
 

 

Σελίδα 1 από 2 

    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  ΠΕTΡΟΥΠΟΛΗΣ  

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ 
Πετρούπολη  18/10/2021 
Αριθ. Πρωτ.: 38951 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο ∆ΗΜΟΣ 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. 61/12-03-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, “Προγραµµατισµός 

προσλήψεων µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού & 
Νεολαίας, από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο, για το έτος 2021”. 

5. Την αριθµ. 90/15-04-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, συµπλήρωση της αριθµ. 
61/12-03-2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, “Προγραµµατισµός προσλήψεων 
µε σύµβαση µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας, από 
έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο, για το έτος 2021”, προς τις εκπαιδευτικές βαθµίδες των 
σχετικών θέσεων. 

6. Την αριθµ. πρωτ.  7581/1-07-2021  βεβαίωση του ΑΣΕΠ. 
7. Την αριθµ. πρωτ. οικ. 56166/26-07-2021 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
8.   Την αριθµ. 245/6-08-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, “Καθορισµός αριθµού και  
       ειδικοτήτων συµβάσεων µίσθωσης έργου στη ∆/νση Πολιτισµού, Αθλητισµού & Νεολαίας  
       του ∆ήµου Πετρούπολης, µε δαπάνη µισθοδοσίας που θα καλύπτεται 70% από έσοδα που  
       θα προέρχονται από τη καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δοµές, ενώ το  
       30% θα καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του φορέα, για το έτος 2021”.   
9. Την αριθµ. πρωτ. 106460/6-09-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης    
       ∆ιοίκησης Αττικής, για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε αντίτιµο στο ∆ήµο    
       Πετρούπολης. 

10. Την αριθµ. πρωτ. 34377/21-09-2021 ανακοίνωση για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης  
       έργου. 
11. Την αριθµ. πρωτ. 34590/22-09-2021 απόφαση ∆ηµάρχου, «Τροποποίηση των υπ’ αριθ.  
       31478/01.09.2021 και 31887/06.09.2021 αποφάσεων ∆ηµάρχου περί ορισµού  
       Αντιδηµάρχων – Αναπλήρωση ∆ηµάρχου και Μεταβίβαση της άσκησης των  
       Αρµοδιοτήτων». 
12. Το αριθµ. πρωτ. 36457/4-10-2021 πρακτικό επιτροπής ∆ήµου Πετρούπολης, για την 

αξιολόγηση των υποψηφίων και τον καταρτισµό του σχετικού πίνακα κατάταξης – 
επιλεγέντων. 

13. Το αριθµ. πρωτ. 38628/14-10-2021 έγγραφο της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων,  
«Επαναπροκήρυξη θέσεως λόγω άκαρπου αποτελέσµατος».    

 

Ανακοινώνει 

 
     Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου ενός (1) ατόµου στη ∆/νση Πολιτισµού, Αθλητισµού 
& Νεολαίας του ∆ήµου Πετρούπολης, από έσοδα προερχόµενα από αντίτιµο υπό τη µορφή 
διδάκτρων από τους ωφελούµενους, µε αντικείµενο το έργο: «Λειτουργία τµήµατος 
Κινησιολογίας” συνολικής διάρκειας έως οχτώ (8) µήνες.  
      Το τµήµα µε κωδικό θέσης 1 θα συσταθεί εφόσον θα υπάρξει ο απαιτούµενος αριθµός 
ωφελουµένων (τουλάχιστον 10 άτοµα). 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): 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Ειδικότητα 
Αριθµός 
ατόµων 

Μήνες απασχόλησης έως Χώρος απασχόλησης  

1 
1 ΤΕ ή ∆Ε ∆άσκαλος 
Χορού (∆ιδασκαλία 
Κίνησης & Χορού) 

1 
 
8 Πολιτιστικό Κέντρο  

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 
θέσης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

 
1 

- ∆ίπλωµα διδασκαλίας χορού αναγνωρισµένης σχολής.  
- Επιθυµητά προσόντα: Βεβαιωµένη εµπειρία. 
- ∆υνατότητα παροχής τηλεκπαίδευσης. 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

1) Αίτηση  
2) Υπεύθυνη ∆ήλωση δυνατότητας παροχής τηλεκπαίδευσης 
3) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας 
4) Βιογραφικό Σηµείωµα 
5) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή ∆ιπλώµατος 
6) Αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας  

 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
 
     Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από Τετάρτη 20/10/2021 έως και Παρασκευή 
22/10/2021. 
     Περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές εφηµερίδες του νοµού Αττικής 
και ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου 
Πετρούπολης.   
    Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να αποστείλουν την αίτηση τους και τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aitisi@petroupoli.gov.gr. 
 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 
     Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριµελή επιτροπή που θα ορίσει µε απόφαση 
του ο Αντιδήµαρχος Πετρούπολης και η οποία θα συνεδριάσει µετά την λήξη της προθεσµίας 
υποβολής. 
     Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες 
υποψηφίους αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. 
     Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει 
από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησης τους. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά µε 
ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου: aitisi@petroupoli.gov.gr 
 
               Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
              ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 


