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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΜΕ  1 / 2019 
       για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ 

Ανακοινώνει 
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά πέντε (05) άτοµα για την κάλυψη 
αναγκών του ∆ήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια και 
συγκεκριµένα για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού, διάρκειας έως δώδεκα µηνών και 
όχι πέραν της 31/10/2020. 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): 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος 
εκτέλεσης Ειδικότητα ∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

101 Νίκαια ΠΕ Καθηγητής Τροµπέτας & 
Ανωτέρων Θεωρητικών 

Έως 12 
µήνες και όχι 
πέραν της 
31/10/2020 

1 

102 Νίκαια 
ΤΕ Καθηγητής Πιάνου και 
Μουσικής ∆ωµατίου και 

Συνοδείας 

Έως 12 
µήνες και όχι 
πέραν της 
31/10/2020 

1 

103 Νίκαια ΤΕ Καθηγητής Κόρνου  

Έως 12 
µήνες και όχι 
πέραν της 
31/10/2020 

1 

104 Νίκαια 
 

ΠΕ Καθηγητής Βιολοντσέλου 
 

Έως 12 
µήνες και όχι 
πέραν της 
31/10/2020 

1 

105 Νίκαια   ΠΕ Καθηγητής Κλαρινέτου και 
Ενορχήστρωσης  

Έως 12 
µήνες και όχι 
πέραν της 
31/10/2020 

1 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 
1.- Πτυχίο ΑΕΙ µουσικών σπουδών και τίτλο σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως 
Τροµπέτας και τίτλο σπουδών Ανωτέρων Θεωρητικών.  
2.- Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

102 

1.- Τίτλος σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως Πιάνου. 
2.- Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών. 
3.- Καλλιτεχνική σταδιοδροµία, αποδεικνυόµενη µε παραστατικά στοιχεία που 
αφορούν ρεσιτάλ ή σύµπραξη µε ορχήστρες ως σολίστ. 

ΑΔΑ: 7Ζ7ΡΩΚΑ-ΠΔΜ



ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

103 1.- Τίτλος σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως Κόρνου.  
2.- Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

104 1.- Πτυχίο ΑΕΙ  απολύτου εξειδικεύσεως Βιολοντσέλου.  
2.- Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

105 1.-  Πτυχίο ΑΕΙ µουσικών σπουδών και τίτλο σπουδών απολύτου εξειδικεύσεως 
Κλαρινέτου. 
2.- Αποδεδειγµένη προϋπηρεσία σε διδακτικό έργο τουλάχιστον δύο (2) ετών. 

 

Οι υποψήφιοι των  ανωτέρω ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 
1) Αίτηση. 
2) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (δυο όψεις). 
3) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται.  
4) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
Α.- Ο ∆ήµος ή Κοινότητα εις τα µητρώα αρρένων ή το γενικό µητρώο δηµοτών του οποίου είναι   
      εγγεγραµµένος. 
Β.- Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του. 
Γ.- Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική   
      συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που  
      αναφέρονται στο αρθ.16 του Ν. 3584/2007, έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω  
      παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή  
      κακούργηµα. 
∆.- Ότι  έχει  την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της  
      ειδικότητας που επιλέγει. 
     
       Όλα τα προαπαιτούµενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µαζί µε την αίτηση του υποψηφίου . 
       Συµπληρωµατικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά µέχρι και τη λήξη της προθεσµίας υποβολής κατάθεσης     
       της αίτησης . 
       Οι κάτοχοι σχετικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούµενων δύναται να τους συνυποβάλλουν. 
 
∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα 
στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δηµοσιευθεί σε δύο (2) ηµερήσιες ή 
εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες του νοµού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται µία εφηµερίδα 
(ηµερήσια ή εβδοµαδιαία) η δηµοσίευση θα γίνει στην εφηµερίδα αυτή δύο (2) φορές. 
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος 
του δήµου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Παναγή Τσαλδάρη 10 – Νίκαια) στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία.  

Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του 
Ν. 2190/1994 όπως ισχύει). 
 
Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν τη αίτηση και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, 
είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Π. 
ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 10 – Νίκαια 3

ος
 όροφος  Τµήµα Ι∆ΑΧ – Έκτακτου Προσωπικού, από 09/10/2019 έως 

18/10/2019 και ώρες 12.00 µ.µ. έως 14.00 µ.µ. 

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφηµερίδες ή της ανάρτησής 
της στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν µεταγενέστερη της δηµοσίευσης στις εφηµερίδες. 
 
                                                                                                   Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
 
                                                                                        ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΙΩΑΚΕΙΜΙ∆ΗΣ 

ΑΔΑ: 7Ζ7ΡΩΚΑ-ΠΔΜ
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