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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Πετρούπολη  24/11/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             
ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
                                           

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
   ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

    Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

2. Την αριθμ. 59/11-03-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Πετρούπολης, που αφορά τον προγραμματισμό προσλήψεων με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους για το έτος 2021.

3. Την αριθμ. πρωτ. 5840/12-05-2021 βεβαίωση του ΑΣΕΠ για την σύναψη 
συμβάσεων έργου στο Δήμο Πετρούπολης, για το έτος 2021 - 2022.

4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/13816/27-07-2021 απόφαση της 
Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ.1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/τ. Α΄), όπως 
ισχύει, περί έγκρισης απασχόλησης ατόμων στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού 
Δικαίου των ΟΤΑ, προς υλοποίηση συμβάσεων μίσθωσης έργου στο Δήμο 
Πετρούπολης.

5. Το αριθμ. πρωτ. 57270/2-08-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, 
¨Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου στους ΟΤΑ με κάλυψη της δαπάνης 
από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021¨. 

6. Την αριθμ. πρωτ. 34590/22-09-2021 απόφαση Δημάρχου, «Τροποποίηση 
των υπ’ αριθ. 31478/01.09.2021 και 31887/06.09.2021 αποφάσεων 
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου και 
Μεταβίβαση της άσκησης των Αρμοδιοτήτων».

7. Την αριθμ. 281/28-09-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Πετρούπολης, για τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων συμβάσεων 
μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους, για το έτος 2021.  

8. Την αριθμ. πρωτ. 126895/13-10-2021 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης 
έργου στο Δήμο Πετρούπολης».
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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 έως ένα (1) έτος.

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.    

     Η σχετική επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα οριστεί από τον 
Αντιδήμαρχο Διοίκησης, Προγραμματισμού & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
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 αποστείλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους, στο 
aitisi@petroupoli.gov.gr, από 26/11/2021 έως και 30/11/2021.

 
 Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
➢ Βιογραφικό 
➢ Τίτλοι σπουδών
➢ Άδεια άσκησης επαγγέλματος
➢ Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
➢ Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας

      Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου 
Πετρούπολης και περίληψη της θα δημοσιευτεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες 
τοπικές εφημερίδες. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή 
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

                                                                Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
                         ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

                       & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

                                                              ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΑΠΠΑΣ 
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