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24413 50808 

ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr    

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΜΔ ΔΝΑ (1) ΑΣΟΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «INSTITUTIONALIZED INTEGRATED SUSTAINABLE AND CLIMATE ACTION PLANS 

(2ISECAP)» ΜΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «HORIZON 2020» 
 

 

Ο ΓΗΜΟ ΚΑΡΓΙΣΑ 

 
Έσονηαρ ςπ’ ότιν :  

    Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ.2527/97(ΦΔΚ 206/Α΄/8-10-1997), φπσο 

αλαξηζκήζεθε κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3812/2009 θαη ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λ.4314/2014. 

 Σελ ππ’ αξηζκ.  ΓΗΠΑΑΓ/Φ.2.9/48/νηθ.26059/2016 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ & 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο  

 Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 4325/2015 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ Ν.4674/2020 (ΦΔΚ 53 Α΄). 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ.1 πεξ. θδ΄ ηεο αξηζ.33/2006 ΠΤ (ΦΔΚ 280 Α΄), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 παξ.2 ηνπ Ν.4452/2017 (ΦΔΚ 17 Α΄) θαη 

ηζρχεη. 

 Σελ αξηζκ. 137675/EΤΘΤ1016/18 (ΦΔΚ 5968 Β/31-12-2018) απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ αξηζκ. 110427/EΤΘΤ/ 1020/20.10.2016 

(ΦΔΚ Β΄ 3521) ππνπξγηθήο απφθαζεο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ππ’ 

αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.7.2015 (ΦΔΚ Β΄ 1822) ππνπξγηθήο απφθαζεο “Δζληθνί θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη λνκηκφηεηαο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΑ 2014-2020 απφ Αξρέο 

mailto:ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr
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Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο πξάμεσλ”». 

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 7364/07-02-2022 (ΑΓΑ: Χ3ΡΗ46ΜΣΛ6-ΒΓΦ) εγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ.  γηα 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ πξνζιήςεσλ έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ έηνπο 2022 ζηνπο ΟΣΑ α’ θαη β’ 

βαζκνχ 

 Σελ ππ’ αξηζκ. 34/2021 (ΑΓΑ: ΦΑΝ9ΧΔΖ-3ΝΧ) απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ κε 

ζέκα «Έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο ζην Δπξσπατθφ Έξγν “Institutionalized 

Integrated Sustainable and Climate Action Plans (2ISECAP)”»  

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 303/01-10-2021 απφθαζε ρνξήγεζεο ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο 

ηνπ άξζξνπ 4, ηνπ Απηνηεινχο Σκήκαηνο Γηεζλψλ θαη Δπξσπατθψλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο ζην επξσπατθφ πξφγξακκα Horizon 

2020 (2ISECAP) 

 Σν απφ 27/10/2021 ζχκθσλν (Grand Agreement) ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 ην γεγνλφο φηη πξνβιέπεηαη ε απαηηνχκελε πίζησζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ζηνλ ΚΑ 00-

6495.0012   

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 3014/23-02-2022 βεβαίσζε γηα ηελ χπαξμε ηεο πίζησζεο απφ ηε 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο. 

    Σελ ππ΄αξ. 80/28-02-.2022 (ΑΓΑ: ΦΛ2ΧΧΔΖ-0ΚΕ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πεξί έγθξηζεο ζχλαςεο κίζζσζεο έξγνπ κε έλα (1) άηνκν 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α/648/01-03-2022 απόφαςη Δημάρχου για την ανάληψη υποχρζωςησ 
και τη διάθεςη τησ πίςτωςησ  

 Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 

Απξηιίνπ 2016 πεξί πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα 

 Σν γεγνλφο φηη ν Γήκνο Καξδίηζαο είλαη εηαίξνο ζην ελ ιφγσ έξγν κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 40.250,00 επξψ. 

 Σηο αλάγθεο ζε πξνζσπηθφ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

 Σν γεγνλφο φηη ε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ εγθξηζέληνο έξγνπ απφ ην ππφ πξφζιεςε 

πξνζσπηθφ, δελ θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

    Σελ πξφζεζε ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο λα ζπλάςεη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε αληηθείκελν ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηνπ  Σκήκαηνο Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, Σνπξηζκνχ, Βηψζηκεο 

Κηλεηηθφηεηαο & Πνδειάηνπ, ηεο Γηεχζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνχ, Πιεξνθνξηθήο, Γηαθάλεηαο & 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ζε φηη αθνξά ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνχ 

πξνγξάκκαηνο «2ISECAP» κε θαζήθνληα πνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο γεληθφηεξεο 

αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Ο Γήκνο  Καξδίηζαο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο ζην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα “Institutionalized 

Integrated Sustainable and Climate Action Plans (2ISECAP)”, βάζεη ηεο πξφζθιεζεο H2020-LC-

SC3-EE-2020-2 κε θσδηθφ 101033752 ηνπ πξνγξάκκαηνο “Horizon2020”. πληνληζηήο εηαίξνο είλαη 

ε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία Δηαηξεία Γηνηθήζεσο Δπηρεηξήζεσλ θαη Έξγσλ Α.Δ. κε δηαθξηηηθφ ηίηιν 

ΒΡΜ Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα - Αζήλα.   

Σν πξφγξακκα “Οξίδνληαο 2020” είλαη ην ρξεκαηνδνηηθφ πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ 

Καηλνηνκία, πνπ θαιχπηεη ηελ πεξίνδν 2014-2020, κε πξνυπνινγηζκφ πεξίπνπ 80 δηο επξψ.  Σν 
πξφγξακκα ππνζηεξίδεη ηε ζηξαηεγηθή "Δπξψπε 2020" πνπ αλαδεηθλχεη ηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία σο θεληξηθνχο κνρινχο γηα ηελ έμππλε, βηψζηκε θαη νινθιεξσκέλε αλάπηπμε, 

ζηνρεχνληαο παξάιιεια ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ζεκαληηθψλ θνηλσληθψλ πξνθιήζεσλ. 
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Σν πξφγξακκα “Institutionalized Integrated Sustainable and Climate Action Plans 

(2ISECAP)” ζηνρεχεη ζηε γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ ηνπ ηνπηθνχ ζρεδίνπ βηψζηκεο ελέξγεηαο 

θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπ , κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ηεο δπλακηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο ησλ δπλαηνηήησλ 

δηαζχλδεζεο ησλ ηνπηθψλ αξρψλ κε ηελ θνηλσλία, κε ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή κεηάβαζε. Σν 2ISECAP 

ζα επηρεηξήζεη ηε δεκηνπξγία ελφο ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ, ζπλδπάδνληαο ηε δεκνθξαηηθή λνκηκφηεηα θαη ηε λνκηθή ηζρχ ησλ επίζεκσλ πιάλσλ / 

πνιηηηθψλ κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ελέξγεηα θαη θνηλσληθή ηθαλφηεηα γηα πξσηνβνπιίεο απφ θάησ πξνο 

ηα πάλσ (bottom-up), ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή.  

 
Σν 2ISECAP ζα αλαπηχμεη θαη ζα εθαξκφζεη κηα θαηλνηφκν νιηζηηθή πξνζέγγηζε γηα ζπκκεηνρηθφ 

θαη νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ βηψζηκσλ ελεξγεηαθψλ θαη θιηκαηηθψλ δξάζεσλ πνπ ζα ιακβάλεη 

ππφςε ηα απαηηνχκελα ζεζκηθά εξγαιεία, λνκηθά πιαίζηα θαη ηνπηθέο πξσηνβνπιίεο. Θα δνζεί 

έκθαζε ζηελ πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ζε επίπεδν πφιεσλ κέζσ ησλ 

ζπκβάζεσλ γηα ηηο θιηκαηηθέο πφιεηο Climate City Contracts. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ ζρεδηαζκνχ ζα 

εληζρχζεη ηελ νξαηφηεηα θαη ηελ ηθαλφηεηα εθαξκνγήο ησλ SECAP θαη ηελ αλάπηπμε βηψζηκσλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ θπβέξλεζεο θαη θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Σν 2ISECAP ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδέα ηνπ 

Living Lab (LL) γηα λα ελεξγνπνηήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπλ-δεκηνπξγία γλψζεσλ, ελεξγεηαθψλ 

ζρεδίσλ θαη κειινληηθψλ πνιηηηθψλ. Σν έξγν ζα παξέρεη βησκαηηθή κάζεζε ζε 6 επξσπατθνχο 

δήκνπο, εθαξκφδνληαο ηελ πξνζέγγηζε 2ISECAP γηα ηελ αλαζεψξεζε / αλάπηπμε ησλ SECAP ηνπο, 

ζε έλα πεξηβάιινλ LL. Οθηψ ρψξεο ηεο ΔΔ ζπκκεηέρνπλ ζην 2ISECAP.  

Πάλσ απφ 100 δεκφζηνη αμησκαηνχρνη ζα εληζρχζνπλ ηε ζεζκηθή θαη ηερληθή ηνπο ηθαλφηεηα ζε 

ζπκκεηνρηθέο νινθιεξσκέλεο δνκέο ζρεδηαζκνχ θαη δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα εκπιέθνπλ ηελ θνηλσλία 

ησλ πνιηηψλ ζηελ ηνπηθή ελεξγεηαθή κεηάβαζε. Σνπιάρηζηνλ 6 ζεζκνζεηεκέλεο ζπλεξγαζίεο κεηαμχ 

δεκφζησλ αξρψλ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ θαη λα επεξεαζηνχλ πεξίπνπ 30 πνιηηηθέο. πλνιηθά, 

πεξηζζφηεξνη απφ 1.300 ελδηαθεξφκελνη ζα ελεκεξσζνχλ γηα ηνλ νινθιεξσκέλν ζρεδηαζκφ SECAP 

θαη 5.500 πνιίηεο ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ έξγνπ. 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 1.499.662,50 € απφ ηα νπνία ν Γήκνο 

Καξδίηζαο ζα δηαρεηξηζηεί ην πνζφ ησλ 40.250,00 € ζςνολικά. 

Λφγσ ηεο επηβάξπλζεο πνπ πξνθαιείηαη ζην Γήκν εμαηηίαο ησλ ηδηαίηεξα απμεκέλσλ απαηηήζεσλ 

πινπνίεζεο ηνπ αλσηέξσ Πξνγξάκκαηνο θαη ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ ππάξρνληνο 

πξνζσπηθνχ, γηα λα κπνξέζεη ν Γήκνο Καξδίηζαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ σο 

εηαίξνο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε πξφζιεςε ελφο (1) αηφκνπ, κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ αλσηέξνπ έξγνπ.  

Σν θφζηνο ηεο ακνηβήο ηνπο θαιχπηεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, 

ζχκθσλα κε ην GRANT AGREEMENT H2020-LC-SC3-EE-2020-2 No 101033752 κεηαμχ ηνπ 

Γήκνπ Καξδίηζαο θαη ησλ ππνινίπσλ εηαίξσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνχ ζα απαζρνιεζεί έλα (1) άηομο εηδηθφηεηαο ΠΔ Μησανικών, ζπλνιηθήο 

δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο έυρ και 31-08-2024 (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο), κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ παξαηαζεί ην ρξνλνδηάγξακκα 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ φπσο αλαιπηηθά θαίλεηαη ζηνλ  Πίλαθα Α’ πνπ αθνινπζεί.  

 

ΠΙΝΑΚΑ Α: ΔΠΙΛΟΓΔ ΑΠΑΧΟΛΗΗ  

Σόπορ εκηέλεζηρ Διδικόηηηα Γιάπκεια ζύμβαζηρ 
Απιθμόρ 

αηόμυν 

Καξδίηζα ΠΔ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ 

Απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο 

31-08-2024 

1 
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Ζ ζςνολική αμοιβή ηνπ αλαδφρνπ πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη 

ζην πνζφ έυρ είκοζι ένα σιλιάδερ εςπώ (21.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ λφκηκνπ Φ.Π.Α, 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε  ηξίηνπ, εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηελ ελ ιφγσ 

δαπάλε έρεη δεκηνπξγεζεί ν Κ.Α. εζφδσλ 1217.0001 “Έζνδν επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο 2ISECAP” 

θαη ν Κ.Α. εμφδσλ 00-6495.0012 “Μίζζσζε έξγνπ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 2ISECAP”. 

 
Ώπερ Αξίαρ επγαηοώπαρ με 

ΦΠΑ 24% 
Κόζηορ με ΦΠΑ 24% 

1.750 12,00 21.000,00 

 
 

ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ 

 

Σα πξνζφληα ηνπ ππνςεθίνπ θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ  Πίλαθα Β’ πνπ αθνινπζεί: 

 

ΠΙΝΑΚΑ Β: ΠΡΟΟΝΣΑ  

 

ΚΤΡΙΑ / ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
 

1. Γίπισκα Μεραληθνχ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ή ηαπηφζεκν θαηά 

πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΗ ή Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ 

(Δ.Α.Π) ΑΔΗ ή Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο ή ηζφηηκνο 

ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο. 

 

2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

 

3. Γηεηήο εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, 

εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ λα θαιχπηνπλ ππεξεζίεο ζρεδηαζκνχ, 

ζπληνληζκνχ, δηαρείξηζεο έξγνπ, πξνβνιήο θαη κειεηψλ. 

 

4. Σνπιάρηζηνλ θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο Γιψζζαο  

 

5. Γλψζε ρξήζεο Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ θχιισλ, 

(γ) παξνπζηάζεσλ, (δ) ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ 
 

 
ΔΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

1. Μεηαπηπρηαθφ ή/θαη Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο ΑΔΗ ηεο 

εκεδαπήο,  πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ή δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ 

Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.), ή ηζφηηκσλ 

ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ΓΟΑΣΑΠ. 

 

2. Γηεηήο εκπεηξία ζηε ζπγγξαθή αλαθνξψλ πξνφδνπ εζληθψλ ή επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. 
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ΠΙΝΑΚΑ Β: ΠΡΟΟΝΣΑ  

ΓΔΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 
Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη : 

Να είλαη α) Έιιελεο πνιίηεο, ή β) πνιίηεο ησλ άιισλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, 

ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ N.2431/1996  

Να είλαη ειηθίαο απφ 18 έσο 65 εηψλ. 

Να έρνπλ ηελ πγεία θαη ηελ θπζηθή θαηαιιειφηεηα πνπ ηνπο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο εηδηθφηεηαο πνπ επηιέγνπλ. 

Να κελ έρνπλ θψιπκα πξφζιεςεο, ήηνη:  

α) λα μην έσοςν καηαδικαζηεί γηα θαθνχξγεκα θαη ζε νπνηαδήπνηε πνηλή γηα θινπή, 

ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ ππεξεζία), απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, 

δσξνδνθία, θαηαπίεζε, απηζηία πεξί ηελ ππεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο, θαζ' ππνηξνπή 

ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε, θαζψο θαη γηα νπνηνδήπνηε έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο 

ειεπζεξίαο ή έγθιεκα νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο,  

β) λα μην είναι ςπόδικοι πνπ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα ή γηα 

πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε,  

γ) ιφγσ θαηαδίθεο, λα μην έσοςν ζηεπηθεί ηα πολιηικά ηοςρ δικαιώμαηα θαη γηα φζν ρξφλν 

δηαξθεί ε ζηέξεζε απηή,  

δ) λα μην ηελούν ςπό ζηεπηηική δικαζηική ζςμπαπάζηαζη (πιήξε ή κεξηθή), ςπό 

επικοςπική δικαζηική ζςμπαπάζηαζη (πιήξε ή κεξηθή) θαη ππφ ηηο δχν απηέο 

θαηαζηάζεηο. 

 

Οι άνδπερ μέσπι ηη λήξη ηηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηυν αιηήζευν να έσοςν εκπληπώζει ηιρ 

ζηπαηιυηικέρ ηοςρ ςποσπεώζειρ ή να έσοςν απαλλαγεί νόμιμα από αςηέρ. 
 

 
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ καδί κε ηελ ζρεηηθή αίηεζε ππνρξεσηηθά ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά : 

- Φυηοανηίγπαθο ηυν δύο ότευν ηος αηομικού δεληίος ηαςηόηηηαρ ή  άλλυν δημόζιυν 

εγγπάθυν απφ ηα νπνία λα πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο, φπσο ζρεηηθή πξνζσξηλή 

βεβαίσζε αζηπλνκηθήο αξρήο ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ δηαβαηεξίνπ (δει. απηέο ζηηο νπνίεο 

αλαθέξνληαη ν αξηζκφο θαη ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ θαηφρνπ) ή ηηο δχν φςεηο ηεο άδεηαο νδήγεζεο 

ή ηηο θξίζηκεο ζειίδεο ηνπ αηνκηθνχ βηβιηαξίνπ πγείαο νπνηνπδήπνηε αζθαιηζηηθνχ θνξέα. Δάλ απφ 

ηα έγγξαθα απηά δελ πξνθχπηεη ε εκεξνκελία γέλλεζεο, πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί θαη ην 

πηζηνπνηεηηθφ γέλλεζεο. 

 - Φυηοανηίγπαθα ηυν ηίηλυν ζποςδών.  
- Τπεύθςνη δήλυζη ηος Ν.1599/86 ζηελ νπνία λα δειψλεηαη : 

α) Ζ εθπιήξσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ ππνρξεψζεσλ ( κφλν γηα άλδξεο ) ή ε λφκηκε απαιιαγή θαη ε 

αηηία απαιιαγήο.  

β) Κάζε πξάμε ηνπ βίνπ ηνπ ε νπνία ζα αζθνχζε επηξξνή ζηελ θξίζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ηνπ γηα 

ηελ ππεξεζία πνπ πξννξίδεηαη, ηδηαίηεξα δε εάλ ηπρφλ έρεη θαηαδηθαζηεί ιφγσ πνηληθνχ αδηθήκαηνο. 

γ) Όηη δελ ηειεί ππφ απαγφξεπζε ή δηθαζηηθή αληίιεςε.  

δ) Όηη δελ παξαπέκθζεθε κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θάπνην απφ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 22 ηνπ 

Π.Γ. 611/77 εγθιήκαηα έζησ θαη αλ δελ επαθνινχζεζε πνηληθή δίθε ιφγσ παξαγξαθήο, θαζψο θαη 

εάλ εθθξεκεί ελαληίνλ ηνπ θαηεγνξία γηα νπνηνδήπνηε πιεκκέιεκα ή θαθνχξγεκα. 

- Φοπολογική ενημεπόηηηα 

- Αζθαλιζηική ενημεπόηηηα 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ / ΤΝΣΔΛΔΣΔ ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

 

Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο ηυν επιπλέον ηυν απαιηούμενυν / κύπιυν πποζόνηυν επιλογήρ έρνπλ 

σο εμήο: 

1.Μεηαπηςσιακό Γίπλυμα Διδίκεςζηρ νπνηνπδήπνηε Σκήκαηνο 

ΑΔΗ ηεο εκεδαπήο,  πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πηπρίσλ ή 

δηπισκάησλ ηνπ Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π.) 

θαη ησλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ.), ή ηζφηηκσλ 

ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο αλαγλσξηζκέλν απφ ΓΟΑΣΑΠ. 

260 μόπια 

2. Δμπειπία ζηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινχζεζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, εζληθψλ ή επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ λα θαιχπηνπλ ππεξεζίεο ζπληνληζκνχ, 

δηαρείξηζεο έξγνπ, πξνβνιήο θαη κειεηψλ. 

10 κνλάδεο αλά κήλα 

εκπεηξίαο κε χςηζην ηα 2 

έηε 

υρ 240 μόπια   

 

3.πλέληεπμε υρ 500 μόπια 

ύνολο 1000 

 
 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

 

Χο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε κε ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζην δεκφζην ή 

ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

εηδηθφηεηαο πνπ δεηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Ζ εκπεηξία ιακβάλεηαη ππφςε κεηά ηε ιήςε 

ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν νη ππνςήθηνη κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία επηινγήο.  

(1) Για ηοςρ μιζθυηούρ ηος δημοζίος και ιδιυηικού ηομέα: 
· Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο 

θαη 

· Υσξηζηή απφ ηελ αίηεζε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ 

νπνία λα δειψλνληαη επαθξηβψο ν ρξφλνο θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο ηνπ θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ 

εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη γηα λνκηθφ πξφζσπν.  

Οη κηζζσηνί ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κπνξνχλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο βεβαίσζεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα θαη ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 

(2) Για ηοςρ ελεύθεποςρ επαγγελμαηίερ απαιηούνηαι αθποιζηικά: 
· Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο, 

· Τπεχζπλε δήισζε, ρσξηζηή απφ ηελ αίηεζε, θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, φηη πξαγκαηνπνίεζε 

ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο, κειέηεο θαη έξγα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο εκπεηξίαο θαη 

· Τπνβνιή κηαο ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή δειηίσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ θαιχπηνπλ 

ελδεηθηηθψο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία έρεη απνθηεζεί ζην δεκφζην ηνκέα, ελαιιαθηηθά, αληί ησλ 

πξναλαθεξφκελσλ, νη ππνςήθηνη κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο. 
 
 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε, ε νπνία ζα κνξηνδνηεζεί, απφ αξκφδηα 

επηηξνπή αμηνιφγεζεο ηνπ Γήκνπ πνπ ζα ζπζηαζεί απνηεινχκελε απφ ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, 

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί αλ είλαη ζε ζέζε: 
 Να πινπνηνχλ θαη λα παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ 
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 Να ππνβάινπλ ηερληθέο εθζέζεηο – δειηία ζηελ αγγιηθή γιψζζα (νηθνλνκηθψλ θαη πξνφδνπ) 

 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθηφο Διιάδαο, θαζψο θαη λα κπνξνχλ λα δηνξγαλψζνπλ κηα δηαθξαηηθή 

ζπλάληεζε. 

 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπληνλίδνπλ παθέηα εξγαζίαο 

 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ πξφνδν ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα, ζε δηαθξαηηθέο ζπλαληήζεηο. 

Γηα ηνπο αλσηέξσ ιφγνπο  νη ππνςήθηνη ζα ππνβιεζνχλ ζε ζπλέληεπμε 15-20 ιεπηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ζρεηηθή κνξηνδφηεζε απφ ηελ νξηζκέλε επηηξνπή ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο.  

Ζ ηειηθή κνξηνδφηεζε ηεο ζπλέληεπμεο θάζε ππνςεθίνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηα 500 

κφξηα, ζα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ βαζκψλ ησλ κειψλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο. 
 
 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ – ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο απνθιεηζηηθά ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε : Γήκνο Καξδίηζαο, 

Αξηεζηαλνχ 1, Σ.Κ. 43131, Καξδίηζα απεπζχλνληάο ηελ ζην Σκήκα Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ, 

Σνπξηζκνχ, Βηψζηκεο Κηλεηηθφηεηαο & Πνδειάηνπ, ππφςε θ. Ναηαιίαο Σδέιινπ (ηει. επηθνηλσλίαο 

2441350808 θαη email ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr   

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πποθεζμία οκηώ (8) 

ημεπολογιακών ημεπών απφ ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζε κία ηνπηθή 

εθεκεξίδα, ήηνη έσο ηηο 14/03/2022. 

 

Δπιζημαίνεηαι: φηη ζχκθσλα κε ην λέν Δπξσπατθφ Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ (ΔΔ) 2016/679 γλσζηφ σο 

GDPR, πνπ εηέζε ζε εθαξκνγή ηνλ Μάην 2018, θαζηεξψλεηαη εληαίν λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε φια ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ. Γηα ην ιφγν απηφ, η ζςμμεηοσή ηυν ςποτηθίυν ζηη διαδικαζία ππόζλητηρ με ηην 

οικειοθελή ςποβολή αίηηζηρ με ηα ζςνημμένα ζε αςηή δικαιολογηηικά ππορ ηον Φοπέα, ζςνεπάγεηαι ηη ζςναίνεζη ηος 

ςποτηθίος για ηη ζςλλογή και επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πποζυπικού σαπακηήπα πος ηοςρ αθοπούν, καθώρ και για ηην 

αζθαλή διαηήπηζή ηοςρ ζε απσείο (θςζικό ή τηθιακό) για ζςγκεκπιμένο ζκοπό και για όζο σπόνο απαιηείηαι, πποκειμένος να 

ολοκληπυθούν οι νόμιμερ διαδικαζίερ ππόζλητηρ. Οι θοπείρ οθείλοςν να πποζηαηεύοςν ηα πποζυπικά ζηοισεία ηυν 

ςποτηθίυν από ηςσόν ςποκλοπή πποκειμένος να επιηςγσάνεηαι η αζθαλήρ επεξεπγαζία ηυν δεδομένυν πποζυπικού 

σαπακηήπα. Οη ππνςήθηνη δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο ζπλαίλεζήο ηνπο αλά πάζα ζηηγκή θαη θαηφπηλ ππνβνιήο 

ζρεηηθήο αίηεζεο πξνο ην Φνξέα. 

 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ – ΔΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Κάζε ππνςήθηνο, εθφζνλ θαηέρεη ηα θχξηα/απαηηνχκελα πξνζφληα, θαηαηάζζεηαη ζε πίλαθεο 

θαηάηαμεο θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζπλνιηθήο βαζκνινγίαο, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα 

κνξηνδφηεζεο ησλ επηζπκεηψλ πξνζφλησλ αμηνιφγεζεο. 

Κξίζηκνο ρξφλνο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ζπλδξνκήο ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ είλαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο 

πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο.  

Δάλ δελ ζπλππνβιεζνχλ φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ θχξησλ πξνζφλησλ, ε αίηεζή 

ηνπ/ηεο ππνςήθηνπ/αο απνξξίπηεηαη. 

Ο πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα, ζα αλαξηεζεί ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

θαηαζηήκαηνο Γήκνπ (Αξηεζηαλνχ 1, ΣΚ 43131) θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο 

(https://dimoskarditsas.gov.gr/).  

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζκηζη ένζηαζηρ κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία ηπιών (3) ημεπών, ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά, ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Ζ ππνβνιή απηήο γίλεηαη ειεθηξνληθά ζηελ ειεθηξνληθή 

δηεχζπλζε  protokolo@dimoskarditsas.gov.gr   

mailto:ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr
mailto:protokolo@dimoskarditsas.gov.gr
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Μεηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ, ε ππεξεζία καο ζα ζπλάςεη ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ κε ην πξφζσπν πνπ ζπγθέληξσζε ηελ πςειφηεξε κνξηνδφηεζε. 

Αλάδνρνο ν νπνίνο απνρσξεί πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο ζχκβαζήο ηνπ, αληηθαζίζηαηαη κε άιινπο απφ 

ηνπο εγγεγξακκέλνπο θαη δηαζέζηκνπο ζηνλ πίλαθα ηεο νηθείαο ζέζεο, θαηά ηε ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζε 

απηφλ. 

Ο ππνςήθηνο πνπ πξνζιακβάλεηαη ζε αληηθαηάζηαζε ιφγσ απνρψξεζεο αλαδφρνπ, απαζρνιείηαη 

γηα ην ππνιεηπφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κέρξη ζπκπιεξψζεσο ηεο εγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 

 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΣΜΗΜΑ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο απνηεινχλ ηα  Δηδηθά Παξαξηήκαηα ηνπ 

ΑΔΠ, (Α1) Απόδειξηρ Υειπιζμού Η/Τ κε ζήκαλζε έθδνζεο «09-12-2021» θαη (Α2) Απόδειξηρ 

Γλυζζομάθειαρ κε ζήκαλζε έθδνζεο «14-01-2022»,  ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ ΑΔΠ (www.asep.gr) αθνινπζψληαο απφ ηελ θεληξηθή ζειίδα ηε δηαδξνκή: 

Πολίηερ → Ένηςπα – Γιαδικαζίερ → Γιαγυνιζμών Φοπέυν → Μίζθ. Έπγος (ΜΔ), ελψ ηα 

παξαξηήκαηα απηά θαζψο θαη ην έληππν ππνβνιήο ζπκκεηνρήο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο (https://dimoskarditsas.gov.gr), κέζσ ηεο δηαδξνκήο 

https://dimoskarditsas.gov.gr → Δπικαιπόηηηα → Γιαγυνιζμοί → Γιαγυνιζμοί Πποζλήτευν → 

Ανακοίνυζη ππόζλητηρ με ΜΔ ενόρ ΠΔ Μησανικού για ηο Δςπυπαφκό Ππόγπαμμα 

«2ISECAP»    

 

 

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 
 

Αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζην πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ ζηηο 02-03-

2022, ζην ρψξν αλαθνηλψζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ θαηαζηήκαηνο ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο, ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ Καξδίηζαο θαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα. 

 Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο, νη ελδηαθεξφκελνη/εο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζην 

ηειέθσλν 2441350808 (θ. Ναηαιία Σδέιινπ), ηηο εξγάζηκεο κέξεο θαη ψξεο. 

 

 

 
 

 Ο  ΓΗΜΑΡΧΟ ΚΑΡΓΙΣΑ 

 
 
 

ΒΑΙΛΔΙΟ ΣΙΑΚΟ 
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