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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν από τις

διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009.

2. Την αριθμ. 29/6-02-2019 πράξη  του Δημοτικού Συμβουλίου Πετρούπολης,

που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου,

από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους έτους 2019.

3. Την αριθμ.  πρωτ. 2937/29-03-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για την σύναψη

συμβάσεων έργου στο Δήμο Πετρούπολης, για το έτος 2019-2020.

4. Την αριθμ.  πρωτ.  ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-04-2019 απόφαση  της

Επιτροπής του αρθ. 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ. Α΄), όπως

ισχύει,  περί έγκρισης απασχόλησης  ατόμων  στους  ΟΤΑ  προς  υλοποίηση

συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο Πετρούπολης.

5. Το  αριθμ.  πρωτ.  32115/25-04-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,

¨Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου με  κάλυψη της  δαπάνης από τους

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους¨. 

6. Την  αριθμ. 230/25-09-2019  πράξη  του Δημοτικού Συμβουλίου για τον

καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2019,

με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.  

7. Την  αριθμ.  πρωτ.  95681/25096/20-11-2019  απόφαση  του  Συντονιστή  της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για την έγκριση συμβάσεων μίσθωσης

έργου στο Δήμο Πετρούπολης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

     Ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν (1) Παιδίατρο, για
την παροχή ιατρικής παρακολούθησης των παιδιών και την παροχή συμβουλών, των
επτά (7) Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Πετρούπολης.
     Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα συναφθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

     Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:
     

 Πτυχιούχος της Ιατρικής Σχολής,  με την ειδικότητα του Παιδιάτρου.
 Άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.
 Εργασιακή Εμπειρία.    
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  Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από το Δήμαρχο
Πετρούπολης.  Κατά την επιλογή θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά και ουσιαστικά
προσόντα, τα οποία κατά την κοινή πείρα μαρτυρούν καταλληλότητα των
επιλεγομένων για το συγκεκριμένο έργο.

             Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού  του Δήμου Πετρούπολης (1ος όροφος, Κ. Βάρναλη 76-78,
13232 Πετρούπολη), από 12/12/2019 έως και 23/12/2019 τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες. 

     Απαιτούμενα δικαιολογητικά  :

 Βιογραφικό 
 Τίτλοι σπουδών
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας

     Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημοτικού
Καταστήματος και περίληψη της  να δημοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες του
νομού. 

                                                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                     

ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΓΑΒΡΙΗΛ ΒΛΑΧΟΣ
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