
                                                         

  

  
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση                                      

Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)  

 
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε. (Ε.Α.Π. Α.Ε.) – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, σύμφωνα με το  

υπ΄ αριθμ.: 316/28.11.2019 πρακτικό του Δ.Σ. της Ε.Α.Π. Α.Ε., θέμα 1 περί Αποδοχής 
της εισήγησης της ΕΔΠ LEADER και δημοσιοποίησης της υπόψη Προκήρυξης. 

ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να συνάψει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας 
ενός έτους, με: 

• ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Γεωπόνου και 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. 
Θέσης 1)  

• ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού και 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (Κωδ. 
Θέσης 2) 

• ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση / υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Κωδ. Θέσης 3) 

• ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Μηχανικού Χωροταξίας 
Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης και αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση 
/ υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Κωδ. Θέσης 4) 

• ένα (1) άτομο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με ειδικότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού  και 
αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης  (Κωδ. 
Θέσης 5) 

Το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Οι 
υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου τους θα παρέχονται κάτω από τις οδηγίες του 



                                                         

  

  

δικαιούχου στα γραφεία της Ε.Α.Π Α.Ε και επιτόπου στα έργα και δράσεις του τοπικού 
προγράμματος. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως 
ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Ε.Α.Π Α.Ε στην οδός Λαρίσης 191, 
Βόλος, Τ.Κ. 38334, τηλ. 24210 78391-5, Κεντρικό Πρωτόκολλο, μέχρι τις 20/12/2019, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου 
(Σ.Μ.Ε.) για το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και 
στην Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΠΥΛΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΠΟΡΑΔΕΣ» και να πρωτοκολληθούν μέχρι 
την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από 
τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Υπεύθυνη για διανομή της Προκήρυξης και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες: κα Κοντογεωργίου Κατερίνα, οδός Λαρίσης 191, Βόλος, Τ.Κ. 38334, τηλ. 24210 
78391-5. 

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Π Α.Ε (www.eapilio.gr) 

καθώς και στο ΤΕΕ Μαγνησίας,  απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή 
Αξιολόγησης και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ε.Α.Π 
Α.Ε 

 Βόλος, 05 -12-2019 
 Για την Ε.Α.Π. Α.Ε. 
 Κουτσάφτης Παναγιώτης 
 Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

 

 


