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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

Βασ. Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα  
Μαρούσι, 151 24                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
Τηλ.: 213-2038200-2        Μαρούσι, 28-02-2018 
Fax.: 213-2038522 Α.Π. 248 

                                                         
                                                              

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

 
Για την Πρόσληψη Προσωπικού Με Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) 

Ειδικοτήτων Καθηγητών Μουσικών Οργάνων  

Το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία  
«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»  

(η «Επιχείρηση») 
 

Έχοντας υπόψη : 

1.Την υπ’ αριθ. 15/09-03-2017 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  περί 
προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου περιόδου 2017-
2018 υπό τη µορφή αντιτίµου. 

2.Την υπ’ αριθ. πρωτ. 21232/7693/31-03-2017 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής/Γενική ∆ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας/∆ιεύθυνση ∆ιοίκησης/Τµήµα 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νοµικών Προσώπων προς Α.Σ.Ε.Π. για την πρόσληψη του 
ανωτέρω προσωπικού. 

3.Την βεβαίωση του Α.Σ.Ε.Π. µε αριθ. πρωτ. 5837/22-06-2017 για την έγκριση σύναψης 

συµβάσεων µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.). 

4.Την υπ΄αριθ. πρωτ. οικ. 23668/12-07-2017 εγκριτική απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών. 

5.Την υπ’ αριθ. 75544/27342/27-10-2017 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής περί έγκρισης των ειδικοτήτων και του αριθµού τεσσάρων (4) ατόµων 

για πρόσληψη µε συµβάσεις µίσθωσης έργου στην Επιχείρηση, µέχρι ένα (1) έτος. 

6. Την υπ’ αριθ. 18/23-02-2018 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, για την έγκριση 

των όρων του σχεδίου προκήρυξης-ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού µε Σ.Μ.Ε. µέσω 

αντιτίµου για την περίοδο 2017-2018. 

7. Την κείµενη νοµοθεσία και νοµολογία. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 
Την πρόσληψη έως τεσσάρων (4) καθηγητών µουσικής, µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου (Σ.Μ.Ε.) διάρκειας µέχρι 30-06-2018, για τη λειτουργία των µουσικών 
τµηµάτων του ∆ηµοτικού Ωδείου Αµαρουσίου, µε την παροχή υπηρεσιών έναντι 
αντιτίµου από τους ωφελούµενους, µε τις κάτωθι συγκεκριµένες ειδικότητες: 
 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Τ.Ε. 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΠΙΑΝΟΥ 1  

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΙΘΑΡΑΣ  2 

ΜΑΕΣΤΡΟΣ ΧΟΡΩ∆ΙΑΣ  1 

ΣΥΝΟΛΟ:      4   

 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα 

τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο (µε 

βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ.) από αυτούς πρόσωπο, στο 

Κέντρο Τέχνης και Πολιτισµού ∆ήµου Αµαρουσίου (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, τηλ. 

επικοινωνίας : 210-8056314 κατά τις ώρες από 10.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ.), από την 

Παρασκευή  02-03-2018 και για δέκα (10) ηµερολογιακές ηµέρες, ήτοι έως και 

την 12-03-2018.  

Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση 

συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το 

εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός 

της προαναφερόµενης προθεσµίας. 

Για πληροφορίες σχετικά µε την κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και γενικότερα 

για τη διαδικασία της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στα 

τηλέφωνα 210-8056314-5 καθηµερινά, στις εργάσιµες ηµέρες και από ώρα 10.00 π.µ. έως 

14.00 µ.µ. Η παρούσα ανακοίνωση-προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων 

των γραφείων της Επιχείρησης και του ∆ήµου Αµαρουσίου (∆ηµαρχείο: οδός Βασ. Σοφίας 

αρ. 9 & ∆. Μόσχα, 2ος όροφος και ισόγειο αντίστοιχα), καθώς και του Κέντρου Τέχνης & 

Πολιτισµού (οδός Βασ. Σοφίας αρ. 85, 1ος όροφος, Μαρούσι), καθώς και ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα του ∆ήµου Αµαρουσίου: www.maroussi.gr.  

Η παρούσα περίληψη θα δηµοσιευτεί σε δύο (2) τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες.  

 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Επιχείρησης 

Νικόλαος Σ. Πέππας 
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