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Νέα Φιλαδέλφεια
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Αρ. Πρωτοκόλλου: 30162

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ –
ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Διεύθυνση : Δεκελείας 97
Τ.Κ. 143 41 Νέα Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες : Αικ. Ψαρρά
Τηλ.
: 213-2049062
Fax
: 213-2049071
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1, περίπτωση δ΄ του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 Ν. 2527/1997(ΦΕΚ 206/8-10- 1997/τ.Α΄) όπως αυτό
τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/28-12-2009/τ.Α΄), τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4210/2013 και τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26
του Ν. 4325/2015.
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, όπως
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 107 του ν. 4483/2017.
4. Την υπ’ αρ. 35/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στον
προγραμματισμό σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, με κάλυψης της δαπάνης από
έσοδα που προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους .
5. Την υπ΄ αριθμ. 5869/20-3-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
6. Την υπ’ αρ. πρωτ. 5808/14-6-2017 βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π., για τη σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου με έναν δάσκαλο σύγχρονου χορού και αυτοσχεδιασμού .
7. Την υπ΄. αριθμ. οικ. 23682/13-7-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που αφορά
στην έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση των Δήμων και
των ΝΠΔΔ αυτών, που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.
8. Το υπ΄. αριθμ. 61857/22795/31-7-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής που αφορά στην έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.
9. Την υπ΄. αριθμ. 72320/26303/11-10-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που αφορά στην έγκριση συμβάσεων μίσθωσης
έργου στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.
Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα Δάσκαλο Σύγχρονου Χορού και
Αυτοσχεδιασμού, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία
Σύγχρονου Χορού και Αυτοσχεδιασμού», συνολικής διάρκειας έως (1) έτος από την υπογραφή
της σύμβασης.
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Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης ένα (1) άτομο , ως εξής:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΕ Δάσκαλος
Σύγχρονου Χορού
& Αυτοσχεδιασμού

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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Έως (1) έτος από την
υπογραφή της σύμβασης

Α. Συνοπτική περιγραφή έργου Δασκάλου Σύγχρονου Χορού και Αυτοσχεδιασμού:
Καλλιέργεια και προώθηση της σωματικής έκφρασης μέσω του χορού, προσφέροντας την
δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να καλλιεργήσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και
να αξιοποιήσουν δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο τους.
Τόπος εκτέλεσης του έργου: Στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου Νέας Φιλαδέλφειας ή σε
άλλο χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις και υποδείξει ο Δήμος. Η παροχή των υπηρεσιών του
Δασκάλου Σύγχρονου Χορού & Αυτοσχεδιασμού θα παρέχεται από τον ανάδοχο, καθημερινά
πρωινές ή απογευματινές ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και σύμφωνα με
την υπόδειξη της αρμόδιας υπηρεσίας. Επίσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο, θα συμμετέχει σε
εκδηλώσεις-παραστάσεις του Δήμου, καθημερινές και αργίες, ανάλογα με το σχεδιασμό της
εκδήλωσης καθώς και για τις ανάγκες του θερινού προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών του Δήμου μας.
Συνολικό ετήσιο ποσό αμοιβής: 12.000,00 € (η δαπάνη θα καλυφθεί από έσοδα που
προέρχονται από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους).
Β. Απαιτούμενα τυπικά ή πρόσθετα προσόντα:
 Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτιλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλαδαπής και πτυχίο ή δίπλωμα σχολής χορού
αναγνωρισμένης απο το Υπουργείο Πολιτισμού
τουλάχιστον τριετούς
μεταλυκειακής φοίτησης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία χορού τουλάχιστον δύο (2) ετών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας απο 18 έως 65 ετών.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για την έγκυρη συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής, απαιτούνται τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
1)-Αίτηση
2)-Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3)-Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ή διπλώματος
(Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκομίζονται αυτά
με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιμίας από την αρμόδια
ελληνική αρχή, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις)
4)-Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας.
5)-Βιογραφικό σημείωμα
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους είτε αυτοπροσώπως, είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία
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μας στην διεύθυνση: Δεκελείας 97 – Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 14341 απευθύνοντάς την στο Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Αικατερίνης Ψαρρά (τηλ. επικοινωνίας : 213-2049062).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας σε τοπική ημερήσια
εφημερίδα ή της ανάρτησής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με απόφαση
του Δημάρχου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και θα συνεδριάσει μετά τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης . Χρέη
Γραμματέα της επιτροπής, θα εκτελεί υπάλληλος που θα οριστεί από τον Πρόεδρο της
Επιτροπής. Η επιτροπή δύναται να καλέσει του υποψηφίους σε συνέντευξη.
Κατά των πινάκων κατάταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον
της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Η υπηρεσία θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με το άτομο που θα επιλεγεί (με κάλυψη της
δαπάνης από την καταβολή αντιτίμου από τους ωφελούμενους), το οποίο θα αμείβεται κατόπιν
έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν τη λήξη της
σύμβασή τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα της οικείας
ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι απασχολούμενοι αυτοί λαμβάνουν τις
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα λύσης της σύμβασης ,
χωρίς να δικαιούνται οποιαδήποτε αποζημίωση. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που
επιλέγονται σε αντικατάσταση αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο
κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της
σύμβασης μίσθωσης έργου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Δ/νσης

Διοικητικών Υπηρεσιών

Δήμου

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΟΝΟΜΑ:………………………………

Σας καταθέτω δικαιολογητικά για τη σύναψη

ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………..

σύμβασης μίσθωσης έργου Δασκάλου

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:……………………..

Σύγχρονου Χορού & Αυτοσχεδιασμού

ΚΑΤΟΙΚΟΣ:………………………..

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 30162/5-12-2017

ΟΔΟΣ:…………………………….

Ανακοίνωση του Δήμου σας.

ΤΚ:………………………….
ΤΗΛ.:………………………………

Θέμα: Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου
Σύγχρονου Χορού & Αυτοσχεδιασμού

Νέα Φιλαδέλφεια …../….../2017

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. ..........................................................
2. ...........................................................
3. ..........................................................
4. ............................................................
5. ............................................................
6. .............................................................
7. ...........................................................
8. ...........................................................

Ο/Η ΑΙΤ …………………

