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(Αναπτυξιακή Πηλίου  

Βόλος, 26.05.2022  

Αρ. Πρωτ.: 241 

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε» 

έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών» 
2. Το ισχύον καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού με αριθμ. ΓΕΜΗ 

2417255/06.08.2021 
3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρίας  
4. Το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη 

εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 για τις 
συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου 

5. Την παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 4403/2016 (ΦΕΚ Α' 125/07.07.2016), που 
τροποποιεί την παρ. 4 του 30 του ν.4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις 
συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε και συμβάσεις ορισμένου χρόνου. 

6. Το νόμο υπ' αρ. 4452/2014 (άρθρο 21) 
7. Το άρθρο 2 και ειδικότερα την παρ. 5β και το άρθρο 121 του Ν. 4674/2020 για 

την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
8. Την εγκύκλιο 200/16-06-2020 με Θέμα: «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία 
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων 
των ν. 4674/2020 (Α’ 53) και ν. 4690/2020 (Α’ 104)» 

9. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα 
10. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ και ειδικότερα την αρχή της ίσης 

μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 
11. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) 
12. Την από 15.04.2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Δ.Ε.Υ.Α Σκοπέλου και 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) με τίτλο:  
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«Αναβάθμιση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και παρεμβάσεις με 
τη χρήση Α.Π.Ε. επί των εγκαταστάσεων επεξεργασίας υδάτων και λυμάτων του 
Δήμου Σκοπέλου» 

13. Την από 05.05.2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σκοπέλου και 
του Αναπτυξιακού Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) με τίτλο: «Έλεγχος, 
ολοκλήρωση και θεώρηση μελετών που αφορούν στην προμήθεια σιδηροϊστών 
φωτισμού, φωτιστικών σωμάτων, κλιματιστικών μηχανημάτων, κατόπτρων 
οδού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων» 

14. Την από 05.05.2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ζαγοράς – 
Μουρεσίου και του Αναπτυξιακού Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) με 
τίτλο: «Επίβλεψη του έργου «Δίκτυο ακαθάρτων υδάτων και εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας λυμάτων Τσαγκαράδας, Κισσού και οικισμών παραλιακού 
μετώπου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου»» 

15. Την από 16.05.2022 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Αλοννήσου και 
του Αναπτυξιακού Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) με τίτλο: α) ο έλεγχος 
και την θεώρηση της μελέτης σχέδια – τεύχη δημοπράτησης με τίτλο 
«Δίκτυο Αποχέτευσης χώρας Δήμου Αλοννήσου» και β) η παραχώρηση 
τριών μηχανικών της τεχνικής υπηρεσίας της «Αναπτυξιακής Πηλίου ΑΕ» 
για την επίβλεψη υλοποίησης της πράξης με τίτλο: «Δίκτυο Αποχέτευσης 
χώρας Δήμου Αλοννήσου». 

16. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) βάσει των έργων και 
προγραμμάτων που υλοποιεί. 

17. Το υπ' αρ. 349/13.05.2022 πρακτικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
(Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) θέμα 3ο, αναφορικά με την έγκριση και 
δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη 
σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την παροχή υπηρεσιών στο 
πλαίσιο των αναφερόμενων προγραμματικών συμβάσεων.  
 

Ανακοινώνει 

Την πρόθεση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε) με συνολικά τρία (3) άτομα 
ενόψει των ως άνω προγραμματικών συμβάσεων, συνολικής διάρκειας 12 μηνών από 
την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του 
φυσικού αντικειμένου των προγραμματικών συμβάσεων εφόσον παραταθούν. 

Συγκεκριμένα ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνεργαστεί με: 

•  Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 

Πολιτικού Μηχανικού 

•  Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Χωροτάκτη Μηχανικού και  

• Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού  

 

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες των 
περιγραφόμενων έργων στις προγραμματικές συμβάσεις και δεν καλύπτει πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες του Αναπτυξιακού Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε). 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Ιστορικό  

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) στο πλαίσιο των σκοπών και των 
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δραστηριοτήτων του διαχειρίζεται προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και 
κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους 
τομείς 
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) είναι ανώνυμη εταιρία ειδικού 
σκοπού -Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 
2 του ν.4674/2020, όπως ισχύει διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 
καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες 
τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, 
προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί 
να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών 
τους δράσεων. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα ο Αναπτυξιακός Οργανισμός 
(Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) στελεχώνεται πλήρως με βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν αρμοδίως καθοριστεί τα 
γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα. 
 Η Εταιρία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, συμβουλευτική 
και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της 
αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση και επίβλεψη 
έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής 
σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω το Δ.Σ. της εταιρίας έχει εγκρίνει την σύναψη 
Προγραμματικών συμβάσεων  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/1010 
και στα άρθρα 12 & 44 του ν. 4412/2016, με τη Δ.Ε.Υ.Α Σκοπέλου, το Δήμο Σκοπέλου και 
το Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου. 
1.1 Αντικείμενο του Έργου 
Το αντικείμενο του έργου αφορά : 
Α. Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Αναβάθμιση μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
καθώς και παρεμβάσεις με τη χρήση Α.Π.Ε. επί των εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
υδάτων και λυμάτων του Δήμου Σκοπέλου». Ειδικότερα με την ανωτέρω πράξη 
προβλέπονται δύο υποέργα τα οποία περιλαμβάνουν τις κάτωθι μελέτες προμηθειών:  
α’ υποέργο: Αξιοποίηση Α.Π.Ε. για βελτίωση Ενεργειακής Αυτονομίας στις υποδομές 
ύδρευσης και λυμάτων του Δήμου Σκοπέλου. 
β’ υποέργο: Εκσυγχρονισμός δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Σκοπέλου, 
λόγω έλλειψης Τεχνικής Υπηρεσίας. 
Β. Έλεγχο, ολοκλήρωση/επικαιροποίηση των μελετών με τίτλο:  
- «Προμήθεια σιδηροϊστών φωτισμού» 
- «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων» 
- «Προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων» 
- «Προμήθεια και μεταφορά κατόπτρων οδού» 
- «Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» 
- «Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων» 
Γ. .Επίβλεψη του έργου του Δήμου Ζαγοράς-Μουρεσίου «Δίκτυο ακαθάρτων υδάτων και 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Τσαγκαράδας, Κισσού και οικισμών παραλιακού 
μετώπου του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου» 
Για τις ανάγκες περαιτέρω στελέχωσης για την υλοποίηση της παραπάνω Πράξεων ο 
Αναπτυξιακός Οργανισμός (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) προτίθεται να προβεί στην 
κατάρτιση των παρακάτω συμβάσεων μίσθωσης έργου:\ 

 
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Π.Ε. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού 
Μηχανικού   

Πλήθος συνεργατών  1  
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Αντικείμενο 
σύμβασης μίσθωσης 
Έργου  

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την 
υλοποίηση των αναφερόμενων πράξεων  
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την 
εμπειρία του συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο 
της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:  
• Εκπόνηση Τοπογραφικών, στατικών, υδραυλικών 

γεωτεχνικών, συγκοινωνιακών μελετών, τεχνικών 
έργων, περιβαλλοντικών μελετών και μελετών 
οδοποιίας και υπηρεσιών, καθώς και κάθε πεδίο που 
άπτεται του γνωστικού αντικειμένου του Αγρονόμου 
και Τοπογράφου Μηχανικού ή του Πολιτικού 
Μηχανικού που του ανατίθεται από την Εταιρία.  

• Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ.  
• Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε ειδικά θέματα για 

την επίσπευση/ επιτάχυνση των διαδικασιών τεχνικής 
και διοικητικής ωρίμανσης τεχνικών παρεμβάσεων.  

Το αντικείμενο, τα παραδοτέα, οι ημέρες 
απασχόλησης και το κόστος αυτών θα εξειδικεύονται 
με εσωτερικά σημειώματα ανάλογα με τις ανάγκες 
υλοποίησης του κάθε υποέργου και σε συνάρτηση με 
αυτό.  

Χρονικά πλαίσια και 
συνολικό τίμημα  
για τη σύμβαση 
συνεργάτη  

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου 
της σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 12 μήνες ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 
των ανωτέρω και με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση των έργων που έχουν αναληφθεί, και το 
συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό 
των 1.000,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% 
(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 
μικρότερη του χρόνου υλοποίησης των έργων, με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη τους. Ενδεχόμενη 
χρονική παράταση των έργων δύναται να συμπαρασύρει 
και τη διάρκεια της σύμβασης.  

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 
υπογραφή της σύμβασης έως 12 μήνες ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω και με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωσή τους. Η ημερομηνία λήξης 
της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα 
μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά 
πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την 
ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 
υλοποίηση των έργων, ως ισχύουν.  

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης  

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 
προσδιορίζεται έως 1.000,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 
24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί 
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για 
τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 
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και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την 
κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, 
υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο 
Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων 
και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή.  

Τόπος εργασίας  Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της 
συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους 
και στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο Βόλο καθώς και 
όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.  
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το 
Συντονιστή της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη 
Διοίκηση της Εταιρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Έργου.  
Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση του/της 
συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από την Εταιρία και 
καταβάλλονται στο/στη συνεργάτη με την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών.  

Τρόπος παραλαβής 
του ανατεθέντος 
Έργου  

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, 
όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, 
ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά 
εκθέσεις παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 
ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής 
Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – 
είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 
εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει 
την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση 
καταγραφής ενεργειών) που έχει υποβάλλει.  

Απαιτούμενα 
προσόντα  

Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 
Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή 
το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.   
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.  
Γενική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο αντικείμενο 
της ειδικότητας  
4. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη στην εκπόνηση 
μελετών δημοσίων έργων που άπτονται του αντικειμένου 
του  

Επιθυμητά προσόντα   

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Π.Ε. Χωροτάκτη Μηχανικού  
Πλήθος συνεργατών  1  
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Αντικείμενο 
σύμβασης μίσθωσης 
Έργου  

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την 
υλοποίηση των αναφερόμενων πράξεων  
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία 
του συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο της υπό 
σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:  
Εκπόνηση συγκοινωνιακών μελετών, τεχνικών έργων, 
περιβαλλοντικών μελετών και μελετών οδοποιίας και 
υπηρεσιών, καθώς και κάθε πεδίο που άπτεται του 
γνωστικού αντικειμένου του Χωροτάκτη Μηχανικού που 
του ανατίθεται από την Εταιρία.  
Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ.  
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε ειδικά θέματα για την 
επίσπευση/ επιτάχυνση των διαδικασιών τεχνικής και 
διοικητικής ωρίμανσης τεχνικών παρεμβάσεων.  
 
Το αντικείμενο, τα παραδοτέα, οι ημέρες απασχόλησης 
και το κόστος αυτών θα εξειδικεύονται με εσωτερικά 
σημειώματα ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του 
κάθε υποέργου και σε συνάρτηση με αυτό. 

Χρονικά πλαίσια και 
συνολικό τίμημα  
για τη σύμβαση 
συνεργάτη  
 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου 
της σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 12 μήνες ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 
των ανωτέρω και με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση των έργων που έχουν αναληφθεί, και το 
συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό 
των 1.000,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% 
(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 
μικρότερη του χρόνου υλοποίησης των έργων, με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη τους. Ενδεχόμενη 
χρονική παράταση των έργων δύναται να συμπαρασύρει 
και τη διάρκεια της σύμβασης.  

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 
υπογραφή της σύμβασης έως 12 μήνες ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω και με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωσή τους. Η ημερομηνία λήξης 
της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα 
μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά 
πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την 
ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 
υλοποίηση των έργων, ως ισχύουν. 

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης  

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 
προσδιορίζεται έως 1.000,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 
24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί 
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για 
τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 
και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την 
κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, 
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υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο 
Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων 
και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή. 

Τόπος εργασίας   Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της 
συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους 
και στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο Βόλο καθώς και 
όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.  
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το 
Συντονιστή της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη 
Διοίκηση της Εταιρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Έργου.  
Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση του/της 
συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από την Εταιρία και 
καταβάλλονται στο/στη συνεργάτη με την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών. 

Τρόπος παραλαβής 
του ανατεθέντος 
Έργου  

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, 
όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, 
ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά 
εκθέσεις παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 
ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής 
Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – 
είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 
εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και 
υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου 
(έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει υποβάλλει.  

Απαιτούμενα 
προσόντα  

Πτυχίο ή δίπλωμα Χωροτάκτη Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 
πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή 
δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας.  
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.  
Γενική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο αντικείμενο 
της ειδικότητας.  
4. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη στην εκπόνηση 
μελετών δημοσίων έργων που άπτονται του αντικειμένου 
του.  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Π.Ε. Μηχανολόγου Μηχανικού  
Πλήθος συνεργατών  1  
Αντικείμενο 
σύμβασης μίσθωσης 
Έργου  

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την 
υλοποίηση των αναφερόμενων πράξεων  
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία 
του συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο της υπό 
σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει τα εξής:  
Εκπόνηση υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, τεχνικών έργων, 
περιβαλλοντικών μελετών και μελετών οδοποιίας και 
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υπηρεσιών, καθώς και κάθε πεδίο που άπτεται του 
γνωστικού αντικειμένου του Μηχανολόγου Μηχανικού που 
του ανατίθεται από την Εταιρία.  
Σύνταξη τευχών Δημοπράτησης, ΣΑΥ & ΦΑΥ.  
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε ειδικά θέματα για την 
επίσπευση/ επιτάχυνση των διαδικασιών τεχνικής και 
διοικητικής ωρίμανσης τεχνικών παρεμβάσεων.  
 
Το αντικείμενο, τα παραδοτέα, οι ημέρες απασχόλησης 
και το κόστος αυτών θα εξειδικεύονται με εσωτερικά 
σημειώματα ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του 
κάθε υποέργου και σε συνάρτηση με αυτό. 

Χρονικά πλαίσια και 
συνολικό τίμημα  
για τη σύμβαση 
συνεργάτη  
 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου 
της σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 12 μήνες ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα 
των ανωτέρω και με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση των έργων που έχουν αναληφθεί, και το 
συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό 
των 1.000,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 24% 
(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική 
διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 
μικρότερη του χρόνου υλοποίησης των έργων, με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη τους. Ενδεχόμενη 
χρονική παράταση των έργων δύναται να συμπαρασύρει 
και τη διάρκεια της σύμβασης.  

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης  

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την 
υπογραφή της σύμβασης έως 12 μήνες ανάλογα με το 
χρονοδιάγραμμα των ανωτέρω και με δυνατότητα 
παράτασης έως την ολοκλήρωσή τους. Η ημερομηνία λήξης 
της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα 
μπορεί να ξεπερνά τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά 
πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, καθώς και την 
ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 
υλοποίηση των έργων, ως ισχύουν. 

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης  

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 
προσδιορίζεται έως 1.000,00€ πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. 
24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 
εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί 
να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό τίμημα για 
τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 
και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την 
κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, 
υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο 
Έργο, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων 
και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών για την πληρωμή. 

Τόπος εργασίας   Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της 
συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους 
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και στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας στο Βόλο καθώς και 
όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.  
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το 
Συντονιστή της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη 
Διοίκηση της Εταιρίας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Έργου.  
Στις περιπτώσεις που απαιτείται μετακίνηση του/της 
συνεργάτη, τα έξοδα καλύπτονται από την Εταιρία και 
καταβάλλονται στο/στη συνεργάτη με την υποβολή των 
σχετικών παραστατικών. 

Τρόπος παραλαβής 
του ανατεθέντος 
Έργου  

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, 
όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, 
ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά 
εκθέσεις παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 
ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής 
Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – 
είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 
εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και 
υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου 
(έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει υποβάλλει.  

Απαιτούμενα 
προσόντα  

Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το 
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 
ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  
Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 
ειδικότητας του τίτλου σπουδών.  
Γενική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο αντικείμενο 
της ειδικότητας.  
4. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) έτη στην εκπόνηση 
μελετών δημοσίων έργων που άπτονται του αντικειμένου 
του.  

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
3.1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :  
α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.  
β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν 
(για τους άνδρες υποψήφιους).  
γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.  
δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 
εκβίαση, πλαστογραφία, 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.  
ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 
κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα 
παραγράφηκε.  
στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.  
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ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία 
εκδηλώνουν ενδιαφέρον.  
η) Δεν 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.  
θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 
δεδικασμένου.  
ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο.  
κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση 
υποψηφιότητας.  
λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 
υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.  
3.2. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός (Αναπτυξιακή Πηλίου 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, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.  
Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 
απόρριψης της συμμετοχής του.  
 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1.3 Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει 
απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:  
1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω 
Κεφαλαίου 3.  

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.  

4. Βιογραφικό σημείωμα.  

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν 
π.χ μεταπτυχιακό.  

6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).  

7. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται).  

8. Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας.  

9. Τεκμηρίωση Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας.  

10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 
(αφορά στους άνδρες).  

 
3.4 Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και 
οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές 
επιστολές (προαιρετικά).  
3.5 Η Εταιρία θα διατηρήσει στο αρχείο της τα παραπάνω δικαιολογητικά για τρία έτη.  
3.6 Οι υποψήφιοι παρέχουν τη συγκατάθεση τους για την εκ μέρους του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που τους αφορούν. Οι Επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (εε) 679/2016 του ΕΚ και του Συμβουλίου (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).  
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4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ  
Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής 
στο διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα (4) κριτήρια:  
1. Τίτλοι σπουδών  

2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία  
3. Γενική επαγγελματική εμπειρία  
4. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά  
 
Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη 
βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα.  
Η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης (4) δεν είναι σωρευτική. 
 
4.1 Τίτλοι σπουδών  
 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 
1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=6,5 1 
2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7 2 
3  Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 
4 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 
5 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<=10 5 
6 Δεύτερος τίτλος σπουδών 6 
7 Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 7 
8 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 8 
9 Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο 9 

10 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 10 
 
 
4.2 Γενική επαγγελματική εμπειρία  
 
Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 
για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα 

   

0,0833 

   
   
   

5ο 5 60 
6ο 6 72 
7ο 7 84 
8ο 8 96 
9ο 9 108 

10ο και επόμενα 10 120 και άνω 
 
Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας:  
Για τους μισθωτούς 
 

✓ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης ή Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μισθωτού για το χρόνο 

ΑΔΑ: 909146ΝΠΙΩ-5ΦΓ



ασφάλισης συνοδευόμενη από αντίγραφο του συνοπτικού ιστορικού ασφάλισης 
όπως αυτό τηρείται στον eEFKA  

✓ Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη 
Δήλωση του ίδιου του μισθωτού για τον χρόνο και το είδος της εμπειρίας του 
καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 
επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

Για τους ελευθέρους επαγγελματίες 

✓ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 
της ασφάλιση ή Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του επαγγελματία για το χρόνο 
ασφάλισης συνοδευόμενη από αντίγραφο του συνοπτικού ιστορικού ασφάλισης 
όπως αυτό τηρείται στον eEFKA  

✓ Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, 
ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες υπηρεσίες με το αντικείμενο της εμπειρίας, το 
χρονικό διάστημα, όπως αυτές αναφέρονται στο βιογραφικό Σημείωμα.  

 
4.3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 
Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 
για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΕΤΟΣ Βαθμοί ανά έτος ΜΗΝΕΣ Βαθμοί ανά μήνα 

   

0,0833 

2 2 24 
3ο 3 36 
4ο 4 48 
5ο 5 60 
6ο 6 72 
7ο 7 84 
8ο 8 96 
9ο 9 108 

10ο και επόμενα 10 120 και άνω 
 
Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας:  

✓ Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης ή Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του επαγγελματία για το 
χρόνο ασφάλισης συνοδευόμενη από αντίγραφο του συνοπτικού ιστορικού 
ασφάλισης όπως αυτό τηρείται στον eEFKA  

✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές 
αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.  

✓ Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά 
το άρθρο 8 του ν.1599/1986, και πίνακα συμβάσεων από τις οποίες να 
προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η 
αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.  

 
4.4. Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά  
 
Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 
έκφρασης και η μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει 
παρουσία και συμπεριφορά, ως ακολούθως: 
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Α/Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

Ανώτατο όριο 
βαθμών 

1 Ικανότητα επικοινωνίας 3 
2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 3 
3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 2 
4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 
 
Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών 
στάθμισης επί των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται 
στο ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου: 
 
 

Α/
Α 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

ΣΥΝΤ. 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 
ΑΡΙΣΤ

Η 

ΑΡΚΕΤ
Α 

ΚΑΛΗ 

ΚΑΛ
Η 

ΜΕΤΡΙ
Α 

ΜΗ 
ΙΚΑΝΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚ
Η 

  9-10 7-9 5-7 3-5 1-3   
1  Τίτλοι 

σπουδών  
     

15% 
 

2  Γενική 
επαγγελματικ
ή εμπειρία  

     
20% 

 

3  Ειδική 
επαγγελματικ
ή εμπειρία  

     
40% 

 

4  Προσωπικά – 
επαγγελματικ
ά 
χαρακτηριστι
κά  

     

25% 

 

 ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

 100
% 

 

 
5 ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  
Υπεύθυνη για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες είναι η κα Κατερίνα Κοντογεωργίου στα τηλέφωνα 24210 78391 – 5.  
Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε): www.eapilio.gr, απ’ όπου μπορούν να το 
προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.  
 
6 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής 
(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία του  
Αναπτυξιακού Οργανισμού (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) στο Βόλο Μαγνησίας (Λαρίσης  
191), Τ.Κ. 38334 μέχρι την 15/06/2022 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 προτάσεων για την κατάρτιση Συμβάσεων 
Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης Προγραμματικών Συμβάσεων 
και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.  
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Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται 
από τη διαδικασία της αξιολόγησης.  
 
7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της 
τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Αναπτυξιακού Οργανισμού 
(Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) και θα καταρτισθεί για αυτό πίνακας κατάταξης.  
 
8 ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  
 
Μετά την κατάρτιση των πινάκων, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός (Αναπτυξιακή Πηλίου 
Α.Ε) θα αναρτήσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της 
www.eapilio.gr και στα γραφεία του.  
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή 
αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στον Αναπτυξιακό Οργανισμό (Αναπτυξιακή 
Πηλίου Α.Ε)  
 
 
Βόλος, 26/05/2022 
 
 

Για τον 
Αναπτυξιακό Οργανισμό (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) 

 O Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ της «Αναπτυξιακής Πηλίου ΑΕ» 
 

Δημήτριος Γελασάκης  
 

 

http://www.eapilio.gr/
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