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ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ 

ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 

ΤΝΑΦΗ ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

 

 Σηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην Γηθαηνχρν 

 Σελ ΤΑ 137675/EΤΘΤ 1016/19.12.2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31.12.18) ζε 

αληηθαηάζηαζε ηεο YA 110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄3521) γηα ηνπο 

Δζληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ - Διέγρνπο λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ ΔΠΑ 2014-2020 Τπνπξγηθή Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

(ΤΠΑΤΓ). 

 Σε κε αξ. πξση. 4264/1426/Α3/28.06.2019 (ΑΓΑ:  PΦΜ2465XI8-Y1M) 

Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ 

Υαλίσλ» θαη MIS 5034916 ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία», θαζψο θαη ηε  κε αξ. πξση. 6014/Β1/1234/15.10.2019 

Σξνπνπνίεζε Απνθάζεσλ Έληαμεο ησλ 65 Δληαγκέλσλ Πξάμεσλ ζην πιαίζην 

ηεο πξφζθιεζεο κε θσδ. 098 «Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» γηα δηφξζσζε 

ζηνηρείσλ ησλ Α (ελάξηζκνη), ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» 

 Σε κε αξηζκ. 12/29-12-2020 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ γηα ηελ έληαμε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Υαλίσλ ηνπ πνζνχ δεκνζίαο δαπάλεο πνπ αλαινγεί ζηνλ πλδηθαηνχρν 

(Δπηκειεηήξην Υαλίσλ) θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5034916 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» 

 Σε κε αξηζκ. 3/16-03-2021 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλνηθηφ 

Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Υαλίσλ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5034916 ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-

2020», ηελ  απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ 10: «Γαπάλεο γηα 

ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη έκκεζεο δαπάλεο πλδηθαηνχρνπ» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ 

θέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Υαλίσλ» κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5034916, ηελ 

εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Ρνθάθε Αληψληνπ γηα ηελ ππνγξαθή θάζε 

εγγξάθνπ πνπ ζα αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ 

Γήκνπ Υαλίσλ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5034916, θαη ηελ έγθξηζε ηεο παξνχζαο. 
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 Σε κε αξηζκ. 13/20-4-2021 ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο 

εθδήισζεο  ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ ζχλαςεο ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ. 

 

Αλαθνηλώλεη 

φηη πξνηίζεηαη λα θαηαξηίζεη πκβάζεηο Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) κε δχν (2) άηνκα ζην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 10: «Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη έκκεζεο 

δαπάλεο πλδηθαηνχρνπ» ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: «ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ 

ΥΑΝΙΧΝ», ζπλνιηθήο δηάξθεηαο απφ ηελ ππνγξαθή ησλ ζπκβάζεσλ θαη κέρξη ηελ 

εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο, ήηνη έσο 28/02/2022, θαη κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο εθφζνλ ε Πξάμε παξαηαζεί. 

Οη πκβάζεηο Μίζζσζεο Έξγνπ (.Μ.Δ.) αθνξνχλ ζε: 

- έλα (1) άηνκν κε εηδηθφηεηα ΠΔ Μεραληθνχ 

- έλα (1) άηνκν κε εηδηθφηεηα ΠΔ Οηθνλνκνιφγνπ  

Σν αληηθείκελν ησλ ζπκβάζεσλ ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ηνπ 

Τπνέξγνπ 10: «Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη έκκεζεο δαπάλεο πλδηθαηνχρνπ». 

θαη δελ θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ. 

 

 

1. ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Ιζηνξηθό 

Η Δληαγκέλε Πξάμε κε ηίηιν «ΑΝΟΙΚΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ», 

ζην Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020», κε 

θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5034916, κε ηελ ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ  ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), αθνξά ηελ ελίζρπζε θαη ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο  πνπ αλαπηχζζεηαη ζην εκπνξηθφ θέληξν ηεο πφιεο ησλ Υαλίσλ κέζα 

απφ ηελ πινπνίεζε ελφο ζπλφινπ ζπλεθηηθψλ θαη αιιειέλδεησλ παξεκβάζεσλ κε 

ζηφρν α) ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη  αηζζεηηθήο  ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο θαη β) ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη 

εληφο ηεο πεξηνρήο απηήο, κε πηνζέηεζε θαη ρξήζε έμππλσλ εθαξκνγψλ.  

πγθεθξηκέλα, ε εγθεθξηκέλε πξάμε απνηειείηαη απφ 10 ππνέξγα: 

Τπνέξγν 1: «Αλαβάζκηζε Γεκόζηνπ Υώξνπ». Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε  

αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ρψξνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη έξγα βειηίσζεο πέξημ ηεο 

πιαηείαο 1866.  

Τπνέξγν 2: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πόιεο 

(πιαηθόξκα 

επηρεηξεκαηηθόηεηαο-wifi)». Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε εγθαηάζηαζε ζεκείσλ 

αζχξκαηεο πξφζβαζεο πςειήο πνηφηεηαο δηαζχλδεζεο ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαζψο 

θαη Γηαδηθηπαθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο - πιαηθφξκαο Πξνβνιήο θαη Δλίζρπζεο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Τπνέξγν 3: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ βηώζηκεο θηλεηηθόηεηαο 

– Έμππλα ζπζηήκαηα ζηάζκεπζεο». Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε εγθαηάζηαζε 

ελφο έμππλνπ ζπζηήκαηνο απηνκαηνπνηεκέλνπ ειέγρνπ δηαζεζηκφηεηαο ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο.  

Τπνέξγν 4: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκνύ απηόκαηεο δηάζεζεο 

πνδειάησλ». Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα ελφο ζηαζκνχ απηφκαηεο 

δηάζεζεο πνδειάησλ πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε ρξήζε πνδειάηνπ σο κέζν 

κεηαθνξάο γηα ζχληνκεο δηαδξνκέο.  
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Τπνέξγν 5: «Πξνεηνηκαζία θαη ππνβνιή θαθέινπ πξόηαζεο». Αληηθείκελν ηνπ 

Τπνέξγνπ είλαη ε πινπνίεζε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ 

θαθέινπ ηεο πξφηαζεο.  

Τπνέξγν 6: «Δλέξγεηεο σξίκαλζεο». Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε εθπφλεζε 

ησλ επηκέξνπο κειεηψλ εθαξκνγήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ, φπσο 

ηνπνγξαθηθή απνηχπσζε, νξηζηηθή αξρηηεθηνληθή κειέηε, νξηζηηθή κειέηε νκβξίσλ, 

κειέηε πεξηβαιινληηθήο αδεηνδφηεζεο, κειέηε Η/Μ θαη θπθινθνξηαθή κειέηε.  

Τπνέξγν 7: «πκβνπιεπηηθέο Τπεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο». 

Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηεο πξάμεο.  

Τπνέξγν 8: «Αλάδεημε ηαπηόηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο». Αληηθείκελν ηνπ 

Τπνέξγνπ είλαη ε θαηαζθεπή θαηαθφξπθσλ θαη νξηδφληησλ ζηνηρείσλ ζηηο φςεηο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη θαηαζθεπή ηεληψλ θαη ρξσκαηηζκφ ησλ φςεσλ.  

Τπνέξγν 9: «Πιαηθόξκα ελίζρπζεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο». Αληηθείκελν 

ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία πιαηθφξκαο ελίζρπζεο ηεο ηνπηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ πξνβνιή πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο.  

Τπνέξγν 10: «Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνύ θαη έκκεζεο δαπάλεο ηνπ 

πλδηθαηνύρνπ». Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ είλαη ε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ 

θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ δξάζεσλ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ, σο 

πλδηθαηνχρνπ ηεο πξάμεο, κέζα απφ ηελ απαζρφιεζε έθηαθηνπ επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ. 

Αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 10 

Σν αληηθείκελν ηνπ Τπνέξγνπ 10 αθνξά ζηελ ππνζηήξημε θαη ζηελ παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε εθ κέξνπο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ 

ησλ Τπνέξγσλ 8 θαη 9 ηεο πξνηεηλφκελεο πξάμεο.  

πγθεθξηκέλα αθνξά: 

ΠΔ 1 : Δξγαζίεο παξαθνινύζεζεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ: 

 Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο 

Καηεγνξίεο Δλεξγεηψλ 4 (Αλάδεημε Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο) θαη 5 

(Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) ηνπ έξγνπ ηνπ 

πλδηθαηνχρνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. 

 Πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο ηνλ Τπεχζπλν ηεο 

Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ, σο πξνο ην 

θπζηθφ ηνπ αληηθείκελν 

 Αλαγλψξηζε δπζιεηηνπξγηψλ / θαζπζηεξήζεσλ / πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ 

πλδηθαηνχρνπ, δηαηχπσζε πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη αλάιεςε ζρεηηθήο 

δξάζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νξζήο, έγθαηξεο θαη επηηπρεκέλεο 

νινθιήξσζήο ηνπ 

 Παξαθνινχζεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ κε αλαδφρνπο 

 Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζηελ 

παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ησλ αλαδφρσλ, κεηαμχ άιισλ κε ζχληαμε 

αλαθνξψλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο απηήλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ. 

Παξαδνηέα:  

Π.1: Μεληαία αλαθνξά ηνπ ζηειέρνπο (πνπ ζα παξαθνινπζεί ην θπζηθό 

αληηθείκελν) πξνο ηνλ Τπεύζπλν ηεο Πξάμεο κε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ 
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ζεκάησλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ Φπζηθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαζώο θαη πξνηάζεσλ επηηάρπλζεο/βέιηηζηεο δηαρείξηζεο. 

Π1.1: Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε επηθαηξνπνηεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

ελεξγεηψλ 

Π1.2: Σήξεζε θαθέινπ ζπκβάζεσλ  

 

ΠΔ 2: Δξγαζίεο παξαθνινύζεζεο νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ: 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Τπεχζπλν Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ θνξέα γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ 

 Δπίβιεςε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ 

 Πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο ηνλ Τπεχζπλν ηεο 

Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ, σο πξνο 

ην νηθνλνκηθφ ηνπ αληηθείκελν 

 Αλαγλψξηζε δπζιεηηνπξγηψλ / θαζπζηεξήζεσλ / πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη  αλάιεςε ζρεηηθήο δξάζεο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο νξζήο, έγθαηξεο θαη επηηπρεκέλεο νινθιήξσζήο ηνπ. 

 Παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ κε αλαδφρνπο 

Παξαδνηέα:  

 

Π.2: Μεληαία αλαθνξά (ηνπ ζηειέρνπο πνπ ζα παξαθνινπζεί ην νηθνλνκηθό 

αληηθείκελν) πξνο Τπεύζπλν έξγνπ σο πξνο ην νηθνλνκηθό αληηθείκελν ηνπ 

έξγνπ θ.ι.π.  

 

Π2.1 : Καηάξηηζε cash flow έξγνπ 

Π2.2 : Σήξεζε θαθέινπ ζπκβάζεσλ 

 

ΠΔ 3 :  Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε ζύληαμε  αλαθνξώλ πξνο ηελ ΔΤΓ: 

 Πξνεξγαζία θαη ππνβνήζεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή 

Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο (ΣΓΠ) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, φζνλ 

αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 4 (Αλάδεημε Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο 

πεξηνρήο) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

 Πξνεξγαζία θαη ππνβνήζεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ χληαμε θαη ππνβνιή 

Μεληαίσλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ Πξάμεο (ΓΓΓΠ) φζνλ αθνξά ζηηο 

θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 4 (Αλάδεημε Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο ) θαη 5 

(Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

 Πξνεξγαζία θαη ππνβνήζεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή 

ζηνλ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο ησλ Αηηεκάησλ Υξεκαηνδφηεζεο 

 Πξνεξγαζία θαη ππνβνήζεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ χληαμε θαη ππνβνιή 

ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Γειηίσλ Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) 

φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 4 (Αλάδεημε Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο 

πεξηνρήο ) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

 Πξνεξγαζία θαη ππνβνήζεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηελ χληαμε θαη ππνβνιή 

ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγνπ (ΣΓΤ) 

θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 4 

(Αλάδεημε Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο ) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε 

ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 
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 Πξνεξγαζία θαη ππνβνήζεζε ηνπ Γηθαηνχρνπ γηα ηε χληαμε θαη ππνβνιή 

ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο ηεο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηεο 

Πξάμεο θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ απηήο εγγξάθσλ, φζνλ αθνξά ζηηο 

θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 4 (Αλάδεημε Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο) θαη 5 

(Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

Παξαδνηέα:  

 

Π.3: πκπεξίιεςε ζηηο κεληαίεο αλαθνξέο θαη ησλ δύν ζηειερώλ σο 

ηδηαίηεξνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηηο 

εθθξεκόηεηεο κε ηελ Γηαρεηξηζηηθή. 

Π 3.1 :ΣΓΠ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ   

Π 3.2 : Μεληαία Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ Πξάμεο (ΓΓΓΠ) 

Π 3.3 : Γειηία Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) 

Π 3.4 : Σερληθά Γειηία Τπνέξγνπ (ΣΓΤ) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ 

Π 3.5 : Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο θαη ζπλνδεπηηθά απηήο έγγξαθα 

 

ΠΔ 4 : Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηελ δηελέξγεηα Γηαγσληζκώλ: 

Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε Αλνηρηνχο/Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο : 

 χληαμε Σεπρψλ Γηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ, 

 Γεκνζίεπζε ηνπ Σεχρνπο Γηαθήξπμεο φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, 

αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ θ.ιπ.) 

 Τπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο 

θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

 Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, 

ΔΗΓΗ, αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ θ.ιπ.) 

Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε πλνπηηθνχο Γηαγσληζκνχο : 

 χληαμε Σεπρψλ Γηαθήξπμεο πλνπηηθνχ (Πξφρεηξνπ) δηαγσληζκνχ, 

 Γεκνζίεπζε ηνπ Σεχρνπο Γηαθήξπμεο φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. δηαδηθηπαθή 

πχιε ηνπ θνξέα, αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ θ.ιπ.) 

 Τπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ 

ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο 

θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

 Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. δηαδηθηπαθή πχιε 

ηνπ θνξέα, αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗ θ.ιπ.) 

Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε Απεπζείαο αλαζέζεηο: 

 Έξεπλα αγνξάο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ή ππεξεζίεο 

 χληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεηηθψλ εληχπσλ ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο 

αλάζεζεο 

 Γεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. ΚΗΜΓΗ) 

ΑΔΑ: Ψ7ΡΔ469ΗΚΡ-2ΤΣ



 
 

6 
 

 Τπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

έσο θαη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο 

θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

Παξαδνηέα:  

Π.4: πκπεξίιεςε ζηηο κεληαίεο αλαθνξέο θαη ησλ δύν ζηειερώλ σο 

ηδηαίηεξνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ θαη ηηο 

εθθξεκόηεηεο ησλ δηαγσληζκώλ εηδηθά. 

Π 4.1:Σεχρε δηαγσληζκψλ    

Π 4.2: Πξαθηηθά αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ  

Π 4.3: πκβάζεηο  

 

ΠΔ 5: Δξγαζίεο Παξαθνινύζεζεο/Γεκνζηόηεηαο ηεο  Πξάμεο : 

 πκκεηνρή ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ 

 Σήξεζε Φαθέινπ ηνπ έξγνπ, έιεγρνο πιεξφηεηαο απηνχ 

 πληνληζκφο ησλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, 

αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ 

 Μέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθαηνχρν. Τπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξάμεο (π.ρ. απνζηνιή Γειηίσλ Σχπνπ, 

δεκνζηεχζεηο / αλαξηήζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα, δεκνζηεχζεηο / 

αλαξηήζεηο ζηηο παξνπζίεο ηνπ θνξέα ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θ.ιπ.) 

 Δπηθνηλσλία κε ηξίηνπο θνξείο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ γηα φια ηα 

ζέκαηα 

Παξαδνηέα:  

Π5: πκπεξίιεςε ζηηο κεληαίεο αλαθνξέο / απνινγηζκνύο θαη ησλ δύν 

ζηειερώλ σο ηδηαίηεξνπ θεθαιαίνπ ζύλνςεο ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ θαη 

πξνηάζεσλ –αλ ππάξρνπλ- γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ ηεο πξάμεο. 

Π 5.1 : Δλεκέξσζε Φαθέινπ έξγνπ κε ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία 

 

Γηα ηηο αλάγθεο πινπνίεζεο ησλ παξαπάλσ ην Δπηκειεηήξην Υαλίσλ πξνηίζεηαη λα 

πξνβεί ζηελ θαηάξηηζε ησλ παξαθάησ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ: 

2. ΠΡΟΟΝΣΑ - ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΔ 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ Μεραληθόο 

Πιήζνο 

ζπλεξγαηώλ 
1 

Αληηθείκελν 

ζύκβαζεο 

κίζζσζεο 

Έξγνπ 

Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

Τπνέξγνπ 10 ««Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη έκκεζεο 

δαπάλεο ηνπ πλδηθαηνχρνπ».  

Δηδηθφηεξα αλαιακβάλεη ηε ππνζηήξημε ησλ Παθέησλ 

Δξγαζίαο 1, 3, 4 & 5. 

Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:  

 Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηηο Καηεγνξίεο Δλεξγεηψλ 4 (Αλάδεημε 

Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο) θαη 5 (Πξνβνιή θαη 

ΑΔΑ: Ψ7ΡΔ469ΗΚΡ-2ΤΣ



 
 

7 
 

πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) ηνπ έξγνπ ηνπ 

πλδηθαηνχρνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ 

ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ. 

 Πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο ηνλ 

Τπεχζπλν ηεο Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ, σο πξνο ην θπζηθφ ηνπ 

αληηθείκελν 

 Αλαγλψξηζε δπζιεηηνπξγηψλ / θαζπζηεξήζεσλ / 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ 

πλδηθαηνχρνπ, δηαηχπσζε πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη 

αλάιεςε ζρεηηθήο δξάζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νξζήο, 

έγθαηξεο θαη επηηπρεκέλεο νινθιήξσζήο ηνπ 

 Παξαθνινχζεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ κε 

αλαδφρνπο 

 Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 

ησλ αλαδφρσλ, κεηαμχ άιισλ κε ζχληαμε αλαθνξψλ θαη 

εηζεγήζεσλ πξνο απηήλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ. 

 πκκεηνρή ζηελ ζχληαμε ησλ: 

- ΣΓΠ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν)    

- Μεληαίσλ Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ Πξάμεο (ΓΓΓΠ) 

- Γειηίσλ Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) 

- Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγνπ (ΣΓΤ) θαη ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ 

- Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ απηήο εγγξάθσλ 

 χληαμε Σεπρψλ δηαγσληζκψλ, Πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο 

δηαγσληζκψλ, θαη πκβάζεσλ 

 Σήξεζε ηνπ Φαθέινπ ηνπ  Έξγνπ σο πξνο ην θπζηθφ 

αληηθείκελν    

Παξαδνηέα: Γηκεληαίεο ή Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο 

θαηαγξαθήο ελεξγεηώλ ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο 

πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο.  

Υξνληθά πιαίζηα 

θαη ζπλνιηθό 

ηίκεκα 

γηα ηε ζύκβαζε 

ζπλεξγάηε 

Η ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο δχλαηαη λα νξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, 

ήηνη έσο 28/02/2022, σο ηζρχεη, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο 

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο θαη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ 

χςνο ακνηβήο ζα αλέιζεη κέρξη ην πνζφ ησλ 12.787,50€ 

ζπκπ. ηνπ λόκηκνπ ΦΠΑ 24% (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ 

θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε 

ηξίηνπ).Οη απνδνρέο ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ φξν ηεο 

Πξφζθιεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην επηιέμηκν πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 750€. Δλδερφκελε ρξνληθή παξάηαζε 

ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 
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Υξνληθή 

Γηάξθεηα 

ύκβαζεο 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο έσο ηελ 28/02/2022 κε 

δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Η 

ππφ ζχλαςε ζχκβαζε αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ε 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα 

μεπεξλά ηα αλαθεξφκελα αλσηέξσ ρξνληθά πιαίζηα γηα ηε 

ζχκβαζε ζπλεξγάηε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο 

ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, σο ηζρχεη. 

Ακνηβή – 

Σξόπνο 

πιεξσκήο 

ύκβαζεο 

Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

πξνζδηνξίδεηαη έσο 12.787,50€ ζπκπεξ. ηνπ λόκηκνπ 

ΦΠΑ 24% (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ 

επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). Η 

ζπκθσλεζείζα ακνηβή ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα 

μεπεξλά ην αλαθεξφκελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηε 

ζχκβαζε θαη είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηκεκαηηθά, 

αλάινγα κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα 

παξάδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνλ φξν 

χπαξμεο δηαζέζηκνπ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην Έξγν, κεηά 

απφ ηελ πξνζθφκηζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσκή θαη ηελ πηζηνπνίεζε 

παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ απφ ηνλ Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ 

πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη πηζηνπνηεί -είηε νιηθά είηε 

θαηά ηκήκαηα -ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ αληίζηνηρε 

έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη ππνβιεζεί. 

Σόπνο εξγαζίαο 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απαζρφιεζεο αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ θάιπςε κφλν ησλ αλαγθψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο θαη δελ 

θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Υαλίσλ. 

Οη ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηνπ/ηεο ζπλεξγάηε 

ζα παξέρνληαη απηνπξνζψπσο ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζηα Υαληά θαζψο 

θαη φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ.  

Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

Τπεχζπλε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ Κνηλή Δπηηξνπή 

Παξαθνινχζεζεο ηνπ Έξγνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ/ηεο 

ζπλεξγάηε, ηα έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη 

θαηαβάιινληαη ζην/ζηε ζπλεξγάηε κε ηελ ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

Σξόπνο 

παξαιαβήο ηνπ 

αλαηεζέληνο 

Έξγνπ 

Σα επηκέξνπο παξαδνηέα ηνπ αληηθείκελνπ ηεο ζχκβαζεο ζα 

απνηππψλνληαη ζε ζρεηηθή έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ 

(αλαθνξά ελεξγεηψλ), ηα νπνία ζα παξαιακβάλνληαη 

αξκνδίσο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο 

ΑΤΙΜ. 

Απαηηνύκελα 

πξνζόληα 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Γίπισκα Μεραληθνχ ΑΔΙ ή ην νκψλπκν πηπρίν ή δίπισκα 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ή ηαπηφζεκν 
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θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ ή 

Διιεληθνχ Αλνηθηνχ Παλεπηζηεκίνπ (Δ.Α.Π) ΑΔΙ ή 

Πξνγξακκάησλ πνπδψλ Δπηινγήο (Π..Δ) ΑΔΙ ηεο εκεδαπήο 

ή ηζφηηκνο ηίηινο ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο. 

2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνχ αληίζηνηρεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. 

3. Σξηεηήο ηνπιάρηζηνλ εηδηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

4. Πνιχ θαιή ρξήζε Η/Τ (Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Τπνινγηζηηθά 

Φχιια, Internet). 

Δπηζπκεηά 

Πξνζόληα 

1. Γεληθή Δκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

2. Πξφζζεηε εηδηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

 

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΠΔ Οηθνλνκνιόγνο 

Πιήζνο 

ζπλεξγαηώλ 
1 

Αληηθείκελν 

ζύκβαζεο 

κίζζσζεο 

Έξγνπ 

Ο/Η ζπλεξγάηεο ζα απαζρνιεζεί ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 

Τπνέξγνπ 10 ««Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη έκκεζεο 

δαπάλεο ηνπ πλδηθαηνχρνπ».  

Δηδηθφηεξα αλαιακβάλεη ηε ππνζηήξημε ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο 

2, 3, 4 & 5. 

Αλαιπηηθά ην αληηθείκελν ηεο ππφ ζχλαςε ζχκβαζεο 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ:  

 Παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ 

θνξέα γηα ηελ παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ 

 Δπίβιεςε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή 

πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ 

πλδηθαηνχρνπ 

 Πξνεηνηκαζία, ζχληαμε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο ηνλ 

Τπεχζπλν ηεο Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ, σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ηνπ 

αληηθείκελν 

 Αλαγλψξηζε δπζιεηηνπξγηψλ / θαζπζηεξήζεσλ / 

πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη  αλάιεςε 

ζρεηηθήο δξάζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νξζήο, έγθαηξεο 

θαη επηηπρεκέλεο νινθιήξσζήο ηνπ. 

 Παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ κε 

αλαδφρνπο 

 Τπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη 

Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 

ησλ αλαδφρσλ, κεηαμχ άιισλ κε ζχληαμε αλαθνξψλ θαη 

εηζεγήζεσλ πξνο απηήλ αλαθνξηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπ 

έξγνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ. 

 πκκεηνρή ζηελ ζχληαμε ησλ: 

- ΣΓΠ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ  (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 
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Γηθαηνχρν) 

- Μεληαίσλ Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ Πξάμεο (ΓΓΓΠ) 

- Γειηίσλ Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) 

- Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγνπ (ΣΓΤ) θαη ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ 

- Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο θαη ησλ 

ζπλνδεπηηθψλ απηήο εγγξάθσλ  

 πλδξνκή ζηελ ζχληαμε ησλ ηεπρψλ δηαγσληζκψλ 

πξαθηηθψλ αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ θαη ζπκβάζεσλ  

 Σήξεζε ηνπ Φαθέινπ ηνπ  Έξγνπ σο πξνο ην νηθνλνκηθφ 

αληηθείκελν    

Παξαδνηέα: Γηκεληαίεο ή Σξηκεληαίεο Δθζέζεηο 

θαηαγξαθήο ελεξγεηώλ ζην πιαίζην ηεο ππνζηήξημεο 

πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο. 

Υξνληθά 

πιαίζηα θαη 

ζπλνιηθό 

ηίκεκα 

γηα ηε 

ζύκβαζε 

ζπλεξγάηε 

Η ζπλνιηθή ρξνληθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο δχλαηαη λα νξίδεηαη κέρξη ηε ιήμε ηνπ Έξγνπ, ήηνη 

έσο 28/02/2022, σο ηζρχεη, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κέρξη 

ηελ νινθιήξσζε ηεο Πξάμεο θαη ην ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ χςνο 

ακνηβήο ζα αλέιζεη κέρξη ην πνζφ ησλ 12.787,50€ ζπκπ. 

ηνπ λόκηκνπ ΦΠΑ 24% (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη 

άιισλ επηβαξχλζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε 

ηξίηνπ).Οη απνδνρέο ελαξκνλίδνληαη κε ηνλ φξν ηεο 

Πξφζθιεζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ην επηιέμηκν πνζφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο θαζαξέο κεληαίεο απνδνρέο δελ δχλαηαη λα 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 750€. Δλδερφκελε ρξνληθή παξάηαζε 

ηνπ έξγνπ δχλαηαη λα ζπκπαξαζχξεη θαη ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο. 

Υξνληθή 

Γηάξθεηα 

ύκβαζεο 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο έσο ηελ 28/02/2022 κε δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Η ππφ ζχλαςε 

ζχκβαζε αθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ έξγνπ θαη ε εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ηα 

αλαθεξφκελα αλσηέξσ ρξνληθά πιαίζηα γηα ηε ζχκβαζε 

ζπλεξγάηε, θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, σο ηζρχεη. 

Ακνηβή – 

Σξόπνο 

πιεξσκήο 

ύκβαζεο 

Η ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο 

πξνζδηνξίδεηαη έσο 12.787,50€ ζπκπεξ. ηνπ λόκηκνπ ΦΠΑ 

24% (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

θαη πάζεο θχζεσο θνξνινγηθψλ θαη άιισλ επηβαξχλζεσλ 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ή νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ). Η ζπκθσλεζείζα 

ακνηβή ζε θάζε πεξίπησζε δελ ζα κπνξεί λα μεπεξλά ην 

αλαθεξφκελν αλσηέξσ ζπλνιηθφ ηίκεκα γηα ηε ζχκβαζε θαη 

είλαη δπλαηφλ λα θαηαβάιιεηαη θαη ηκεκαηηθά, αλάινγα κε ηελ 

πξφνδν εθηέιεζεο θαη ηελ θαηά ηκήκαηα παξάδνζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνλ φξν χπαξμεο δηαζέζηκνπ 

ηακεηαθνχ ππνινίπνπ ζην Έξγν, κεηά απφ ηελ πξνζθφκηζε 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ πιεξσκή θαη 

ηελ πηζηνπνίεζε παξαιαβήο ησλ παξαδνηέσλ απφ ηνλ 

Τπεχζπλν ηνπ Έξγνπ πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη πηζηνπνηεί 

-είηε νιηθά είηε θαηά ηκήκαηα -ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη 

ηελ αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη 

ππνβιεζεί. 

Σόπνο 

εξγαζίαο 

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο απαζρφιεζεο αθνξά 

απνθιεηζηηθά ηελ θάιπςε κφλν ησλ αλαγθψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο θαη δελ 

θαιχπηεη πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Υαλίσλ. 

Οη ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηνπ/ηεο ζπλεξγάηε 
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ζα παξέρνληαη απηνπξνζψπσο ζηνπο ρψξνπο θαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ ζηα Υαληά θαζψο θαη 

φπνπ απαηηείηαη απφ ηηο αλάγθεο ηνπ Έξγνπ.  

Δπίζεο, ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ 

Τπεχζπλε ηνπ Έξγνπ θαη ηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο 

ηνπ Έξγνπ.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ απαηηείηαη κεηαθίλεζε ηνπ/ηεο 

ζπλεξγάηε, ηα έμνδα θαιχπηνληαη απφ ηελ Δηαηξεία θαη 

θαηαβάιινληαη ζην/ζηε ζπλεξγάηε κε ηελ ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ. 

Σξόπνο 

παξαιαβήο ηνπ 

αλαηεζέληνο 

Έξγνπ 

Σα επηκέξνπο παξαδνηέα ηνπ αληηθείκελνπ ηεο ζχκβαζεο ζα 

απνηππψλνληαη ζε ζρεηηθή έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ 

(αλαθνξά ελεξγεηψλ), ηα νπνία ζα  παξαιακβάλνληαη 

αξκνδίσο φπσο πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν ηκήκα ηεο ΑΤΙΜ.. 

 

Απαηηνύκελα 

πξνζόληα 

ΚΤΡΙΑ ΠΡΟΟΝΣΑ: 
1. Πηπρίν Οηθνλνκνιφγνπ ή ηζφηηκνο θαη αληίζηνηρνο ηίηινο ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο 

2. Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Οηθνλνκνιφγνπ . 

3. Σξηεηήο ηνπιάρηζηνλ εηδηθή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 

4. Πνιχ θαιή ρξήζε Η/Τ (Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, Τπνινγηζηηθά 

Φχιια, Internet). 

Δπηζπκεηά 

Πξνζόληα 

1. Γεληθή Δκπεηξία ζην αληηθείκελν ηεο εηδηθφηεηαο. 

2. Πξφζζεηε εηδηθή εκπεηξία ζηελ πινπνίεζε θαη 

παξαθνινχζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ. 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

3.1. Γηθαίσκα ππνβνιήο πξφηαζεο ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο έρνπλ ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία: 

α) Γελ έρνπλ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ ηνπο δηθαησκάησλ. 

β) Έρνπλ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία ή έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απ’ απηήλ 

(γηα ηνπο άλδξεο ππνςήθηνπο). 

γ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. 

δ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), απάηε, 

εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί ηελ 

Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή έγθιεκα θαηά 

ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο γελεηήζηαο δσήο. 

ε) Γελ είλαη ππφδηθνη θαη δελ έρνπλ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα 

ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα παξαγξάθεθε. 

ζη) Δίλαη ππήθννη θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή νκνγελείο. 

δ) Έρνπλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία 

εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ. 

ε) Γελ δηψθνληαη θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη κελψλ. 

ζ) Γελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη 

δηθαζηηθήο απφθαζεο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο ε νπνία ηζρχεη θαη έρεη ηζρχ 

δεδηθαζκέλνπ. 

η) Γελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί κε 

νπνηνδήπνηε κέζν. 

θ) Απνδέρνληαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο κε δήισζή ηνπο ζηελ πξφηαζε 

ππνςεθηφηεηαο. 

ι) Έρνπλ ππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο 

θαη εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

3.2 Σν Δπηκειεηήξην Υαλίσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα επαιήζεπζεο ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θξίλεη ζθφπηκν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξρείνπ άιισλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην Άξζξν 9, παξάγξαθν 

4 ηνπ Ν. 1599/1986. 
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Πηζαλή κε απνδνρή ηνπ παξαπάλσ ειέγρνπ από ζπκκεηέρνληα, απνηειεί ιόγν 

απόξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ. 

 

4. ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΑ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ 

 

4.1. Ο Φάθεινο πκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη απαξαίηεηα θαη 

κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 

1.  Αίηεζε Τπνςεθηφηεηαο, κε ηελ νπνία ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο.  

2.  Τπεχζπλε Γήισζε θάιπςεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο ηνπ παξαπάλσ 

Κεθαιαίνπ 3.  

3. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ δεκφζηνπ εγγξάθνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ ηα ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο.   

4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. 

5. Φσηναληίγξαθν ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ, εθφζνλ ππάξρνπλ π.ρ. 

κεηαπηπρηαθφ. 

6. Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ ρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

7. Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο, φπνπ απαηηείηαη. 

8. Σεθκεξίσζε γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 

9. Σεθκεξίσζε εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο. 

10. Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ ζηηο ελφηεηεο α) Δπεμεξγαζία Κεηκέλνπ, β) 

Τπνινγηζηηθά Φχιια, θαη γ)Internet. 

11. Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία 

(αθνξά ζηνπο άλδξεο). 

Η κε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηα επηζπκεηά πξνζφληα, δε ζπληζηά 

ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ ππνςεθίνπ.  

 

4.2. Δπηπιένλ θάζε ππνςήθηνο έρεη δηθαίσκα λα πξνζθνκίζεη επηπξφζζεηα θαη νηηδήπνηε 

θξίλεη ζθφπηκν πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ π.ρ. ζπζηαηηθέο επηζηνιέο 

(πξναηξεηηθά). 

Σν Δπηκειεηήξην Υαλίσλ ζα δηαηεξήζεη ζην αξρείν ηεο ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά γηα φζν 

δηάζηεκα απαηηείηαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Πξάμεο. 

 

5. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΤΣΧΝ 

Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

γίλεηαη κε ηα αθφινπζα  ηξία (3) θξηηήξηα: 

1. Γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο 

2. Πξφζζεηε Δηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία πέξαλ ηεο ηξηεηίαο 

3. Πξνζσπηθά - επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 

Η ηειηθή βαζκνινγία ησλ ππνςεθίσλ πξνθχπηεη χζηεξα απφ εθαξκνγή ζπληειεζηψλ 

ζηάζκηζεο επί ησλ ηξηψλ  (3) πξναλαθεξφκελσλ θξηηεξίσλ, φπσο απνηππψλνληαη ζην 

αθφινπζν Έληππν Αμηνιφγεζεο Τπνςεθίνπ: 

 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΧΣΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

1 Γεληθή 

επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία  

15 (1 βαζκφο γηα θάζε έηνο 

γεληθήο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη κέρξη 15 έηε) 

45% 

2 Πξφζζεηε Δηδηθή 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

πέξαλ ηεο απαηηνχκελεο 

ηξηεηίαο 

15 (1 βαζκφο γηα θάζε έηνο 

πξφζζεηεο εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

θαη κέρξη 15 επηπιένλ έηε) 

40% 

3 Πξνζσπηθά  - επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

(πλέληεπμε) 

10 15% 

 

5.1. Γεληθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ’ φςε:  
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Γηα ηνπο κηζζσηνχο 

 Βεβαίωζη ηος οικείος αζθαλιζηικού θοπέα, από ηην οποία να πποκύπηει η διάπκεια ηηρ 

αζθάλιζηρ. 

 Βεβαίωζη πποϋπηπεζίαρ ηος επγοδόηη ή ζε πεπίπηωζη αδςναμίαρ, Υπεύθςνη Γήλωζη ηος 

ίδιος ηος μιζθωηού για ηον σπόνο και ηο είδορ ηηρ εμπειπίαρ ηος καθώρ και ηα ζηοισεία ηος 

επγοδόηη, θςζικού πποζώπος ή ηηρ επωνςμίαρ ηηρ επισείπηζηρ αν ππόκειηαι για νομικό 

ππόζωπο.  

Γηα ηνπο ειεπζέξνπο επαγγεικαηίεο 

 Βεβαίωζη ηος οικείος αζθαλιζηικού θοπέα ζηην οποία να αναγπάθεηαι η διάπκεια ηηρ 

αζθάλιζηρ, 

 Υπεύθςνη δήλωζη, σωπιζηή από ηην αίηηζη, καηά ηο άπθπο 8 ηος ν.1599/1986, όηι 

ππαγμαηοποίηζε ζςγκεκπιμένερ ςπηπεζίερ με ηο ανηικείμενο ηηρ εμπειπίαρ και 

 Υποβολή μιαρ ηοςλάσιζηον ζσεηικήρ ζύμβαζηρ ή ενόρ ηοςλάσιζηον δεληίος παποσήρ 

ςπηπεζιών ανά έηορ, πος να καλύπηοςν ενδεικηικώρ ηη διάπκεια και ηο είδορ ηηρ εμπειπίαρ. 

 

5.2. Δηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία 

 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εηδηθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππ’ φςε: 
 Βεβαίωζη ηος οικείος αζθαλιζηικού θοπέα, από ηην οποία να πποκύπηει η διάπκεια ηηρ αζθάλιζηρ 

 Βεβαίωζη επγοδόηη ή Γημόζιαρ Απσήρ από ηην οποία να πποκύπηει  ηο ακπιβέρ ανηικείμενο 

ηηρ θέζηρ επγαζίαρ και η ανηίζηοιση αποκηηθείζα ειδική εμπειπία. 

 Δναλλακηικά ηηρ παπαπάνω βεβαίωζηρ, πποζκόμιζη ανηιγπάθων ζςμβάζεων από ηιρ οποίερ 

να πποκύπηει ηο ακπιβέρ ανηικείμενο ηηρ θέζηρ επγαζίαρ και η ανηίζηοιση αποκηηθείζα 

ειδική εμπειπία. 

 

5.3. Πξνζσπηθά - επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά  

 

Αμηνινγείηαη θαηφπηλ δηαδηθαζίαο ζπλέληεπμεο ε ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο, ε ηθαλφηεηα 

έθθξαζεο θαη ε κεηαδνηηθφηεηα, ε θξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε θαη ε ελ γέλεη παξνπζία 

θαη ζπκπεξηθνξά. 

 

6. ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ – ΠΑΡΟΥΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΧΝ 

 

Τπεχζπλε γηα ηε δηαλνκή ηεο Πξφζθιεζεο θαη γηα παξνρή ηπρφλ δηεπθξηλίζεσλ ή 

πιεξνθνξηψλ, ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο 08:00 έσο 14:00, είλαη ε θα Ρηηδάθε Αξηζηέα  

ηει. 2821052329. 

Σν πιηθφ ηεο Πξφζθιεζεο είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ 

(www.chania-cci.gr), αιιά θαη ζηελ ΓΙΑΤΓΔΙΑ, απ’ φπνπ κπνξνχλ λα ην πξνκεζεχνληαη νη 

ελδηαθεξφκελνη. 

 

7. ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζθξαγηζκέλν Φάθειν ζπκκεηνρήο 

(ηδηνρείξσο ή ηαρπδξνκηθά ή κε ηαρπκεηαθνξά) ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ, Σαρ. 

Γηεχζπλζε: Δι. Βεληδέινπ 4, Υαληά, T.K.73132,  κέρξη ηελ Γεπηέξα 10/05/2021 θαη ώξα 

15:00, κε ηελ επηζήκαλζε «Να κελ αλνηρζεί από ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηε 

γξακκαηεία». 

Οη Φάθεινη πκκεηνρήο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ έλδεημε «Πξόζθιεζε Δθδήισζεο 

Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξνηάζεσλ ζύλαςεο πκβάζεσλ Μίζζσζεο Έξγνπ 

(.Μ.Δ.) ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 10 «Γαπάλεο γηα ακνηβέο 

πξνζσπηθνύ θαη έκκεζεο δαπάλεο πλδηθαηνύρνπ»  ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: “ΑΝΟΙΥΣΟ 

ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ”» θαη λα πξσηνθνιιεζνχλ κέρξη ηελ 

πξναλαθεξφκελε εκεξνκελία θαη ψξα. 

Φάθεινη πνπ ζα ππνβιεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, ζα απνθιείνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 
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8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΛΗΦΗ ΑΠΟΦΑΗ 

 

Η αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο & Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ, ηα 

κέιε ηεο νπνίαο ππνγξάθνπλ Τπεχζπλε Γήισζε κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη ε ιήςε ηεο 

ηειηθήο απφθαζεο ζα γίλεη απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ. 

 
ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΝΑΚΧΝ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΝΣΑΔΧΝ 

 

Μεηά ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ, ην Δπηκειεηήξην Υαλίσλ ζα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο θαηάηαμεο 

ησλ ππνςεθίσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (www.chania-cci.gr) θαη ζηα γξαθεία ηνπ. 

Καηά ησλ πηλάθσλ απηψλ επηηξέπεηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ε άζθεζε έλζηαζεο κέζα ζε 

απνθιεηζηηθή πξνζεζκία πέληε (5) εκεξψλ (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) ε νπνία αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο αλάξηεζήο ηνπο. Η έλζηαζε θαηαηίζεηαη ή απνζηέιιεηαη κε ζπζηεκέλε 

επηζηνιή ζην Δπηκειεηήξην. 

 

Υαληά, 23/04/2021 

 

Ο Πξόεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Υαλίσλ 

 

Αληώλεο Ρνθάθεο
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ  

 

 

 

ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣΑ: Πξνο ην Δπηκειεηήξην Υαλίσλ 

Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ππνβνιή πξφηαζεο ζχλαςεο ζχκβαζεο 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Τπνέξγνπ 10 «Γαπάλεο 

γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ θαη έκκεζεο δαπάλεο πλδηθαηνχρνπ» ηεο Πξάμεο κε ηίηιν: 

«ΑΝΟΙΥΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΗΜΟΤ ΥΑΝΙΧΝ», αηφκνπ κε εηδηθφηεηα: 

……………………………..  

 

 

Πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο, παξαθαιείζζε λα κειεηήζεηε ην ηεύρνο 

ηεο παξνύζαο Πξόζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. Η ππνβνιή ηεο 

ζπκκεηνρήο ζαο ζεκαίλεη απνδνρή απηήο. 

1. Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 Δπώνςμο : …………………………………………………………………….……………………………………… 

 Όνομα : ………………………………………………………………….……………………………………………. 

 Όνομα παηπόρ : …………..………………………………..…………………………………………………… 

2. ηνηρεία αιιεινγξαθίαο  

 Οδόρ και απιθμόρ : …………………..………………………………………………………………………… 

 Πόλη : ……………………………………….……….………………………………………………………………… 

 Τασςδπομικόρ κώδικαρ : ………………………………….……….……………………………………… 

 Απιθμόρ ηηλεθώνος οικίαρ : ….…….……….………………… Κινηηό : ..…..…………………… 

 Απιθμόρ ηηλεθώνος επγαζίαρ : …………………….…………………………………………………… 

 Απιθμόρ ηέλεθαξ : …………………………………….……….……………………….……………………… 

 Δ-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όνομα και απιθμόρ ηηλεθώνος ηος πποζώπος ππορ ειδοποίηζη, ζε πεπίπηωζη 

αποςζίαρ μος : ..…………………….……….………………………………………………………………… 

3. Ηκεξνκελία γέλλεζεο : ………………………………………………………………………………………. 

4. Τπεθνφηεηα : …………………….………………………………………………………………………………. 

5. ηξαηησηηθή ζεηεία : Απαιιαγή :   Δθπιεξσκέλε :  

     

6. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε : Άγακνο 

 

    

     

  Έγγακνο   Αξ. ηέθλσλ  

     

  Γηαδεπγκέλνο   Αξ. ηέθλσλ  

 

 

 

 

 

…/…/2021 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2 : ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΩΗ  

 

 

 

 

 

ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε 

βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηψλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Παηέξα:  
 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 

Μεηέξαο: 
 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο(2):   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο: 
 Σει:  

Σφπνο 

Καηνηθίαο: 
 Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ 

(Fax): 
 

Γ/λζε Ηιεθηξ. 

Σαρπδξνκείνπ 

(Δmail): 

 

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο (3), πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 

α) Γελ έρσ ζηεξεζεί ησλ πνιηηηθψλ κνπ δηθαησκάησλ. 

β) Έρσ εθπιεξψζεη ηε ζηξαηησηηθή κνπ ζεηεία.  

γ) Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θαθνχξγεκα ζε νπνηαδήπνηε πνηλή. 

δ) Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα θινπή, ππεμαίξεζε (θνηλή θαη ζηελ Τπεξεζία), απάηε, 

εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, απηζηία δηθεγφξνπ, δσξνδνθία ή δσξνιεςία, απηζηία πεξί 

ηελ Τπεξεζία, παξάβαζε θαζήθνληνο θαζ’ ππνηξνπή, ζπθνθαληηθή δπζθήκηζε ή 

έγθιεκα θαηά ηεο γελεηήζηαο ειεπζεξίαο ή νηθνλνκηθήο εθκεηάιιεπζεο ηεο 

γελεηήζηαο δσήο. 

ε) Γελ είκαη ππφδηθνο θαη δελ έρσ παξαπεκθζεί κε ηειεζίδηθν βνχιεπκα γηα θαθνχξγεκα 

ή γηα πιεκκέιεκα ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο έζησ θαη αλ ην αδίθεκα 

παξαγξάθεθε. 

ζη) Δίκαη ππήθννο θξάηνπο κέινπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

δ) Έρσ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηε ζέζε εξγαζίαο γηα ηελ νπνία 

εθδειψλσ ελδηαθέξνλ. 

ε) Γελ δηψθνκαη θαη δελ έρσ θαηαδηθαζηεί  γηα πιεκκέιεκα απφ δφιν, γηα ην νπνίν 

πξνβιέπεηαη πνηλή θπιάθηζεο άλσ ηνπ έηνπο ή έρεη θαηαινγηζζεί πνηλή άλσ ησλ έμη 

κελψλ. 

ζ)  Γελ έρσ θαηαδηθαζηεί γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ επαγγεικαηηθή δηαγσγή, βάζεη 

δηθαζηηθήο απφθαζεο αξκφδηαο αξρήο θξάηνπο κέινπο ε νπνία ηζρχεη θαη έρεη ηζρχ 

δεδηθαζκέλνπ. 

η)  Γελ έρσ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν έρεη δηαπηζησζεί κε 

νπνηνδήπνηε κέζν. 

θ) Απνδέρνκαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο. 

ι) Έρσ ππνβάιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, καδί κε ηελ πξφηαζε ππνςεθηφηεηαο 

θαη εληφο ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο. 

  

Ηκεξνκελία: ……………2021 

 

Ο/Η Γειψλ/νχζα 
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(1) Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 

πνπ απεπζχλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε 

έγγξαθε ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. 

Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ 

πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε 

κέρξη 10 εηψλ. 

(4) ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ φςε ηεο θαη 

ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο – Η Γει………….. 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

Όλνκα  

Δπψλπκν  

Παηξψλπκν  

Ηκεξνκελία γέλλεζεο  

Αξηζκφο Γειηίνπ 

Σαπηφηεηαο 
 

Γηεχζπλζε   

Σειέθσλν  

Σίηινο ζπνπδψλ  

Άδεηα άζθεζεο 

επαγγέικαηνο 
ΝΑΙ ΟΥΙ ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

Αλ ΝΑΙ, έηνο 

απόθηεζεο 

     

ΠΟΤΓΔ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΔ ΠΟΤΓΔ 

Α/

Α 

Δθπαηδεπηηθό 

Ίδξπκα 

(νλνκαζία, πόιε, 

ρώξα) 

Γηάξθεηα 

ζπνπδώλ 

από………….…

……                

έσο…………….

……                    

(κήλαο & 

έηνο) 

Σίηινο πηπρίνπ ή 

δηπιώκαηνο 

Ηκεξνκ

ελία 

ρνξήγεζ

εο 

Βαζκνιν

γία 

      

      

      

      

ΓΝΧΔΙ ΞΔΝΧΝ ΓΛΧΧΝ (Οκηιία / Γξαθή) 

Υώξα 

Δπίπεδν 

ρακειόηεξν  

ηνπ  

Lower 

ή  

αληίζηνηρνπ 

Δπίπεδν 

Lower 

ή  

αληίζηνηρν 

Δπίπεδν  

Proficiency 

ή  

αληίζηνηρν 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΔΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΣΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ (ζεκεηώζαηε 

πνηα) 
   

ΑΠΟΓΔΙΞΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ (ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ ππνςήθην θαη 

αλ δελ επαξθεί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη δεχηεξν έληππν – Δπηζπλάςηε 

απνδεηθηηθά πξνυπεξεζίαο) 

Α/

Α 
Από Έσο 

Μήλεο 

Απαζρό

ιεζεο 

Φνξέαο 

Απαζρόιεζεο - 

Δξγνδόηεο 

Καηεγν

ξία 

Φνξέα 
(1) 

Αληηθείκελν 

Απαζρόιεζεο             

(ζέζε – 

ππεπζπλόηεηα/θαζήθνλη

α) 

1.   ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       
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4.       

5.       

6.       

ΤΝΟΛΟ     

2.   ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

ΤΝΟΛΟ     

 

(1)  πκπιεξψλεηαη θαηά πεξίπησζε κε (Ι) ή (Γ) ή (Δ). Όπνπ: 

Ι: Ιδησηηθφο ηνκέαο. (Φπζηθά πξφζσπα ή Ννκηθά Πξφζσπα Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ). 

Γ: Γεκφζηνο ηνκέαο. (Τπεξεζίεο ηνπ Γεκνζίνπ, ΝΠΓΓ ή ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ ή ΝΠΙΓ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.2190/1994, φπσο ηζρχεη ή Φνξείο ηεο 

παξ. 3 άξζ. 1 ηνπ Ν. 2527/1997).  

Δ: Διεχζεξνο επαγγεικαηίαο 

Α/Α ΓΝΧΗ Η/Τ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Α/Α 
ΠΡΟΧΠΑ ΓΙΑ 

ΤΣΑΔΙ 
ΘΔΗ ΑΠΑΥΟΛΗΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΠΟΤ 

ΑΠΑΥΟΛΔΙΣΑΙ  Ο 

ΤΣΗΝΧΝ 

1.     

2.     

3.     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 :  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΝΣΤΠΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 

«ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΔΠΙΛΟΓΗ» 

 

 

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ θάζεηο: 

α) Έιεγρνο πιεξφηεηαο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη έιεγρνο ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ, βάζεη ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ παξέρνπλ απηνί ζηελ αίηεζε ππνςεθηφηεηαο θαη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνρξεσηηθά ηελ ζπλνδεχνπλ. 

β) Απνθιεηζκφο απφ ηελ πεξαηηέξσ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ πνπ δελ εμαζθαιίδνπλ ηα ειάρηζηα απαξαίηεηα πξνζφληα, 

ζχκθσλα κε ηελ Πξφζθιεζε. 

εκεησηένλ φηη, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ κπνξεί 

θαηά ηελ θξίζε ηεο λα δεηήζεη γξαπηέο δηεπθξηλήζεηο θαη ζπκπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ιείπνπλ, ρσξίο λα αληηζηξαηεχεηαη ηελ αξρή ηεο ίζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

γ) Αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνιφγεζε ησλ απαξαίηεησλ 

πξνζφλησλ, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβάιιεη νη ππνςήθηνη. 

δ) Καηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο 

ζπκκεηνρήο ζηελ Πξφζθιεζε θαη θαηά ζπλέπεηα γίλνληαη απνδεθηνί ζηε 

δηαδηθαζία επηινγήο, θαηά εηδηθφηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο. 

ε) Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

ζη) Καηάξηηζε θαηάζηαζεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ θαηά εηδηθφηεηα θαη 

θζίλνπζα ζεηξά βαζκνινγίαο, παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ βαζκνιφγεζε ηεο 

πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. 

δ) Τπνβνιή εηζήγεζεο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο θαη Δπηινγήο 

Πξνζσπηθνχ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε πίλαθα 

θζίλνπζαο ζεηξάο βαζκνιφγεζεο θαη πιήξε ηεθκεξίσζε ηνπ ζπλφινπ ηεο 

δηαδηθαζίαο, απφ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο κέρξη θαη ηελ ηειηθή εηζήγεζε 

πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

ε) Λήςε απφθαζεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

ζ) Δλεκέξσζε ησλ ππνςεθίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ηειηθήο απφθαζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

η) Τπνγξαθή ζχκβαζεο. 

 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θάζεηο, πινπνηείηαη κε ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία 

θαη έληππα, φπσο παξαθάησ: 

 

α. Έιεγρνο πιεξόηεηαο ησλ αηηήζεσλ ππνςεθηόηεηαο, ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη ησλ πξνζόλησλ – Απνθιεηζκόο – Αμηνιόγεζε 

ππνςεθίσλ πνπ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

Ο Φάθεινο πκκεηνρήο θάζε ελδηαθεξφκελνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

απαξαίηεηα θαη κε πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα παξαθάησ: 

Α/Α Γηθαηνινγεηηθά Γηαηίζεηαη Γελ 

απαηηείηαη 

1.  Αίηεζε ππνςεθηφηεηαο, κε ηελ νπνία 

ζα δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ γηα 

ζπκκεηνρή ζηελ Πξφζθιεζε 

Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο 

  

2.  Τπεχζπλε Γήισζε θάιπςεο ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ζπκκεηνρήο 

  

3.  Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο 

ηαπηφηεηαο  

  

4.  Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα   

5.  Φσηναληίγξαθν ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ 

ζπνπδψλ θαη άιισλ ηίηισλ εθφζνλ 
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Α/Α Γηθαηνινγεηηθά Γηαηίζεηαη Γελ 

απαηηείηαη 

ππάξρνπλ π.ρ. κεηαπηπρηαθφ  

6.  Αλαγλψξηζε ηζνηηκίαο πηπρίνπ ρνιήο 

ηνπ εμσηεξηθνχ 

  

7.  Άδεηα Άζθεζεο Δπαγγέικαηνο   

8.  Σεθκεξίσζε γεληθήο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο 

  

9.  Σεθκεξίσζε εηδηθήο επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο 

  

10.  Πηζηνπνηεηηθφ γλψζεο ρεηξηζκνχ Η/Τ 

ζηηο ελφηεηεο α) Δπεμεξγαζία 

Κεηκέλνπ, β) Τπνινγηζηηθά Φχιια, θαη 

γ)Internet. 

  

11.  Απνιπηήξην ζηξαηνχ ή έγγξαθν 

λφκηκεο απαιιαγήο απφ ηε 

ζηξαηησηηθή ζεηεία (αθνξά ζηνπο 

άλδξεο) 

  

 

ε πεξίπησζε Φαθέινπ 

πκκεηνρήο 

 

     

 κε ειιείςεηο   Απνθιεηζκφο 

ππνςεθίνπ 

 

 

 Υσξίο ειιείςεηο    

     

 πλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο  

 

 

 

β. Αμηνιόγεζε ησλ ππνςεθίσλ θαη βαζκνιόγεζε, κε βάζε ηα 

δεκνζηνπνηεκέλα θξηηήξηα 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ   

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ                                                                                              

ΘΔΗ 
  

 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

 

ΔΙΓΙΚΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ  

 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΔΗ  

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο  θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ  
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γ. Πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ θαηά εηδηθόηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά 

βαζκνινγίαο 

Α/Α Ολνκαηεπώλπκν Δηδηθόηεηα Βαζκνινγία 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

δ. Γηαδηθαζία πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο 

ΠΡΟΧΠΙΚΑ - ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

      

      

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ   

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ                                                                                              

ΘΔΗ 
 

      

Α/Α 
ΠΡΟΧΠΙΚΑ – ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΑ 

ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Αλώηαην 

όξην 

βαζκώλ 

Βαζκνί 

1 Ιθαλφηεηα επηθνηλσλίαο 3   

2 Ιθαλφηεηα έθθξαζεο θαη κεηαδνηηθφηεηα 3   

3 Κξίζε, απηνπεπνίζεζε θαη άπνςε 2   

4 Δλ γέλεη παξνπζία θαη ζπκπεξηθνξά 2   

ΤΝΟΛΟ 10 0,00 
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Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο  θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ  
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ΔΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ  

 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ  

ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΔΗ  
 
 
 
 
 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΝΧΣΑΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Βαζκνί ΣΑΘΜΙΜΔΝΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 
Γεληθή 

επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία  

15 (1 βαζκφο 

γηα θάζε έηνο 

γεληθήο 

επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη 

κέρξη 15 έηε) 

45%   

2 Πξφζζεηε Δηδηθή 

επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία πέξαλ ηεο 

απαηηνχκελεο ηξηεηίαο 

15 (1 βαζκφο 

γηα θάζε έηνο 

πξφζζεηεο 

εηδηθήο 

επαγγεικαηηθήο 

εκπεηξίαο θαη 

κέρξη 15 

επηπιένλ έηε) 

40%   

3 Πξνζσπηθά - 

επαγγεικαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

(πλέληεπμε) 

10 15%   

 ΤΝΟΛΟ    . 
 
 
 
 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο  θαη Δπηινγήο Πξνζσπηθνύ  

 

ε. Πίλαθαο ησλ ππνςεθίσλ θαηά εηδηθόηεηα θαη θζίλνπζα ζεηξά 

βαζκνινγίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο) 

Α/Α Ολνκαηεπψλπκν Δηδηθφηεηα Βαζκνινγία 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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