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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 
 

Ο ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΣΑ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 
 

    Σελ πξόζεζή ηνπ λα ζπλάςεη ζύμβαζη μίζθφζης έργοσ κε αληηθείκελν ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ππνζηήξημεο ηεο Γηεύζπλζεο Πξνγξακκαηηζκνύ, Πιεξνθνξηθήο, Γηαθάλεηαο & Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 

ζε όηη αθνξά ηε δηνίθεζε, δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο “Horizon2020” 

κε ηίηιν «Institutionalized Integrated Sustainable and Climate Action Plans  (2ISECAP», ζην 

νπνίν ν Γήκνο Καξδίηζαο ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο. 

Πιο συγκεκριμένα σην πιαίζην ηνπ έξγνπ απηνύ ζα απαζρνιεζεί έλα (1) άηομο εηδηθόηεηαο ΠΕ 

Μητανικών, ζπλνιηθήο δηάξθεηαο από ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζύκβαζεο έφς και ηις 31-08-

2024 (εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο), κε δπλαηόηεηα παξάηαζεο κόλν ζε πεξίπησζε πνπ 

παξαηαζεί ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ. Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα έσο 1.750 εργαηοώρες, 

αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ είκοζι ένα τιλιάδες εσρώ (21.000,00 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη 

όισλ ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ θαη εηζθνξώλ.  

Οη ελδηαθεξόκελνη θαινύληαη λα ππνβάινπλ ηελ αίηεζή ηνπο απνθιεηζηηθά ηαρπδξνκηθά κε 

ζπζηεκέλε επηζηνιή, ζηα γξαθεία ηεο ππεξεζίαο καο ζηελ αθόινπζε δηεύζπλζε : Γήκνο Καξδίηζαο, 

Αξηεζηαλνύ 1, Σ.Κ. 43131, Καξδίηζα απεπζύλνληάο ηελ ζην Σκήκα Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ, 

Σνπξηζκνύ, Βηώζηκεο Κηλεηηθόηεηαο & Πνδειάηνπ, ππόςε θ. Ναηαιίαο Σδέιινπ (ηει. επηθνηλσλίαο 

2441350808 θαη email ntzellou@dimoskarditsas.gov.gr).   

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα ππνβάιινπλ ηελ αίηεζε θαη ηα δηθαηνινγεηηθά κέζα ζε πξνζεζκία νθηώ (8) 

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ από ηελ επόκελε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο αλαθνίλσζεο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, 

ήηνη από 05/03/2022 έφς και 14/03/2022. 

Η αλαιπηηθή αλαθνίλσζε κε ηα παξαξηήκαηα θαη ην έληππν ππνβνιήο ζπκκεηνρήο, κπνξνύλ λα 

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

δηαδξνκήο https://dimoskarditsas.gov.gr → Επικαιρόηηηα → Διαγφνιζμοί → Διαγφνιζμοί 

Προζλήυεφν → Ανακοίνφζη πρόζληυης με ΜΕ ενός ΠΕ Μητανικού για ηο Εσρφπαχκό 

Πρόγραμμα «2ISECAP».  Αληίγξαθν ηεο αλαθνίλσζεο ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζην ΚΗΜΓΗ 

θαη ηε ΓΙΑΤΓΔΙΑ ζηηο 02-03-2022 θαη ζην ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο ηνπ 

Γήκνπ Καξδίηζαο. 
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