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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α/1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και
άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης −
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις».
3. Την υπ' αριθ. 42/2018 ΑΔΑ: ΩΛΞΧΩΡ7-ΒΗ0 του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού-Αργυρούπολης, με
θέμα τον προγραμματισμό προσλήψεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου έτους 2018, με
κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, για την κάλυψη των αναγκών των Πολιτιστικών Τμημάτων
του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου.
4. Την υπ' αριθ. πρωτ. 5384/12-06-2018 βεβαίωση του ΑΣΕΠ.
5. Την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. 37599/20-07-2018 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίθηκαν έντεκα (11) συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Δήμο Ελληνικού
Αργυρούπολης, μέχρι ένα (1) έτος, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 6
του Ν. 2527/1997 (206/Α'), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/2009
(234/Α') καθώς και τις διατάξεις του πδ 524/1980, κατά περίπτωση.
6. Την υπ’ αρ. 245/2018 ΑΔΑ: 6ΤΙΚΩΡ7-Υ74 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού - Αργυρούπολης
με θέμα τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης
έργου & καθορισμός μοριοδότησης για την κατάταξη των υποψηφίων.
7. Την υπ' αριθ. 247/2018 ΑΔΑ: 6ΩΖΘΩΡ7-6658 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ελληνικού Αργυρούπολης, με θέμα τον καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων καλλιτεχνικού προσωπικού συβάσεων
μίσθωσης έργου με κάλυψη δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για τις ανάγκες λειτουργίας των πολιτιστικών
Τμημάτων του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου Ελληνικού - Αργυρούπολης «Γ. Μιχαλακέας».
8. Την υπ' αριθ. Πρωτ. 80014/26860/26-09-2018 (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στον

\\10.33.12.10\OtaData\Prosopiko\ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ\ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 2018-2019\2018-26270-anakoinosi 2018-2019_paradosiakoi
xoroi.doc

ΑΔΑ: 6Γ18ΩΡ7-Κ96

Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, με εννέα άτομα (9) άτομα για χρονικό διάστημα από τη σύναψη της
σύμβασης και μέχρι οκτώ (8) μήνες.
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23294/27.09.2018 ανακοίνωση (ορθή επανάληψη) του Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης, που αφορά στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας
των πολιτιστικών τμημάτων του Δήμου και του Δημοτικού Ωδείου «Γ. Μιχαλακέας».
10. Τους σχετικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων και το υπ. αρ. πρωτ. 24483/08.10.2018 πρακτικό της
τριμελούς Επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων, που ορίστηκε με την υπ’ αρ. 245/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 25072/12.10.2018 υπεύθυνη δήλωση της Κωνσταντινίδου Αργυρώς, μοναδικής
υποψήφιας και επιτυχούσας του πίνακα κατάταξης της ειδικότητας ΠΕ Καθηγητής/τρια Παραδοσιακών
Χορών, με την οποία δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να αναλάβει το έργο που πρόκειται να της ανατεθεί.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, ειδικότητας ΠΕ Καθηγητής/τρια Παραδοσιακών
Χορών, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Σχολής
Χορού - Τμήμα Παραδοσιακών Χορών, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων διδασκαλίας, διοργάνωσης και
διεξαγωγής σεμιναρίων παραδοσιακών χορών, φεστιβάλ χορού και αναβίωση παραδοσιακών εθίμων.
Απαιτούμενος τίτλος σπουδών: Πτυχίο Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των ΑΕΙ της χώρας,
ειδικότητας Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών, ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Δημαρχείο Ελληνικού - Αργυρούπολης (Λ. Κύπρου
68 - Αργυρούπολη) στο γραφείο πρωτοκόλλου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες στο Τμήμα Πολιτισμού, τηλ. 210 9959440.
Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
Τίτλο σπουδών.
Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.
Βεβαίωση του ΟΑΕΔ (για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας).
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων).
Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).
7. Πιστοποιητικό εντοπιότητας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη
της ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή από την Τετάρτη 24 Οκτωβρίου μέχρι την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018.

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Κωνσταντάτος
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