
  

Σελίδα 1 από 2 

   
Ηράκλειο 03-06-2015 

      Αριθµ.  Πρωτ: 917   

   

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.   ΣΜΕ  1 / 2015 

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 Η  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Ο.Τ.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. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
4. Την υπ’ αριθµ. 04/6-2-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

5. Την υπ' αριθµ. πρωτ. ∆ΙΠΑΑ∆/Φ.ΕΓΚΡ.1/223/29205/29-12-2014 Απόφαση της Επιτροπής της 

παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισµών και προσλήψεων στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα, ΦΕΚ 280/Α/28-12-2006), όπως  ισχύει. 

6. Την υπ’ αριθµ. 29/11-3-2015 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

7. Την υπ' αριθµ. πρωτ. 3842/2-4-2015 απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Κρήτης. 

8. Την υπ΄ αριθµό  6103/25-05-2015 έγκριση  ανακοίνωσης από τον ΑΣΕΠ. 

 

 

Ανακοινώνει 
Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε συνολικά δεκαεπτά (17) άτοµα για την κάλυψη 
αναγκών της ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ, που εδρεύει στο 
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτης, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Εφαρµογή 
προγραµµάτων άθλησης και λειτουργία αθλητικών χώρων άσκησης» συνολικής διάρκειας 
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): 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

105 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ   
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΕ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ 

ΤΡΙΑ  
12 ΜΗΝΕΣ 3 

106 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕ 
ΙΑΤΡΟΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 1 

107 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ   
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 2 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΟΤΑ  

(Α.Α.Η.  Α.Ε.  ΟΤΑ)  
--------------------------------------------------- 

∆ιεύθυνση: Σπύρου Μουστακλή 1, Παγκρήτιο Στάδιο 

 ΑΦΜ : 998091971– Α’ ∆ΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός  
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα 
∆ιάρκεια 

σύµβασης 
Αριθµός 
ατόµων 

108 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ   
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ  
ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  

ΥΓΡΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 

12 ΜΗΝΕΣ 5 

109 
ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ   
∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ 

ΠΕ 
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΗΣ   
ΑΓΩΓΗΣ 

12 ΜΗΝΕΣ 6 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.3 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: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε. ΟΤΑ», Παγκρήτιο Στάδιο 
Ηρακλείου, Περιοχή Λίντο, οδός Σπύρου Μουστακλή, Τ.Κ. 71306, κτίριο ∆ιοίκησης – Θύρα 1, 
υπόψη κ. Φαίδωνα Παναγιωτάκη  (τηλ. επικοινωνίας: 2810 264560 ή 2810 264570 ΩΡΕΣ 
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ- από 10:00 π.µ -14:00 µ.µ) . 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. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για επιλογές απασχόλησης  µίας 
µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών 
κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία.  

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, σε όλα τα αθλητικά κέντρα του 
δήµου 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.  

 
∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Η περίληψη της ανακοίνωσης θα δηµοσιευθεί σε δύο ηµερήσιες τοπικές εφηµερίδες,  θα αναρτηθεί 
ολόκληρη στους χώρους της Ανάπτυξη Αθλητισµού Ηρακλείου και του δηµοτικού καταστήµατος 
Ηρακλείου καθώς επίσης και στους ηλεκτρονικούς ιστοτόπους της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ και ∆ήµου 
Ηρακλείου. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΟΥ ∆.Σ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡ∆ΑΒΑΣ 
 
Να δηµοσιευθεί: 
1.  ΠΑΤΡΙΣ  στο φύλλο της 4ης   Ιουνίου 2015 και στο φύλλο της  5ης Ιουνίου 2015 
2.  ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ  στο φύλλο της 4ης   Ιουνίου 2015 και στο φύλλο της  5ης Ιουνίου 2015 


