
 

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         
           ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ    
            ∆ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ                                                    
     ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
                                ΣΗΤΕΙΑΣ (∆.Ο.Κ.Α.Σ) 
                                             
                                  
                                                                                       
                                                                    
 
 

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 2/2018 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Ο.Κ.Α.Σ. Λεωνίδας Τερζής  

 

Ανακοινώνει 
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά ενός  (1) ατόµου  για την κάλυψη αναγκών του 
∆ηµοτικού Οργανισµού Κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης Σητείας (∆.Ο.Κ.Α.Σ.), που εδρεύει στην 
οδό Μελίνας Μερκούρη 11στη Σητεία, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «λειτουργία του 
∆ηµοτικού Ωδείου Σητείας (ο Στρατής Καλογερίδης)», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της 
σύµβασης  έως 15-06-2019. 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 

100 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ 

ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ -
ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΩΣ 

15-6-2019 

1 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών  
και  

λοιπά απαιτούµενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

100 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
10ετή διδακτική προϋπηρεσία σε Μουσικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα (Ωδείου, 
Μουσικής Σχολής ή παρ/τος), και να είναι κάτοχος διπλώµατος Σύνθεσης 
ή Πιάνου ή οργάνου συµφωνικής ορχήστρας ή κλασσικής Κιθάρας  ή 
µονωδίας µαζί µε  πτυχίο φυγής, και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική 
προϋπηρεσία .  
Ο τίτλος Σπουδών µπορεί να προέρχεται από το  Κρατικό Ωδείο 
Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισµένο Μουσικό Εκπαιδευτήριο της ηµεδαπής 
ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της Αλλοδαπής µε αναγνωρισµένη 
ισοτιµία σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 (παραγρ. 13 α') του Ν. 
3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/24-12-2003),  
 

Οι υποψήφιοι των  παραπάνω ειδικοτήτων  πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών. 

1.ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 
 

Tαχ. ∆/νση : Μ. Μερκούρη 11 
Τ.Κ. :            72300                                            
τηλ. :            28430 - 23775                                                     
fax. :             28430 - 22681                                                                                                              
e-mail :     depotas@otenet.gr    
 

           ΣΗΤΕΙΑ,29 -10-2018  
     
   
 Αριθµ. Πρωτ.:1693  



Σημείωση: Για τη μοριοδότηση - βαθμολόγηση του τίτλου σπουδών (είτε δίπλωμα, είτε πτυχίο) 

λαμβάνεται υπ’ όψιν ο βαθμός του τίτλου σπουδών : Καλώς – Λίαν Καλώς - Άριστα. 
 
2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση. 
2. Φωτοαντίγραφο (διπλής όψεως) Αστυνοµικής Ταυτότητας. 
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. 
4. Φωτοαντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου της ανάλογης ειδικότητας, ιδρύµατος της ηµεδαπής, ή ισότιµου 
αναγνωρισµένου στην Ελλάδα τίτλου ηµεδαπής ή αλλοδαπής,  συνοδευόµενα από την απαραίτητη υπεύθυνη 
δήλωση για τη γνησιότητά τους. 
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης. 
6. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία, όπως βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κύριου 
φορέα ασφαλιστικής κάλυψης(µισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων), ή 
βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.), ή 
πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας. 
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: 
α) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία 
απαλλαγής. 
β) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική 
δικαστική συµπαράσταση και δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα εγκλήµατα που 
αναφέρονται στο αριθ. 22 του Π∆ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοσίων 
πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη 
λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πληµµέληµα ή 
κακούργηµα. 
8. Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η γενική προϋπηρεσία στο 
∆ηµόσιο ή/και Ιδιωτικό Τοµέα (σε χρόνια και µήνες). 

3. ∆ηµοσίευση της ανακοίνωσης  
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δηµοσιευθεί σε δύο (2)  τοπικές εφηµερίδες του νοµού.  

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης θα γίνει στα γραφεία του ∆.Ο.Κ.Α.Σ και στο χώρο των 
ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του δήµου Σητείας. Θα συνταχθεί και σχετικό 
πρακτικό ανάρτησης στο φορέα (σύµφωνα µε το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει), 
το οποίο θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-mail: sme@asep.gr είτε στο fax: 210 
6467728 ή 213 1319188. 
4.  Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής 
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 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: 
Μελίνας Μερκούρη 11 στη Σητεία, απευθύνοντάς την στον ∆ηµοτικό Οργανισµό 
κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας (∆.Ο.Κ.Α.Σ.),  υπόψη κας Ρασούλη Αικατερίνης (τηλ. 
επικοινωνίας: 2843023775). 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 (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. 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.  

Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία µας στην 
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδικασίες � 



∆ιαγωνισµών Φορέων� Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου µέσω της 
διαδροµής: Σύνδεσµοι � Ανεξάρτητες και άλλες αρχές � ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα µέσω της 
διαδροµής: Πολίτες � Έντυπα – ∆ιαδικασίες � ∆ιαγωνισµών Φορέων� Μίσθ. Έργου 
(ΣΜΕ)· 
5.  Κατάταξη υποψηφίων 
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει µε απόφαση Προέδρου, µετά από σχετική εισήγηση της 
τριµελούς επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού πρόσληψης προσωπικού, ανάλογα µε τη 
διαδικασία και τα κριτήρια µοριοδότησης που αναφέρονται στην αναλυτική προκήρυξη,  
Ο Οργανισµός µπορεί να ζητήσει από τους υποψήφιους οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο 
θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλότητας τους για τη 
συγκεκριµένη θέση/ειδικότητα. 
Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του 
Οργανισµού  
Κατά των ανωτέρω αποτελεσµάτων, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις µέσα σε 
αποκλειστική προθεσµία τριών (3) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη της ηµέρας 
ανάρτησης των αποτελεσµάτων. 
Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρµόδια επιτροπή και τη τελική απόφαση θα ληφθεί από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Οργανισµού. Ο τελικός αριθµός των επιλεγέντων καθηγητών θα 
εξαρτηθεί από τον αριθµό των εγγραφέντων µαθητών και δύναται να είναι µικρότερος από τις 
αρχικά προκηρυχθείσες θέσεις. 
6. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
Ο χώρος και ο χρόνος απασχόλησης  θα είναι το ∆ηµοτικό Ωδείο Σητείας « Ο Στρατής 
Καλογερίδης». 
Όποιος  τελικά επιλεγεί  θα υπογράψει σύµβαση µίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.), διάρκειας από την 
υπογραφή της σύµβασης έως τη λήξη του σχ. Έτους 15-6-2019, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις 
και ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Ν. 2527/1997 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10 του 
Ν. 3812/2009 και της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Φ.Ε.Κ. 
256/τ.Α’/31-12-2012), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013, µε την οποία ανεστάλη 
η περίπτωση β’ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, καθώς και του άρθρου 48 του 
Ν.4325/2015. 
7. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα σε είκοσι 
(20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, τους πίνακες 
κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστηµα των γραφείων µας, τους οποίους πρέπει να αποστείλει 
άµεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύµφωνα µε 
το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) 
υπαλλήλους της υπηρεσίας. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθηµερόν στο ΑΣΕΠ είτε στο e-
mail: sme@asep.gr  είτε στο fax: 210 6467728 ή 213 1319188. 

 Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 
6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό 
καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €) που έχει εκδοθεί είτε µέσω της εφαρµογής του 
ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο 
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.). Ο 
υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθµό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το 
αντίτιµο του ηλεκτρονικού παραβόλου µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Σε 
περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον 
ενιστάµενο.Η υπηρεσία οφείλει να αποστείλει στο ΑΣΕΠ εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
φωτοαντίγραφα των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης.  
8. Απασχόληση   

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τους επιλεγέντες υποψηφίους 
αµέσως µετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναµόρφωση των πινάκων βάσει 



αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, 
εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύµβαση µίσθωσης έργου µε τους 
υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης. Οι υποψήφιοι αυτοί 
λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της λύσης της 
σύµβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. 

Απασχολούµενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύµβασής τους, αντικαθίστανται µε 
άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναµόρφωσης των πινάκων από το 
ΑΣΕΠ είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 
υπολειπόµενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστηµα και µέχρι συµπληρώσεως της εγκεκριµένης 
διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου. 
   

Ο Πρόεδρος του ∆.Ο.Κ.Α.Σ 
 

                      Λεωνίδας Τερζής 


