηα ηνπ 

θάζε άμνλα θξηηεξίσλ ζηελ ηειηθή βαζκνινγία φισλ ησλ ππνςεθίσλ. 

  

Σππηθά βαζηθά πξνζφληα –πνπδέο 

 
 Γίπισκα νξγάλνπ ζπκθσληθήο ή Γίπισκα 

χλζεζεο ή θιαζηθήο θηζάξαο ή κνλσδίαο ή 

πηάλνπ θαη πηπρίν Φπγήο   

 πκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα/θεζηηβάι 

 Γλψζε μέλεο γιψζζαο(Αγγιηθά, Γεξκαληθά, 

Ηηαιηθά, Γαιιηθά)  

25% 

Δκπεηξία - Πξνυπεξεζία  Γηδαθηηθή πξνυπεξεζία ζηελ Αλσηέξσ 

ρνιή (ζε αθαδεκατθά έηε) 

 Πξνυπεξεζία σο ππεχζπλνο ηκήκαηνο (ζε  

αθαδεκατθά έηε) 

 Δθπαηδεπηηθφ έξγν (πηπρία, δηπιψκαηα 

καζεηψλ) 

25% 

Καιιηηερληθφ έξγν  Καιιηηερληθή δξαζηεξηφηεηα (Βξαβεία, 

δηαθξίζεηο, ζπλαπιίεο, παξαζηαηηθέο ηέρλεο, 

ερνγξαθήζεηο, εθδφζεηο, άξζξα, εηδηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, 

δηνξγάλσζε ζπλαπιηψλ) 

25% 

Δηδηθά πξνζφληα  Γηνηθεηηθή ηθαλφηεηα 

 Οξγάλσζε εθδειψζεσλ 

 Παηδαγσγηθή θαηάξηηζε 

 Πξνζσπηθφηεηα 

25% 

 

ΜΟΡΙΟΓΟΣΗΗ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη κε βάζε ηνλ πίλαθα κνξηνδφηεζεο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1).  

 

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη καδί κε ηελ αίηεζε ηνπο πξέπεη λα ππνβάιινπλ ππνρξεσηηθνχο θαη επί πνηλήο απνθιεηζκνχ ηα 

εμήο δηθαηνινγεηηθά: 

1) Φσηναληίγξαθν ησλ δπν φςεσλ ηνπ αηνκηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο. 

2) Φσηναληίγξαθα ησλ ηίηισλ ζπνπδψλ. 

3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86 ζηελ νπνία δειψλεηαη: 

 Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ( κφλν γηα άλδξεο ) ή ε λφκηκε απαιιαγή 

θαη ε αηηία ηεο απαιιαγήο. 

 Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 

ηνπ γηα ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ 

πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 

 Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε θαη  

 Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν Βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην 

άξζξν 22 ηνπ Π. Γηα/ηνο 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη εάλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή 

δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα 

νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ Ν.1599/86, φπνπ δειψλεηαη ηπρφλ απαζρφιεζε ζε Γεκφζην ή ηδησηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα (παξάιιειε απαζρφιεζε). 

5) Βεβαίσζε δεθαεηνχο δηδαθηηθήο πξνυπεξεζίαο, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ. 

6) Βεβαίσζε δεθαεηνχο πξνυπεξεζίαο σο θαιιηηερληθνχ δηεπζπληή ζε Χδείν ή Μνπζηθή ρνιή, 

ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ πνιηηηζκνχ. 
 

ΔΠΙΛΟΓΗ- ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΩΝ 

 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ εηδηθή ηξηκειή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Π.Γ. 524/80, πνπ νξίζηεθε 

κε ηελ ππ΄αξηζκ. 104879/15-09-2022 απφθαζε ηνπ πληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ – Γπηηθήο 

Γπηηθήο Μαθεδνλίαο.  

   Ζ επηηξνπή ζα ζπληάμεη πίλαθα κε αμηνινγηθή ζεηξά θαηά ηελ θξίζε ηεο, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα ζα εγθξηζεί 

απφ ην Γ.. ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ Βνΐνπ κεηά απφ ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο. 

ΑΔΑ: ΨΘΞΖΩ97-9ΩΜ



Οη πίλαθεο θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ αλαξηψληαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ ηάηηζηαο 

θαη ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ.  

  Απαζρνινχκελνο πνπ απνρσξεί πξηλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ αληηθαζίζηαηαη κε άιινλ απφ ηνπο 

εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο εηδηθφηεηαο θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ζε απηφλ. 

Καηά ησλ αλσηέξσ πηλάθσλ δελ πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν (ΠΓ524/80) ε ππνβνιή ελζηάζεσλ. 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΩΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ  ηελ αίηεζε είηε απηνπξνζψπσο, 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: Γεκνηηθφ 

Χδείν ηάηηζηαο, Αζ. ηξαθαιή 2, Σ.Κ. 50300, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Γεπηέξα – Παξαζθεπή και ώρες 

11:00 έως 13:00 και 17:00 έως 20:00 (ηει. επηθνηλσλίαο: 24650 22208). ηελ πεξίπησζε απνζηνιήο ησλ 

αηηήζεσλ ηαρπδξνκηθψο ην εκπξφζεζκν ησλ αηηήζεσλ θξίλεηαη κε βάζε ηελ εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο 

απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε ησλ ππνςεθίσλ, κε ηα λνκίκσο 

επηθπξσκέλα, δηθαηνινγεηηθά.                                                                                                                                   

Η προθεζμία σποβολής ηων αιηήζεων είναι επηά  (7) ημέρες (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη αξρίδεη απφ 

ηελ επφκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα θαη ηεο αλάξηεζήο ηεο  ζην ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο. 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

Ζ αλαθνίλσζε ζα αλαξηεζεί ζην πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Βνΐνπ, ηνπ Γεκνηηθνχ Χδείνπ ηάηηζηαο, 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ.  

Ζ πεξίιεςε ηεο αλαθνίλσζεο ζα δεκνζηεπζεί φπσο νξίδεη ην ΠΓ 524/80 (ΦΔΚ 143/Α΄/17-06-1980) ζε κία  

εκεξήζηα εθεκεξίδα ηνπ Ννκνχ Κνδάλεο. 

 

 

Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

ΚΟΤΣΖ ΑΝΑΣΑΗΑ 
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