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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2020 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
Ανακοινώνει 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την εκτέλεση του έργου 
«Εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου», συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. Στο πλαίσιο 
του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής 
αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απ/σης Τόπος Εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός 

ατόμων 

101 Δήμος Περιστερίου 
ΤΕ καθηγητής 

μουσικοκινητικής αγωγής – 
σύστημα Orff 

Έως ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία πρόσληψης 1 

102 Δήμος Περιστερίου 
ΤΕ καθηγητής συνοδείας 
πιάνου τάξης μονωδίας & 
σύγχρονου τραγουδιού 

Έως ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία πρόσληψης 1 

103 Δήμος Περιστερίου ΤΕ καθηγητής σύνθεσης και 
ανώτερων θεωρητικών 

Έως ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία πρόσληψης 1 

104 Δήμος Περιστερίου ΤΕ καθηγητής βιολιού 
Έως ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία πρόσληψης 1 

105 Δήμος Περιστερίου 
ΠΕ/ ΤΕ Μουσικός για τη 
θέση του Καλλιτεχνικού 

Διευθυντή 

Έως ένα (1) έτος από την 
ημερομηνία πρόσληψης 1 

 
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών. 

 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα. Η 
παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου 
www.peristeri.gr.  
 Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε ηλεκτρονικά στο email: 
prosopiko@peristeri.gr, 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: Δήμος Περιστερίου, 
Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34, Περιστέρι Ν. Αττικής,  
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απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. 
επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.83.260). 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 αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριμελή επιτροπή που θα ορίσει με απόφασή του ο 
Δήμαρχος Περιστερίου και η οποία θα συνεδριάσει στο Ωδείο (κτίριο ΚΥΒΕ) μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων. 
 Η επιτροπή αξιολόγησης συνέρχεται την έκτη (6) εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθεσμίας των 
αιτήσεων και δύναται να καλέσει σε ακρόαση υποψηφίους, αν κρίνει αυτό αναγκαίο, σε ημερομηνία που 
θα ανακοινωθεί στους ίδιους. 
 

 

 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΤΣΗΣ 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6Χ1ΖΩΞ2-5Η2


		2020-10-12T09:36:03+0300
	Athens




