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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. To π.δ. 524/1980.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του

άρθρου 10 του Ν.3812/2009,  όπως  ισχύουν  (Εξαίρεση καλλιτεχνικού – διδακτικού
προσωπικού από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/94).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 8 του Ν.4325/2015.
4. Την αριθμ. 30/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης.
5. Την αριθμ. πρωτ.  5232/12-06-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
6. Την αριθμ. πρωτ. 38362/24-07-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.
7. Την αριθμ. 218/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης.
8. Την αριθμ. πρωτ. 64663/22693/14-08-2018  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο
Δήμο Πετρούπολης.

9. Την  αριθμ.  ΣΜΕ  5/2018  (Αριθμ.  Πρωτ.  20133/31-12-2018,  ΑΔΑ:  Ω9Β7ΩΞΣ-3ΟΗ)
ανακοίνωση  σύναψης  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  τριάντα  οχτώ  (38)  ατόμων  για  την
κάλυψη  αναγκών  του  Δήμου  Πετρούπολης  για  την  εκτέλεση   του  έργου:  “Συμβάσεις
μίσθωσης έργου στη Δ/νση Πολιτισμού,Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Πετρούπολης,
από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο, έτους 2018”.

10. Το γεγονός  ότι  ο  Κων/νος Θέος  του Δημοσθένη,  ο  οποίος  προσλήφθηκε  με  σύμβαση
μίσθωσης  έργου  (107/6-02-2019  απόφαση  Δημάρχου),  ως  καθηγητής  μουσικής
(βιολοντσέλο), παραιτήθηκε.

11. Την αριθμ. πρωτ. 5429/2-04-2019 υπεύθυνη δήλωση παραίτησης του Κων/νου Θέου του
Δημοσθένη από τη θέση του καθηγητή βιολοντσέλου (μουσικός).

Ανακοινώνει

     Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών
του Δήμου Πετρούπολης, που εδρεύει στην Πετρούπολη Ν. Αττικής, με αντικείμενο την
εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου στη  Δ/νση  Πολιτισμού,  Αθλητισμού  &
Νεολαίας  του  Δήμου  Πετρούπολης,  από έσοδα προερχόμενα από αντίτιμο,  έτους  2018»
συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί
ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός
θέσης

Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

101 Δημοτικό Ωδείο
Καθηγητής

Βιολοντσέλου
(Μουσικός)

Από την  ημερομηνία
σύναψης σύμβασης μίσθωσης

έργου  έως και 31/12/2019
1
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101
Δίπλωμα Βιολοντσέλου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ     :  

      1)   Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
2) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας
3) Βιογραφικό Σημείωμα
4) Φωτοαντίγραφο Τίτλου σπουδών ή Διπλώματος

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ -     ΥΠΟΒΟΛΗ     ΑΙΤΗΣΕΩΝ     ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ     

     Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Δευτέρα 8/04/2019  έως και Τετάρτη
17/04/2019.
     Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τοπικές εφημερίδες του νομού Αττικής
και ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου
Πετρούπολης.  
   Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στο πρωτόκολλο του Δήμου, ώρες 8:00 π.μ.  -14:00
μ.μ., 1ος όροφος  Κ. Βάρναλη 76-78, ΤΚ 13232 Πετρούπολη.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ     ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

     Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από πενταμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφαση
του ο Δήμαρχος Πετρούπολης και η οποία θα συνεδριάσει μετά την λήξη της προθεσμίας
υποβολής. 
   Εφόσον  κριθεί  αναγκαίο  η  επιτροπή θα  καλέσει  τους  αιτούντες  σε  πρακτική  δοκιμασία
(ακρόαση) σε έργα  υψηλής δυσκολίας, όπως: Χάυδν κοντσέρτο σε Ντο μείζονα Α΄ μέρος με
καντέντσα,  και  ένα  από τα  κοντσέρτα  Σεν  Σανς  ή  Λαλό,  Α΄  μέρος.   Κάθε  υποψήφιος  θα
προσέλθει με τον δικό του συνοδό πιανίστα. Η  ακρόαση θα πραγματοποιηθεί την 18η ή 19η
Απριλίου 2019, και ώρα 12.30 στο Δημοτικό Ωδείο Πετρούπολης, με αλφαβητική σειρά των
υποψηφίων. 
   Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες
υποψηφίους αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ
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