
 

Σελίδα 1 από 3 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

                                                                                         Αγία Βαρβάρα 13/3/2020 

                                                                                                Α.Π 11925 

                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

για τη σύναψη δύο (2) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
 
1.   Τον εσωτερικό κανονισµό της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997(206/Α) όπως τροποποιήθηκε από τις 

διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε από το αρθρ. 24 του 

Ν.4210/13 και συµπληρώθηκε από το άρθρο 26 παρ. 2 του Ν.4325/2015 

3. Το  πδ 524/1980 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 

5. Την παρ. 3 ,του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 

6. Tην µε αριθµό 10623/4-2-2019 Βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π.  

7. Tην µε αριθµό 10624/4-2-2019 Βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π.  

8. Την µε Α.Π 25435/5-4-2019 (Α∆Α:Ψ9ΛΛ465ΧΘ7-0ΕΕ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών  

9.   Την υπ' αριθµ. 134167/33755/14-2-2020 (Α∆Α:Ω55ΚΟΡ1Κ-02Ω) απόφαση του Συντονιστή 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

10. Την µε αριθµό 74/2019 (Α∆Α:Ψ∆1ΝΟΡΑΘ-Ω00) απόφαση του ∆.Σ. της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. 

 
Ανακοινώνει 

 
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δύο (2) άτοµα για την κάλυψη αναγκών της 

∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας µε αντικείµενο την εκτέλεση των έργων:  

Α. «∆/νση Σπουδών της Ανώτερης Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης Αγίας Βαρβάρας»  

Β. «Καλλιτεχνική ∆/νση του ∆ηµοτικού Ωδείου Αγίας Βαρβάρας»  

συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους. 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

300 
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ 

∆ΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ – 
ΗΘΟΠΟΙΟΣ 

 

Από την 
υπογραφή 
της έως ένα 

έτος 

1 

200 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ ΑΓΙΑΣ 

ΒΑΡΒΑΡΑΣ  
Π.Ε ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

Από την 
υπογραφή 
της έως ένα 

έτος 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Ν. 1158/1981 (ΦΕΚ 
127/τ΄α΄/13.5.81), άρθρο 15 του υπ’ αριθµ. 16/66Β. ∆ιατάγµατος (ΦΕΚ 7/τ΄α΄/15.1.66) 

ΑΔΑ: ΨΞ52ΟΡΑΘ-ΔΕΡ
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Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

300 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
1) Πτυχίο Ανώτερης Σχολής ∆ραµατικής Τέχνης 

2) Πτυχίο ΑΕΙ Θεατρικών Σπουδών. 

3) Συναφή µεταπτυχιακό τίτλο. 

4) Σκηνοθεσία τουλάχιστον πέντε (5)Θεατρικών/Κινηµατογραφικών 

έργων . 

5) ∆ιδακτική προϋπηρεσία (τουλάχιστον 5ετής) 

6) Προϋπηρεσία ως ηθοποιός  (τουλάχιστον 10ετής) 

 

200 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 

1) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

2)  ∆ίπλωµα πιάνου ή κλασσικής κιθάρας ή οργάνου συµφωνικής 

ορχήστρας ή µονωδίας και 10 ετής τουλάχιστον καλλιτεχνική 

σταδιοδροµία, που αποδεικνύεται µε παραστατικά στοιχεία, που 

αφορούν ρεσιτάλ ή σύµπραξη µε ορχήστρες ως σολίστ. 

3) ∆ιδακτική προϋπηρεσία (τουλάχιστον 15ετής). 

4) Προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση διακεκριµένων καλ/κών 

οργανισµών. 

 

Οι υποψήφιοι που θα καταθέσουν τις προσφορές τους πρέπει να είναι 35 ετών και άνω.  

 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

Ως βαθµολογούµενη εµπειρία για τους παραπάνω κωδικούς απασχόλησης νοείται η απασχόληση µε σχέση 

εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα 

συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ  των λοιπών ιδιοτήτων τους και 

της εµπειρίας τους οφείλουν να προσκοµίσουν, τα  παρακάτω  δικαιολογητικά. 

 

1) Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής  

προσωρινής βεβαίωσης της αρµόδιας αρχής ή των κρισίµων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών 

όπου αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της 

άδειας οδήγησης ή των κρίσιµων σελίδων του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών 

φορέων. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης πρέπει να προσκοµισθεί και 

πιστοποιητικό γέννησης. 

 

2) Τίτλοι σπουδών  στους οποίους να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος 
κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο 
αριθµό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, µε 
δύο δεκαδικά ψηφία.  

ΑΔΑ: ΨΞ52ΟΡΑΘ-ΔΕΡ
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3) Πιστοποιητικά µουσικών σπουδών(ΚΩ∆. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 200) 
 

4) Bεβαιώσεις προϋπηρεσίας (ή Υπεύθυνες ∆ηλώσεις) 

5) Βιογραφικό σηµείωµα 

 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  

Ανάρτηση περίληψης της ανακοίνωσης θα γίνει σε (2) ηµερήσιες εφηµερίδες, στο κατάστηµα της 

∆Η.Κ.Ε.Α.Β. , στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση της ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. και να την 

υποβάλουν, 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: Σίφνου και Αγίου Γεωργίου, Αγία Βαρβάρα (τηλ. 

επικοινωνίας: 210.5697223 εσωτ. 4).  

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες 

ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της δηµοσίευσης στη ∆Η.Κ.Ε.Α.Β.  

 
 
 
 

    Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

     ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.Α.Β. 

 

 

      ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΦΕΓΓΗ 

ΑΔΑ: ΨΞ52ΟΡΑΘ-ΔΕΡ
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