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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΑΕ 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.» 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις : 
α) του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α΄/ 07-06/2010) και ειδικότερα των άρθρων 
100, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από εκείνες του άρθρου 179 του Ν. 4555/2018 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της 
Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-07-2018) και 72, 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, από εκείνες του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 «Τροποποίηση 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, 
ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη 
λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α΄/12-
10-2020). 
β) του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας, 
ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ- Δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
γ) του Ν. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Φ.Ε.Κ. 265/τ.Α΄/23-12-2014), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
δ) του άρθρου 14 (παρ. 5) του Ν.4403/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας … και 
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Φ.Ε.Κ. 
125/τ. Α΄/07-07-2016), που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και 
εισάγει εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου. 
ε) των άρθρων 11 και 12 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08-08-
2016). 
στ) του Ν. 4548/2018 (Φ.Ε.Κ 104/τ.Α΄/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των 
ανωνύμων εταιρειών».   
ζ) του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 
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αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α., Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α΄/19-07-
2018)  
ι) του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/11.03.2020). 
θ) των άρθρων 2-4 και 7-8 του Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 53/τ.Α΄/11.03.2020), όπως ισχύουν. 
ι) Την αριθ. πρωτ. 37260/16-06-2020 εγκύκλιο 200 του ΥΠ.ΕΣ., «Στρατηγική αναπτυξιακή 
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λειτουργία Αναπτυξιακών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 
(Α’ 104). (ΑΔΑ: ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ).  
κ)  
2. Το από 04-06-2021 καταστατικό της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό 
τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε», (Αρ. ΓΕΜΗ 50680444000). 
3. Το  υπ. αριθμ. 41/ 26-04-2021  Πρακτικό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 
του Αναπτυξιακού Οργανισμού – Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε», με το οποίο αποφασίσθηκαν ομόφωνα η έγκριση Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας.  
4. Την υπ’ αριθ. 455/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νοτίου Πηλίου. 
5. Το υπ. αριθμ. 337/29.09.2021 πρακτικό (θέμα 2ο) του Δ.Σ. της Εταιρίας αναφορικά με λήψη 
απόφασης περί έγκρισης του αιτήματος του Δήμου Νοτίου Πηλίου. 
6. Το υπ. αριθμ. 338/11.10.2021 πρακτικό (θέμα 2ο) του Δ.Σ. της Εταιρίας αναφορικά με την λήψη 
απόφασης περί έγκρισης της σύναψης και των όρων των Προγραμματικών Συμβάσεων καθώς και 
εξουσιοδότησης του Διευθύνοντος Συμβούλου για την υπογραφή τους.  

7. Το υπ. αριθμ. 338/11.10.2021πρακτικό (θέμα 4ο)  του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε.» αναφορικά με την έγκριση και 
δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) Σύμβασης 
Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), κατηγορίας Π.Ε, οποιασδήποτε ειδικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης 
της συναφθείσας Προγραμματικής Σύμβασης του Α.Ο. με το Δήμο Νοτίου Πηλίου, για την 
«Παρακολούθηση και υποστήριξη έργων του Δήμου Νοτίου Πηλίου στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης»  

Απευθύνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε., με ένα (1) 
φυσικό πρόσωπο της κάτωθι ειδικότητας:  

- Ένα (1) άτομο κατηγορίας Π.Ε οποιασδήποτε ειδικότητας, προκειμένου να συνδράμει το 
Δήμο Νοτίου Πηλίου για την «Παρακολούθηση και υποστήριξη έργων του Δήμου Νοτίου Πηλίου 
στο πλαίσιο του Προγράμματος Αντώνης Τρίτσης» κατά τα έτη 2021 - 2022.     

 
Η εν λόγω σύμβαση δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο αφορά στην «Παρακολούθηση και υποστήριξη έργων του Δήμου Νοτίου Πηλίου 

στο πλαίσιο του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης». Ειδικότερα το φυσικό αντικείμενο του 

έργου που θα ανατεθεί στο άτομο που θα απασχοληθεί είναι το εξής :  
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1. Να συγκεντρώσει, να οργανώσει και να παραδώσει στον Δήμο Νοτίου Πηλίου το 

σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υλοποίησης των έργων 

2. Να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση μελετών και αδειοδοτήσεων των έργων 

3. Να προετοιμάσει για έγκριση τον προληπτικό έλεγχο των έργων για διαγωνισμούς 

αναδόχων 

4. Να προετοιμάσει για έγκριση τον προσυμβατικό έλεγχο των έργων για 

συμβατοποίηση (νομική δέσμευση) των αναδόχων 

5. Να παρακολουθεί την υποβολή πιστοποίησης δαπανών των λογαριασμών των έργων 

6. Να παρέχει στο Δήμο Νοτίου Πηλίου αναλυτική ενημέρωση, όποτε αυτό  ζητηθεί για 

την πορεία υλοποίησης των έργων. 

Τα παραδοτέα θα είναι τα κάτωθι :  

• Φάκελοι δικαιολογητικών των έργων του Δήμου Νοτίου Πηλίου που 

υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

• Αντίγραφα επικαιροποιημένων μελετών και αδειοδοτήσεων του Δήμου Νοτίου 

Πηλίου που υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 

• Αντίγραφα πιστοποιήσεων των δαπανών των ως άνω έργων 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής της  σχετικής σύμβασης.  

3. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η δαπάνη του έργου, θα καλυφθεί από πόρους της εταιρίας. 

Το ύψος της συνολικής  αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή του έργου 

του ανέρχεται στο ποσό πέντε χιλιάδων ευρώ ( 5.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ και  

τυχόν άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου.  

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του συμβαλλόμενου κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης  του έργου που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.  

Η καταβολή της αμοιβής του συμβαλλόμενου θα πραγματοποιείται τμηματικά με βάση 

τα στάδια υλοποίησης του έργου.  

Για την καταβολή των αμοιβών απαιτούνται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση 

παραστατικά.  

              Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της εταιρίας. 
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4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Για το δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης τα φυσικά 
πρόσωπα - υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 
Α. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή 

ομογενείς, υπό τον όρο όμως ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα.  
Β. Να έχουν συμπληρώσει το 18ο  και να μην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας τους, 

κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης.   
Γ. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 

του συγκεκριμένου έργου.  
Δ. Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μη έχουν καταδικαστεί για 
λιποταξία με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.  

Ε.  Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 
ΣΤ.  Να μην συντρέχουν στο πρόσωπό τους τα κάτωθι κωλύματα : 
-Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 
-Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την 
Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της 
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

-Να μην είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε. 

-Να μην διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 
προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών. 

-Να μην έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 
δεδικασμένου. 

-Να μην έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί 
με οποιοδήποτε μέσο. 

Ζ. Να έχουν τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα.  
Η. Να αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης μαζί με 

σχετική υπεύθυνη δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-
Dilosi».  

Θ.  Να αποδέχονται ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή στη μη σύναψη της σύμβασης, με σχετική υπεύθυνη δήλωση τους 
με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi».  

Ι.  Να υποβάλουν εντός της οριζόμενης στην παρούσα καταληκτικής ημερομηνίας 
αίτηση – πρόταση υποψηφιότητας, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και  τις υπεύθυνες 
δηλώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε» διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, 
συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφο 4 
του Ν. 1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί 
λόγο απόρριψης της συμμετοχής του. 

5.  ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Απαραίτητα Προσόντα  
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 α) Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του 
εξωτερικού οποιασδήποτε ειδικότητας    
 Πρόσθετα – Συνεκτιμώμενα προσόντα  
 Για την αξιολόγηση των υποψηφίων σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
κατωτέρω, θα συνεκτιμηθούν, επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και οι ιδιότητες: 
 α) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
 β) Ειδική εμπειρία : Προγενέστερη εμπειρία υποστήριξης έργων συναφούς αντικειμένου 
 γ) Γενική Εμπειρία: παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης  
 δ) Προσωπικά – Επαγγελματικά χαρακτηριστικά, (Ικανότητα επικοινωνίας, έκφρασης και 
μεταδοτικότητας, κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, εν γένει παρουσία και συμπεριφορά). 
 
 6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση, ο 
φάκελος της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα 
παρακάτω:  
 1. Πρόταση υποψηφιότητας με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για 
συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). Προαιρετικά δύναται να αναπτύξει την 
πρότασή του επί των ζητημάτων που άπτονται των ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών του 
επίμαχου έργου και η οποία θα αναλυθεί προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του. 
 2. Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ενιαίας 
ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi», κάλυψης των ανωτέρω 
προϋποθέσεων συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).  
 3. Βιογραφικό σημείωμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 
 4. Τεκμηρίωση της γενικής εμπειρίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)  
 5. Αποδεικτικά γνώσης ξένης γλώσσας  
 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας.  
 7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των πρωτότυπων εγγράφων ή των τίτλων σπουδών ή 
Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου (εφόσον απαιτείται).  
 8.Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω 
της ενιαίας ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης και της εφαρμογής «e-Dilosi», δηλώνοντας 
ότι: συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο 
δημοσιοποίηση των δεδομένων μου (προσωπικών και μη), τα οποία υποβάλλω για την υπ. αριθ. 
πρωτ. 718/25.10.2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 
έργου ιδιωτικού δικαίου, με βάση τα οριζόμενα στο οικείο Κεφάλαιο της Παρούσας. 
 9. Για τους άρρενες  υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης από το 
οποίο να προκύπτει ότι έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν 
νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. 
 Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε 
κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές 
(προαιρετικά). 
  
 7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ  
 Για την αξιολόγηση και επιλογή της πρότασης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:  
 α) Έλεγχος της πληρότητας της πρότασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών (6. 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της παρούσας). Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, κατά την 
κρίση της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς 
να αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων.  
 β) Έλεγχος της εμπρόθεσμης υποβολής της πρότασης (9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).  
 γ) Έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση (4. 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ). Τα αποτελέσματα του ελέγχου σε όλα 
τα αναφερόμενα ανωτέρω πρέπει να είναι θετικά. Σε αντίθετη περίπτωση η πρόταση 
αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησής της.  
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 δ) Για τις προτάσεις που δεν αποκλεισθήκαν για τους ανωτέρω λόγους, ακολουθείται η 
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με βάση τη βαθμολόγηση των απαιτούμενων προσόντων, 
σύμφωνα με τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω.  
 ε) Η Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλει προς το Δ.Σ. της Εταιρίας, εισήγηση που 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.  
 στ) Το Δ.Σ. της Εταιρίας λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για την επιλογή του 
υποψήφιου της σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή και για την αντικατάσταση του ήδη 
επιλεγέντος με άλλον, κατά της όρους της σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του 
έργου.  
 ζ) Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου 
 Αναλυτικά η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει των κάτωθι ορισθέντων τριών (3) 
κριτηρίων επιλογής (βαθμολόγησης) που καθορίσθηκαν σε συνάρτηση με το αντικείμενο του 
έργου  
 1. Ειδική εμπειρία:  
 2. Γενική Εμπειρία: 
 3. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά  
 Τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται σε επιμέρους κριτήρια, με αντίστοιχη βαθμολόγηση, 
ως ακολούθως. 
 1. Ειδική εμπειρία  
 Για τον υπολογισμό της ειδικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες 
εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0166 για να προκύψει η  αντίστοιχη 
βαθμολογία του κριτηρίου. Εξειδικευμένη εμπειρία άνω των 5 ετών λαμβάνει την μέγιστη 
βαθμολογία. Συντελεστής βαρύτητας 30%. 
 Τρόπος απόδειξης της ειδικής εμπειρίας:  

 ✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές 
αντικείμενο του παρασχεθέντος έργου ή αντίγραφα συμβάσεων ή τιμολόγια/αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών. 
 2. Γενική εμπειρία  
 Για τον υπολογισμό της γενικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες 
εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0166 για να προκύψει η  αντίστοιχη 
βαθμολογία του κριτηρίου. Γενική εμπειρία άνω των 5 ετών λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία. 
Συντελεστής βαρύτητας 30%. 
 Τρόπος απόδειξης της Γενικής εμπειρίας:  

 ✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές 
αντικείμενο του παρασχεθέντος έργου ή αντίγραφα συμβάσεων ή τιμολόγια/αποδείξεις 
παροχής υπηρεσιών.  
 3. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά 
 
 Αξιολογείται, με συντελεστή βαρύτητας 40%, κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης α) η 
ικανότητα επικοινωνίας, β) η ικανότητα έκφρασης και η μεταδοτικότητα, και γ) η ικανότητα να 
οργανώνει και να ιεραρχεί τις αναθέτουσες δραστηριότητες, να προσεγγίζει με ευρύτητα 
πνεύματος και θετικό τρόπο νέα συστήματα μεθόδων εργασίας, διαδικασίες και τεχνολογικές 
δυνατότητες, ως ακολούθως: 
 

i. Ικανότητα επικοινωνίας: 0-10, Συντελεστής βαρύτητας 5%. 

ii. Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα: 0-10. Συντελεστής βαρύτητας 10%. 

iii. Ικανότητα οργάνωσης και ιεράρχησης δραστηριοτήτων, προσέγγιση νέων συστημάτων 

μεθόδων εργασίας, διαδικασιών και τεχνολογικών δυνατοτήτων 0-10. Συντελεστής 

βαρύτητας 20%. 

ΑΔΑ: ΩΥ3146ΝΠΙΩ-Β5Ι



Προτάσσονται οι βαθμολογούμενοι που αθροιστικά συγκεντρώνουν την υψηλότερη 

συνολική βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή 

των σχετικών συντελεστών στάθμισης κάθε κριτηρίου επί των τριών προαναφερόμενων 

κριτηρίων ως εξής:  

 
Α/Α Κριτήριο Αξιολόγησης Αμθρ/μη

νες (Α) 

Βαθμό

ς (Β) 

Συντελεστής 

Βαρύτητας 

(Γ) 

Μερική 

Βαθμολογία 

1 Εξειδικευμένη εμπειρία 0-60  0,0166 30% Α*Β*Γ 

2 Γενική εμπειρία 0-60 0,0166 30% Α*Β*Γ 

3 Προσωπικά – 

επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά 

Ικανότητα 

επικοινωνίας 

 0-10 10% Β*Γ 

Ικανότητα 

έκφρασης και 

μεταδοτικότητα 

 0-10 10% Β*Γ 

Ικανότητα 

οργάνωσης και 

ιεράρχησης 

δραστηριοτήτων

, προσέγγιση 

νέων 

συστημάτων 

μεθόδων 

εργασίας, 

διαδικασιών και 

τεχνολογικών 

δυνατοτήτων 

 0-10 20% Β*Γ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100%  

 
  
   
 8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
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 Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής 
(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της εταιρίας στο Βόλο, οδός 
Λαρίσης 191, Τ.Κ. 38334, τηλ. επικοινωνίας: 2421078391), μέχρι την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 
2021 και ώρα 14.00΄με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη 
γραμματεία». 
 Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)» 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. 
 
 9. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή αξιολόγησης της εταιρίας, η οποία 
θα καταρτίσει τα φύλλα αξιολόγησης, στα οποία θα αποτυπώνεται η αξιολόγηση 
/βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο επιλογής και η συνολική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου. Η 
επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στο Δ.Σ. της εταιρίας, για τη λήψη της τελικής απόφασης. Το 
ΔΣ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή 
Πηλίου Α.Ε) διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης.  
 
 10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Αναπτυξιακή Πηλίου. Α.Ε. θα ενημερώσει τους 
υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αποτελέσματα της. Κατά των 
αποτελεσμάτων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 
αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πηλίου. Α.Ε.  
 
 11. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και 
ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των 
Παραρτημάτων της, καθώς και ότι η διαδικασία σε κάθε στάδιο δύναται με απόφαση του  ΔΣ 
του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε» να διακοπεί, αναβληθεί ή 
επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο αζημίως για το Ταμείο χωρίς καμία αξίωση 
αποζημίωσης του ενδιαφερόμενου. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο 
τεκμήριο ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της 
εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο 
τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του 
συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.  
 Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.»  να καταρτίσει σύμβαση με τον/την 
ενδιαφερόμενο/η.  Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε δεν αναλαμβάνει 
καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του 
ευχέρεια  η κρίση περί της καταλληλότητας ή μη των υποψηφίων, η σύναψη ή μη συμβάσεως, 
αποκλειόμενης οποιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων υποψηφίων. 
  
 Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική διαδικασία. Τυχόν 
επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής πρότασης για 
σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης», συνεπώς δεν υφίσταται υποχρέωση ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας πρόσκλησης με σύνταξη πίνακα κατάταξης. ‘Οσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ 
ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου 
καταρχήν με την μεγαλύτερη εμπειρία. Η συντασσόμενη  σύμβαση έχει χαρακτήρα σύμβασης 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενώ σε καμία περίπτωση δεν πληρούνται οι νόμιμες 
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προϋποθέσεις χαρακτηρισμού της σύμβασης αυτής ως εξαρτημένης εργασίας ή μετατροπής της 
σε τέτοια . 
 
 Εάν ο επιλεγείς/α δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, ή παραιτηθεί κατά την 
διάρκεια ισχύος αυτής ή η σύμβαση λυθεί πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο, ο Αναπτυξιακός 
Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.» δύναται για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα να 
προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης με τον επόμενο σύμφωνα με την αξιολόγηση υποψήφιο 
δίχως να προβεί σε περαιτέρω διαδικασίες. 
 
 12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
 Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, 
δεσμεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , και από την εφαρμοστική αυτού νομοθεσία. 
 Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», επεξεργάζεται κατά την έννοια 
του άρθρου 4 του Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε. (ιδίως συλλέγει, καταχωρίζει, χρησιμοποιεί, 
αποθηκεύει, διαβιβάζει) τα δεδομένα  προσωπικού χαρακτήρα των υποψηφίων, όπως 
ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, φύλο, διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, 
email, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης, στοιχεία 
οικογενειακής κατάστασης, τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και στοιχεία βιογραφικού 
σημειώματος – στοιχεία σπουδών και επαγγελματικά στοιχεία, και ενδεχομένως δεδομένα 
αναγόμενα στην στρατιωτική θητεία και στην κοινωνική ασφάλιση (ασφαλιστικός φορέας, 
ΑΜΚΑ).  
 Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», συλλέγει νομίμως τα προσωπικά 
δεδομένα των ενδιαφερομένων υποψηφίων, με την υποβολή από αυτούς φακέλου συμμετοχής 
με τα στοιχεία τους και τα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν τα προσόντα τους, και τα 
επεξεργάζεται για τους σκοπούς της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι για το σκοπό της αξιολόγησης 
των υποψηφίων για σύναψη συμβάσεως έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η 
επεξεργασία αυτών πραγματοποιείται από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό «Αναπτυξιακή Πηλίου 
Α.Ε», από απόλυτα ενημερωμένο προσωπικό, με απόλυτη εχεμύθεια, διαφάνεια και ασφάλεια, 
λαμβανομένων όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, όπως ανωνυμοποίηση 
ή ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση, ενημέρωση και εκπαίδευση προσωπικού, ασφαλής 
φύλαξη αρχείων, χρήση κωδικών πρόσβασης, για την τήρηση του απορρήτου και της 
εμπιστευτικότητας, την εν γένει προστασία των προσωπικών δεδομένων από τυχαία απώλεια ή 
καταστροφή, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση σε μη νομιμοποιούμενους τρίτους 
και από κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που 
τυχόν εντάσσονται σε ειδικές κατηγορίες πραγματοποιείται αποκλειστικά και στον αναγκαίο 
βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 9 Κανονισμού 2016/679/Ε.Ε.). Ο 
Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά 
δεδομένα υποψηφίων αποκλειστικά και μόνο για τον προαναφερόμενο σκοπό και μόνο στο 
απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού. Τα εν 
λόγω στοιχεία είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα και απολύτως αναγκαία, πρόσφορα και συναφή 
με τον ανωτέρω σκοπό αξιολόγησης των υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
και καθίστανται αντικείμενο επεξεργασίας στον αναγκαίο βαθμό και για τον απολύτως 
αναγκαίο χρόνο, μέχρι την ολοκλήρωση και παραλαβή του συνόλου του έργου, έτσι ώστε αν η 
σύμβαση μίσθωσης έργου που τυχόν συναφθεί με τον αντισυμβαλλόμενο του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», λυθεί για οποιονδήποτε λόγο πριν την ολοκλήρωση του 
έργου, να έχει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», την δυνατότητα να 
καλέσει τον επόμενο κατά την αξιολόγηση υποψήφιο, και εάν αυτός δεν είναι διαθέσιμος, τον 
αμέσως επόμενο, κοκ. Ωστόσο, οι υποψήφιοι δύνανται ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν 
οποτεδήποτε την πρότασή τους και κατά συνέπεια την συναίνεσή τους για την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων τους. Προσωπικά δεδομένα δύνανται να διατηρηθούν πέραν του 
ως άνω χρονικού ορίου εάν αυτό απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την 
θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
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«Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», και για λόγους συμμόρφωσής τους στην κείμενη νομοθεσία. Τα 
προσωπικά δεδομένα είναι αληθή και ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε 
ενημέρωση. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», τόσο κατά την φάση 
συλλογής όσο και σε κάθε επόμενο στάδιο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει 
όλα τα αναγκαία μέτρα, τεχνικά και οργανωτικά, για την άσκηση από το υποκείμενο των 
προσωπικών δεδομένων των δικαιωμάτων του σε αυτά. Το υποκείμενο των προσωπικών 
δεδομένων μπορεί οποτεδήποτε να αιτηθεί την διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων, 
εφόσον αυτά αλλάξουν, ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, καθώς και την 
ενημέρωσή του για την επεξεργασία, την πρόσβασή του σε αυτά, τη φορητότητα αυτών ή τη 
διαγραφή τους, να αντιταχθεί στην επεξεργασία ή να ανακαλέσει την συγκατάθεσή του ή να 
αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας, χωρίς να αίρεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που 
είχε λάβει χώρα μέχρι το χρονικό αυτό σημείο, καθώς και να υποβάλει καταγγελία στην 
αρμόδια εποπτική αρχή, εφόσον θεωρεί ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά του περί προστασίας 
των προσωπικών του δεδομένων. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», 
δεσμεύεται να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές και τους άμεσα ενδιαφερόμενους για τη 
διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, και να 
ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές και το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση 
παραβίασης των διατάξεων περί προστασίας αυτών. Τα ως άνω δικαιώματα δύνανται να 
υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ιδίως εάν η 
εκπλήρωση του αιτήματός των υποκειμένων ενδέχεται να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα 
σχετικά με κάποιο άλλο άτομο ή εάν ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», 
υποχρεούται δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας να διατηρήσει τα δεδομένα αυτά. 
 Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», δεν προβαίνει με κανέναν τρόπο 
σε παραχώρησή/διαβίβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των προσωπικών 
δεδομένων των υποψηφίων σε οποιουσδήποτε μη νομιμοποιούμενους τρίτους φορείς, φυσικά η 
νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς, πέρα από όσα ρητά 
ορίζονται στην παρούσα. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να κοινοποιηθούν ή να 
διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, αποκλειστικά για την συμμόρφωση στην κείμενη νομοθεσία 
και την εκπλήρωση νομίμων σκοπών (ενδεικτικά ενημέρωση δικαστικών ή εισαγγελικών 
αρχών, συμμόρφωση σε δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία, προσφυγή ενώπιον της 
δικαιοσύνης, επίλυση διαφορών, συνεργασία σε ελέγχους στους οποίους υπόκειται ο 
Αναπτυξιακός Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», κλπ), για τη θεμελίωση, άσκηση και 
υποστήριξη έννομων αξιώσεων και την άσκηση δικαιωμάτων ή εάν απαιτείται για την κάλυψη 
των έννομων συμφερόντων του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», ως 
υπεύθυνου επεξεργασίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τηρουμένων στις περιπτώσεις 
αυτές από πλευράς του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», όλων των 
αναγκαίων μέτρων προστασίας των προσώπων σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη 
νομοθεσία. 
 13. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
 Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί στο χώρο ανακοινώσεων του 
Γραφείου που διατηρεί ο Αναπτυξιακός  Οργανισμός «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», στο Βόλο.   
 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της στην ιστοσελίδα του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε», https://www.eapilio.gr. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr. 
Υπεύθυνη για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κ. Κατερίνα 
Κοντογεωργίου στο τηλέφωνο 2241078391. 

 
 
 Βόλος  25/10/2021  
 Για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή 
Πηλίου Α.Ε)  
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ 
  Δημήτριος Γελασάκης 

https://www.eapilio.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :  Προς τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό 

πρόσωπο ΠΕ 

Προσωπικά στοιχεία 

 Επώνυμο :  

Όνομα:  

Όνομα πατρός :  

1. Στοιχεία αλληλογραφίας  

Οδός και αριθμός  :  

Πόλη :  

Ταχυδρομικός κώδικας  :  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας :  

Κινητό :  

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας :  

Αριθμός τέλεφαξ :  

Ε-mail :  

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση 
απουσίας μου :  

2. Ημερομηνία γέννησης :  

3. Υπηκοότητα :  

5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή :   Εκπληρωμένη 

: 

 

 
     

6. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος     
     

  Έγγαμος   Αρ. τέκνων  
     

  Διαζευγμένος   Αρ. τέκνων  
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Ο/Η Αιτών/ούσα 
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                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 
 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:         Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ

: 
 ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή,  

2) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, 
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, 
συκοφαντική δυσφήμιση καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.  

3) Δεν είμαι υπόδικοι και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.  

4) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.  

5) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο  

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι (6) μηνών.  

6) Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης 
αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.  

7) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας 
 Ημερομηνία:  

 

               Ο/Η Αιτών/ούσα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΌΝΟΜΑ  

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  

Α.Δ.Τ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  

Τίτλος σπουδών  

Άδεια άσκησης 
επαγγέλματος 

ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης 

    

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α/Α Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα 

(ονομασία, 
πόλη, χώρα) 

Διάρκεια 
σπουδών 

από ……….                   
έως ………                    
(μήνας & 

έτος) 

Τίτλος πτυχίου ή 
διπλώματος 

Ημερομηνία 
χορήγησης 

Βαθμολογία 

1      

2      

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

 

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) 

 Άριστη Πολύ καλή Καλή 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ ……. 
(σημειώσατε 

ποια) 

   

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν δεν επαρκεί 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά προϋπηρεσίας) 

Α/Α Από Έως 
Μήνες 

Απασχόλησης 

Φορέας 
Απασχόλησης 

– Εργοδότης 

Κατηγορία 

Φορέα (1) 

Αντικείμενο 
Απασχόλησης             

(θέση – 

υπευθυνότητα) 

1.   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

ΣΥΝΟΛΟ     

 

(1)  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε).  
Οπου : 
Ι : Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). 

Δ : Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή 

ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, 

όπως ισχύει ή Φορείς της παρ. 3 άρθ. 1 του Ν. 2527/1997).  

Ε : Ελεύθερος επαγγελματίας. 

  

Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
  Ημερομηνία:  

                                                                                                                       

            

Ο/Η Αιτών/ούσα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 

Α/
Α 

ΤΙΤΛΟΣ 
ΘΕΣΗ - 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗ
ΤΑ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟΣ            

(σε χιλ. €) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(%) 

ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

(σε χιλ. €) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

1         

2         

3         

4         

5         
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