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ΑΔΑ 6ΧΗΜΟΕΔ5-3ΒΒ
Αργυρούπολη 02/09/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
Τηλ 21 0-9600639 21 0-9629844

Αρ πρωτ

1

071

ΠΕΡΙΛΗΨΗ υττ goiflu ΣΜΕ 2/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Το Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού
Αργυρούττολης ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α

Έχοντας υπόψη
1
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1997 όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν
2 Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν 2190/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν και του άρθρου 64 του Ν.4590/2019
3 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
4 Την υπ αριθμ πρωτ οικ 25780/05-04-2019 ΑΔΑ 674Ε465ΧΘ7-6ΤΙ Απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
107 του ν 4483/2017 ΦΕΚ1 07/Α/201 7
5 Την υπ αριθμ 20/22-04-2019 ΑΔΑ:Ω35ΑΟΕΔ5-ΒΙ0 απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου
6 Την υπ αριθμ πρωτ 52954/14850/07-06-2019 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα

1 άτομο για την κάλυψη αναγκών
του Οργανισμού Νεολαίας Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού Αργυρού
πολης Γρηγόρης Λαμπράκης που εδρεύει στην Αργυρούπολη με αντικείμενο
την εκτέλεση του έργου Εκμάθηση Παραδοσιακών Χορών συνολικής
έως δώδεκα 12 μήνες 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

διάρκειας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Διάρκεια
σύμβασης

Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

101

Δήμος Ελληνικού Αρ
γυρούπολης
ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Για τις αθλητικές
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Έως
του Ν.Π.Δ.Δ
ειδικότητα Παραδοσιακών 12 ΜΗΝΕΣ
Οργανισμού Νεολαίας
Χορών
και Αθλητισμού Γρηγόρης
Λαμπράκης

Ειδικότητα

Αριθμός
ατόμων

εγκαταστάσεις

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών
και

λοιπά απαιτούμενα τυπικά

τυχόν πρόσθετα προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών ΑΕΙ ή το ομώνυμο
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου Ε.Α.Π)ΑΕΙ
ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοι
γηο ειδικότηταο
ειδικότητας

101

Ji υποψήφιοι πρέπει να είναι ηΛίκιας απο lö εως οο ετωνΤ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο αςεπ
ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν 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 στα γραφεία της υπηρεσίας
μας στην ακόλουθη διεύθυνση Οργανισμός Νεολαίας Αθλητισμού Δήμου
Αργυρούπολης Γρηγόρης Λαμπράκης Λ Κύπρου Τριπόλεως 6 Τ.Κ
164 52 απευθύνοντάς την στο Δημοτικό Κολυμβητήριο υπόψιν κας Καρατζά Τατιάνας
τηλ επικοινωνίας 210 9600639 210 9624042
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 1 0 ημέρες υπολογιζόμενες
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της
σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού
του δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
της δημοσίευσης στις εφημερίδες Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα
δημόσια αργία ή μη εργάσιμη τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
εργάσιμη ημέρα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΙΝΤΕΡΗΣ
Ελληνικού

ημερολογιακά

παρούσας

καταστήματος

μεταγενέστερη

