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 Καλαμάτα, 13-02-2023 
 
Αρ. Πρωτ.: 195 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.     
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
Αρ.ΓΕΜΗ: 14761045000   
Ταχ. Δ/νση: Ομήρου & Μαιζώνος 50 

  24132 Καλαμάτα 
  

Τηλ.: 2721096120, fax: 2721096121   
E-mail: anmess@otenet.gr   

 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο υπ’ 
αριθ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. 

2. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη 
διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

3. Την υπ’ αριθ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 37260). 

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 παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/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. 

6. Το ισχύον καταστατικό της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 14761045000. 

7. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
Α.Ε. ΑΟΤΑ». 

8. Το υπ’ αρίθμ. 360702643Πιστοποιητικό για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το 
Πρότυπο EN ISO 9001 : 2015 της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ AΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 

9. Την από 23/12/2022 Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ.) μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α. ΟΤΑ», 
για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ». 

10. Την από 23/12/2022 Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ.) μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α. ΟΤΑ», 
για την πράξη «Διάνοιξη οδών στην περιοχή ¨ΖΑΓΚΑ¨ της Δ.Ε. Κορώνης , των παραλιών στην Τ.Κ. 
Φοινικούντας και των παραλιών στην Γιάλοβα της Δ.Ε. Πύλου». 

11. Την από 23/12/2022 Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ.) μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α. ΟΤΑ», 
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για την πράξη «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ». 

12. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» βάσει των ανωτέρω. 

13. Το υπ’ αριθ. 505/10.02.2023 πρακτικό του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο 

υλοποίησης των Προγραμματικών Συμβάσεων με τον Δήμο Πύλου - Νέστορος για τις  πράξεις: 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ», «Διάνοιξη οδών στην 

περιοχή ¨ΖΑΓΚΑ¨ της Δ.Ε. Κορώνης , των παραλιών στην Τ.Κ. Φοινικούντας και των παραλιών στην 

Γιάλοβα της Δ.Ε. Πύλου», «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ» και «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΟ». 

 
Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

 

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με πέντε (5) άτομα στο πλαίσιο 

υλοποίησης των Προγραμματικών Συμβάσεων «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ», «Διάνοιξη οδών στην περιοχή ¨ΖΑΓΚΑ¨ της Δ.Ε. Κορώνης , των παραλιών στην Τ.Κ. 

Φοινικούντας και των παραλιών στην Γιάλοβα της Δ.Ε. Πύλου», «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ», συνολικής διάρκειας από την 

υπογραφή των συμβάσεων έως 23.09.2023 με δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση των 

ανωτέρω πράξεων.  

 

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν: 

Τρία (3) άτομα με ειδικότητα Π.Ε. Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού 

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

Ένα (1) άτομο με ειδικότητα Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού 

 

Το αντικείμενο των συμβάσεων συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες των Πράξεων και δεν καλύπτει 

πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ». 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Ιστορικό 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται προγράμματα 

χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί τοπικές αναπτυξιακές 

πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. 

H «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. Α.ΟΤΑ», είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – Αναπτυξιακός 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του Ν. 4674/2020, όπως ισχύει. Είναι 

εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό εγγραφής ID 2840.  

Η Εταιρεία 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 
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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 η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων κατά 
εφαρμογή του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 12 και 44 του Ν.4412/2016 
και του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, όπως ισχύουν, με τον Δήμο Πύλου - Νέστορος . 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 
 
Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Προγραμματικών Συμβάσεων η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 
Α.ΟΤΑ», έχει αναλάβει την εκπόνηση των κάτωθι μελετών: 

• «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ» 

Η μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, της Π.Ε. 
Μεσσηνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το υπό μελέτη οδικό τμήμα αφορά στην κύρια οδό 
μήκους 1,0 χλμ. Η αφετηρία του έργου ορίζεται περί τη Χ.Θ. 1+300 της προγενέστερης 
εγκεκριμένης οριστικής μελέτης, με αφετηρία την διασταύρωση προς Γριζόκαμπο, ενώ το τέλος 
στην ισόπεδη διασταύρωση προς την παραλία Βαλτόκαπος, περί την Χ.Θ. 2+300. 

• «Διάνοιξη οδών στην περιοχή ¨ΖΑΓΚΑ¨ της Δ.Ε. Κορώνης , των παραλιών στην Τ.Κ. Φοινικούντας 
και των παραλιών στην Γιάλοβα της Δ.Ε. Πύλου»  

Η μελέτη χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πύλου – Νέστορος, της Π.Ε. 
Μεσσηνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Αφορά την περιοχή Ζάγκα της Δ.Ε. Κορώνης , τις 
παραλίες της Τ.Κ. Φοινικούντας και τις παραλίες Γιάλοβας της Δ.Ε. Πύλου . Το συνολικό μήκος 
των ακτών που χρήζει οδών πρόσβασης υπερβαίνει τα 5 χλμ ενώ το μέσο πλάτος των 
υφιστάμενων δρόμων κυμαίνεται από 3 έως 4 μέτρα. Εκτιμάται ότι το συνολικό μήκος του 
απαιτούμενου οδικού δικτύου των τριών περιοχών είναι 2,5 χλμ . Η ανάγκη για την ύπαρξη ενός 
εκτεταμένου οδικού δικτύου ικανού να εξυπηρετήσει τις υφιστάμενες αλλά και τις μελλοντικές 
ανάγκες τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών των περιοχών αυτών μπορεί να καλυφθεί 
από την εκπόνηση μιας σειράς μελετών. 

•  «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΧΩΡΑΣ»  

Η μελέτη χωροθετείται εντός του Ρυμοτομικού Σχεδίου Χώρας του Δήμου Πύλου - Νέστορος, της 
Π.Ε. Μεσσηνίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι Πράξεις Αναλογισμού αφορούν την 
διάνοιξη ή διαπλάτυνση των παρακάτω Δημοτικών Οδών : 

− Η Δημοτική Οδός παρεμβάλλεται ανάμεσα στα Οικοδομικά Τετράγωνα 54Α, 54, 201, 66, 
55, 55Α και 27, όπου απαιτείται να γίνει Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου. 

− H Δημοτική Οδός που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα Οικοδομικά Τετράγωνα 84 και 85. 
 
Για τις ανάγκες περαιτέρω στελέχωσης για την υλοποίηση των παραπάνω Πράξεων η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ», προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση των παρακάτω συμβάσεων μίσθωσης 
έργου: 
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3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 
 

 

Ειδικότητα (1) Π.Ε. Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού  (Α)            

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (2), (10), (13), (16) & (27)  

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την υλοποίηση των 
Πράξεων «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ» και «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ». 
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 
συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 
περιλαμβάνει τα εξής: 
Για την Πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ»: 

− Οριστική μελέτη οδοποιίας για την κύρια οδό ενιαίου 
οδοστρώματος διατομής τύπου «β2» ή «γ2) με μία λωρίδα ανά 
κατεύθυνση πλάτους 4,00μ ή 3,75μ συνολικού πλάτους 
οδοστρώματος 8,0μ ή 7,5μ.. 

− Οριστική μελέτη παράπλευρων μήκους περίπου 2,0 χλμ  για την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και τον σχεδιασμό 
χώρων στάθμευσης. 

− Οριστική μελέτη τριών (3) ισόπεδων κόμβων  

− Μελέτη σήμανσης & ασφάλισης της αρτηρίας, παράπλευρων & 
εγκάρσιων οδών και των ισόπεδων κόμβων 

− Οι υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφική, υδραυλική, 
περιβαλλοντική, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης) 

Παραδοτέα: 

− Τοπογραφική Μελέτη  
Η τοπογραφική αποτύπωση περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
εργασίες για την σύνταξη των τοπογραφικών υποβάθρων σε 
κλίμακα 1:500. Η Τοπογραφική αποτύπωση θα γίνει με επίγεια 
τοπογραφική αποτύπωση και τη χρήση ΣΜΗΕΑ (drones), Θα 
συνταχθούν τοπογραφικά διαγράμματα, ορθοφωτοχάρτης και 
φωτογραμμετρικά διαγράμματα. Επί των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων θα εφαρμοσθεί η υπάρχουσα απαλλοτρίωση. 

− Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων 
Στη μελέτη συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνονται: 

− Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης αρτηρίας και του 
παραπλεύρου οδικού δικτύου.  

− Η οριστική μελέτη τριών (3) ισόπεδων κόμβων 

− Η οριστική μελέτη σήμανσης – ασφάλισης αρτηρίας, 
παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού δικτύου και των 
ισόπεδων κόμβων. 

− Μελέτη Υδραυλικών Έργων 
Η μελέτη των υδραυλικών έργων περιλαμβάνει την εκπόνηση της 
οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης όμβριων 
αρτηρίας, παράπλευρου οδικού δικτύου και των ισόπεδων 
κόμβων κατά τις απαιτήσεις των ΕΝ1317 για την ασφάλιση. 
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− Περιβαλλοντική μελέτη 
Η Περιβαλλοντική Μελέτη περιλαμβάνει την Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του συνόλου του έργου. 

− Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας  (ΦΑΥ)  
Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του 
συνόλου της μελέτης. 

− Τεύχη Δημοπράτησης  
Τα τεύχη περιλαμβάνουν : 

− Τεχνική Περιγραφή 

− Τιμολόγιο Μελέτης  

− Προϋπολογισμό μελέτης 
Πλήρη σειρά ́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμού- 
προδιαγραφές κ.α. 
 
Για την Πράξη «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ»: 
Οι Πράξεις Αναλογισμού αφορούν την διάνοιξη ή διαπλάτυνση των 
παρακάτω Δημοτικών Οδών : 

− Η Δημοτική Οδός παρεμβάλλεται ανάμεσα στα Οικοδομικά 
Τετράγωνα 54Α, 54, 201, 66, 55, 55Α και 27, όπου απαιτείται να 
γίνει Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου. 

− H Δημοτική Οδός που παρεμβάλλεται ανάμεσα στα Οικοδομικά 
Τετράγωνα 84 και 85. 

Παραδοτέα: 

− Πολεοδομική Μελέτη  
Η Πολεοδομική μελέτη περιλαμβάνει τα διαγράμματα για τις  
Τροποποιήσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου και την αιτιολογική έκθεση 

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 23.09.2023 με 
δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της Πράξης, και το συνολικό 
συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 45.300,00€ 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 του 
έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική 
παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 23.09.2023 με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση της Πράξης. 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 του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται 
έως 45.300,00€ 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 
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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 παροχής 
υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ καθώς και όπου 
απαιτείται από ́τις ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση 
να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ́ ποσό́ της αμοιβής 
περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη. 

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου 
Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) 
ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 
ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης 
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών. 

3. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (2), (10), (13), (16) & (27) – Α’ Τάξης και 
ανώτερης 

4. Γενική Εμπειρία τουλάχιστον είκοσι (20) έτη στο αντικείμενο της 
ειδικότητας.  

5. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη στην εκπόνηση 
μελετών συγκοινωνιακών έργων 

 

Ειδικότητα (2) Π.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Β)         

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (10), (13), (16) & (27) 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την υλοποίηση της 
Πράξης «Διάνοιξη οδών στην περιοχή ¨ΖΑΓΚΑ¨ της Δ.Ε. Κορώνης , των 
παραλιών στην Τ.Κ. Φοινικούντας και των παραλιών στην Γιάλοβα της Δ.Ε. 
Πύλου». 
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 
συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 
περιλαμβάνει τα εξής: 

− Μελέτη φωτοερμηνείας για την διαχρονική καταγραφή του 
οδικού δικτύου που διατρέχει τις περιοχές της μελέτης και 
εξασφαλίζει την πρόσβαση στις παρακείμενες ακτές 

− Σύνταξη έγχρωμων ψηφιακών ορθοφωτοχαρτών με απεικόνιση 
του οδικού δικτύου όπως θα προκύψει από την μελέτη 
φωτοερμηνείας 

− Έλεγχος τίτλων και αναζήτηση διοικητικών πράξεων που έχουν 
εκδοθεί για τους παρόδιους ιδιοκτήτες στο σύνολο του οδικού 
δικτύου της μελέτης  

− Σύνταξη κτηματολογικών διαγραμμάτων κατά μήκος του οδικού 
δικτύου της μελέτης  

− Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων 
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− Οριστική μελέτη του οδικού δικτύου των τριών περιοχών  

− Οι υποστηρικτικές μελέτες (τοπογραφική, υδραυλική, 
περιβαλλοντική, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης) 

Παραδοτέα: 

− Μελέτη Φωτοερμηνείας 

− Τοπογραφική Μελέτη  
Η τοπογραφική αποτύπωση περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
εργασίες για την σύνταξη των τοπογραφικών υποβάθρων σε 
κλίμακα 1:500. Η Τοπογραφική αποτύπωση θα γίνει με επίγεια 
τοπογραφική αποτύπωση και τη χρήση ΣΜΗΕΑ (drones), Θα 
συνταχθούν τοπογραφικά διαγράμματα, ορθοφωτοχάρτες και 
κτηματολογικά διαγράμματα. 

− Μελέτη Συγκοινωνιακών Έργων 
Στη μελέτη συγκοινωνιακών έργων περιλαμβάνονται: 

− Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του οδικού δικτύου 
περιοχής Ζιάγκα Δ.Ε. Κορώνης.  

− Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του οδικού δικτύου 
παραλιών Τ.Κ. Φοινικούντας  

− Η εκπόνηση της οριστικής μελέτης του οδικού δικτύου 
παραλιών Γιάλοβας Δ.Ε. Πύλου. 

− Μελέτη Υδραυλικών Έργων 
Η μελέτη των υδραυλικών έργων περιλαμβάνει την εκπόνηση της 
οριστικής μελέτης αποχέτευσης – αποστράγγισης όμβριων του 
οδικού δικτύου. 

− Περιβαλλοντική μελέτη 
Η Περιβαλλοντική Μελέτη περιλαμβάνει την υπαγωγή των έργων 
σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις. 

− Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και 
Υγείας  (ΦΑΥ)  
Περιλαμβάνει την σύνταξη της μελέτης Σχεδίου Ασφάλειας και 
Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του 
συνόλου της μελέτης. 

− Τεύχη Δημοπράτησης  
Τα τεύχη περιλαμβάνουν : 

− Τεχνική Περιγραφή 

− Τιμολόγιο Μελέτης  

− Προϋπολογισμό μελέτης 
Πλήρη σειρά ́ σχεδίων υπό ́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμού- 
προδιαγραφές κ.α. 

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 23.09.2023 με 
δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της Πράξης, και το συνολικό 
συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 29.000,00€ 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 του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 
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Σύμβασης σύμβασης έως 23.09.2023 με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση της Πράξης. 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 του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται 
έως 29.000,00€ 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 παροχής 
υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ καθώς και όπου 
απαιτείται από ́τις ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση 
να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό́ ποσό́ της αμοιβής 
περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη. 

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 
Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ 
(ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας 
πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή 
ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

2.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 
του τίτλου σπουδών. 

3.  Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (10), (13), (16) & (27)  –Α’ Τάξης και 
ανωτέρω 

4.  Γενική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στο αντικείμενο της 
ειδικότητας.  

5.  Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον τρία (3) έτη στην εκπόνηση μελετών 
συγκοινωνιακών έργων 

 

Ειδικότητα (3) Π.Ε. ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (Γ)         

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (16) 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο Σύμβασης Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ». 
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 
συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 
περιλαμβάνει τα εξής: 

− Διαγράμματα Εφαρμογής για καθορισμό Ρυμοτομικών Γραμμών. 

− Κτηματογραφικά Διαγράμματα και Κτηματογραφικοί Πίνακες για 
υπόδειξη ορίων από τους ιδιοκτήτες. 
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− Σύνταξη Κτηματολογικού Διαγράμματος, Κτηματολογικού Πίνακα 
και Αλφαβητικού Πίνακα. για Πράξεις Αναλογισμού σε Οδούς 
Εντός Σχεδίου Πόλης 

− Πίνακες Επικειμένων για τις ιδιοκτησίες που μετέχουν στην 
Πράξη Αναλογισμού 

Παραδοτέα: 

− Τοπογραφική Μελέτη  
Η τοπογραφική αποτύπωση περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
εργασίες για την σύνταξη των τοπογραφικών και 
κτηματογραφικών υποβάθρων σε κλίμακα 1:200. Η Τοπογραφική 
αποτύπωση θα γίνει με επίγεια τοπογραφική αποτύπωση και τη 
χρήση ΣΜΗΕΑ (drones), Θα συνταχθούν τοπογραφικά 
διαγράμματα, ορθοφωτοχάρτης και φωτογραμμετρικά 
διαγράμματα. Με την χρήση των τοπογραφικών και 
κτηματογραφικών αποτελεσμάτων θα συνταχθούν Διαγράμματα 
Εφαρμογής, Κτηματογραφικά Διαγράμματα με Κτηματογραφικοί 
Πίνακες. Σε επόμενη φάση θα συνταχθούν Κτηματολογικά 
Διαγράμματα, Κτηματολογικοί Πίνακες και Πίνακες Επικειμένων. 

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 23.09.2023 με 
δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της Πράξης, και το συνολικό 
συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 21.500,00€ 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 του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 23.09.2023 με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση της Πράξης. 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 του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται 
έως 21.500,00€ 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 παροχής 
υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ καθώς και όπου 
απαιτείται από ́τις ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση 
να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
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Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ́ ποσό́ της αμοιβής 
περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη. 

Απαιτούμενα προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 
Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΕΑΠ 
(ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο 
ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΕΑΠ (ΑΕΙ) ή ΠΣΕ (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος 
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 
του τίτλου σπουδών. 

3. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (16)  – Α’ Τάξης και ανώτερης 
4. Γενική Εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη στο αντικείμενο της 

ειδικότητας 
5. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην εκπόνηση πράξεων 

αναλογισμού σε οδούς εντός σχεδίου πόλης 

 

Ειδικότητα (4) Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                        

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (8)  

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ». 
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 
συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 
περιλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης τεχνικών έργων. 

Παραδοτέα: 

− Μελέτη Τεχνικών Έργων 
Η μελέτη τεχνικών έργων περιλαμβάνει: 

− Οριστική μελέτη τεχνικών έργων για κάτω διαβάσεις πεζών, 
για την εξυπηρέτηση των κατοίκων και επισκεπτών των 
ανάντη περιοχών και τοίχων αντιστήριξης κατά μήκος της 
χάραξης   

Πλήρη σειρά ́ σχεδίων υπό ́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμού- 
προδιαγραφές κ.α. 

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 23.09.2023 με 
δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της Πράξης, και το συνολικό 
συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 2.000,00€ 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 του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 23.09.2023 με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση της Πράξης. 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 του έργου, ως ισχύει. 
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Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται 
έως 2.000,00€ 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 παροχής 
υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ καθώς και όπου 
απαιτείται από ́τις ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση 
να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ́ ποσό́ της αμοιβής 
περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη. 

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού 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. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 
του τίτλου σπουδών. 

3. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (8) – Α’ Τάξης και ανώτερης 
4. Γενική Εμπειρία τουλάχιστον είκοσι (20) έτη στο αντικείμενο της 

ειδικότητας 
5. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην εκπόνηση στατικών 

μελετών 

 

Ειδικότητα (5) Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                               

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (9)  

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείμενο Σύμβασης 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου για την υλοποίηση της 
Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ». 
Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 
συνεργάτη, ενδεικτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 
περιλαμβάνει την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. 

Παραδοτέα: 

− Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη 
Η ηλεκτρομηχανολογική μελέτη περιλαμβάνει: 

− Οριστική μελέτη οδοφωτισμού για τους Ι/Κ του έργου 
Πλήρη σειρά ́ σχεδίων υπό ́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμού- 
προδιαγραφές κ.α. 

Χρονικά πλαίσια και Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της σύμβασης 
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συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 
συνεργάτη 

συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης έως 23.09.2023 με 
δυνατότητα παράτασης έως την ολοκλήρωση της Πράξης, και το συνολικό 
συμβατικό ύψος αμοιβής θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 1.700,00€ 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 του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 
Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 
Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 23.09.2023 με δυνατότητα παράτασης έως την 
ολοκλήρωση της Πράξης. 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 του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 
πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται 
έως 1.700,00€ 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 παροχής 
υπηρεσιών 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ καθώς και όπου 
απαιτείται από ́τις ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση 
να συνεργάζεται με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό́ ποσό́ της αμοιβής 
περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη. 

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ή Ηλεκτρολόγου 
μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή Ηλεκτρολόγου μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή  
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ 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. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 
του τίτλου σπουδών. 

3. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (9) – Α’ Τάξης και ανώτερης 
4. Γενική Εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη στο αντικείμενο της 

ειδικότητας 
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5. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον ένα (1) έτος στην εκπόνηση 
ηλεκτρομηχανολογικών μελετών 

 

 

 

 

 
 
4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 

➢  Προϋποθέσεις Συμμετοχής 
 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα 

φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

1. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

2. Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

3. Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον. 

4. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και 

εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

5. Αποδέχονται   τους   όρους   της   παρούσας   Πρόσκλησης   με   δήλωσή   τους   στην   πρόταση 

υποψηφιότητας. 

6. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους 

άνδρες υποψήφιους). 

7. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

8. Δεν 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. 

9. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

10. 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. 

11. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 

απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 

12. Δεν  έχουν  διαπράξει  σοβαρό  επαγγελματικό  παράπτωμα,  το  οποίο  έχει  διαπιστωθεί  με 

οποιοδήποτε μέσο. 

 

➢  Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και επί ποινή 

αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Αίτηση  Υποψηφιότητας,  με  την  οποία  θα  δηλώνει  την  πρόθεσή  του  για  συμμετοχή  στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 
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2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αναφέρονται στην παραπάνω 

ενότητα. 

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

4. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η επαγγελματική εμπειρία, η 

ειδική επαγγελματική εμπειρία κ.λπ. 

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. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Μελέτης αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης 

9. Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας 

10. Τεκμηρίωση Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας 

11. Κάθε υποψήφιος έχει  δικαίωμα  να προσκομίσει επιπρόσθετα και  οτιδήποτε  κρίνει σκόπιμο 
προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά) 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» ως υπεύθυνος 

επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η επεξεργασία γίνεται 

μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου. 

Οι μόνοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται είναι η Αρμόδια Επιτροπή 

αξιολόγησης / ενστάσεων και το διοικητικό προσωπικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.». Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης των συμβάσεων και στη συνέχεια διαγράφονται 

εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον απαιτηθεί για την 

προάσπιση των δικαιωμάτων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ««ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.»». 

Οι υποψήφιοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση υποψηφιότητας αυτομάτως παρέχουν τη συγκατάθεσή τους 

στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» για την 

επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Η επεξεργασία των δεδομένων 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν.  (εε) 679/2016 του ΕΚ και  του Συμβουλίου (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

➢  Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων 
 

Η Πρόσκληση κατόπιν εγκρίσεως της από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.» (www. anmess.gr) 

για τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 

περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης  από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό κατά τις εργάσιμες  ημέρες και 

ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός 

σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με υπηρεσία 



Σελίδα 15 από 36 
 

ταχυμεταφοράς με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου ή αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων 

αντιπροσώπων τους και εντός αποκλειστικής ημερομηνίας που αρχίζει την επομένη μέρα της ανάρτησης 

της παρούσης στην ιστοσελίδα : www. anmess.gr, ήτοι από 15.02.2023 έως και 24.02.2023 και ώρα 14:00 

στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε.», 

διεύθυνση Ομήρου & Μαιζώνος 50, Τ.Κ. 24132 Καλαμάτα. 

Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων πρέπει να έχει την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης των 

Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» για τις πράξεις «ΒΕΛΤΙΩΣΗ 13ης 

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑΣ», «Διάνοιξη οδών στην περιοχή ¨ΖΑΓΚΑ¨ της 

Δ.Ε. Κορώνης , των παραλιών στην Τ.Κ. Φοινικούντας και των παραλιών στην Γιάλοβα της Δ.Ε. Πύλου», 

«ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΑΣ» 

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. Η 

ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο  από  το  πρωτόκολλο  

εισερχομένων  του  Αναπτυξιακού  Οργανισμού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. 

ΑΟΤΑ». 

➢  Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων 
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης θα 

γίνει από τα αρμόδια όργανα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» και θα καταρτιστεί για αυτό πίνακας κατάταξης. 

Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους 

της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη κρίση, ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης 

υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου σύμφωνα με τις ανάγκες 

υλοποίησης των Προγραμματικών Συμβάσεων. 

H διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

1. Η Επιτροπή ελέγχει το εμπρόθεσμο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και προχωρά στην 

αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των 

υποψηφίων βάσει των όρων που τίθενται. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους 

οποιοδήποτε διευκρινιστικό ή συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη 

των προσόντων και της καταλληλόλητας τους για την συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του 

οποίου στην ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του. 

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετεχόντων, 

η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω 

ελέγχου και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» τη λήψη απόφασης απόρριψης των 

προσφορών αυτών. 

Μετά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο ενημερωτική επιστολή στο σύνολο των υποψήφιων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχή τους και πραγματοποιείται σχετική 

ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως 

αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 
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Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» έως την πέμπτη  (5η) ημέρα από την  

ανάρτηση  της προσβαλλόμενης απόφασης. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της 

ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν. 

Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, 

η οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ». 

3. Στη συνέχεια η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που υπέβαλαν πλήρη φάκελο σε προσωπική 

συνέντευξη για τη διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολογίας.  

 
 
6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΩΝ  
 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό 
γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα (4) κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών 

2. Γενική επαγγελματική εμπειρία 

3. Ειδική 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. 

6.1. Τίτλοι σπουδών 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5,1<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 σποδών 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 

 
 
 
 



Σελίδα 17 από 36 
 

 

 
6.2. 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 γενικής 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 ασφάλισης συνοδευόμενη 
από αντίγραφο του συνοπτικού ιστορικού ασφάλισης όπως αυτό τηρείται στον e-EFKA. 

✓ 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 ελεύθερους 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 
e- EFKA. 

✓ 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. 
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6.3. 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 ειδικής 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. 

 

 
 
6.4. 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 μεταδοτικότητας 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: 

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

ΑΡΙΣΤΗ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ 
 ΜΗ ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤ. 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  9-10 7-9 5-7 3-5 1-3   

1 Τίτλοι σπουδών      15%  

2 Γενική επαγγελματική 
εμπειρία 

     20%  

3 Ειδική επαγγελματική 
εμπειρία 

     40%  

4 
Προσωπικά – 
επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά 

     25%  

 ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ       

 

 

 
7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» την έγκριση του τελικού 
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πίνακα κατάταξης επιτυχόντων βάσει των παραπάνω βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

Μετά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ», 
αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενημερωτική επιστολή στο σύνολο των υποψήφιων στις 
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχή τους και 
πραγματοποιείται σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως 
αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» έως την πέμπτη (5η) ημέρα από την ανάρτηση της 
προσβαλλόμενης απόφασης. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής 
προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν. 

Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η 
οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ». 

Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που 
αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων. 

Η τυχόν επιλογή υποψηφίου/ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης και ο 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» δεν 
αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική 
του ευχέρεια η σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλεισμένης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» προχωρά 
στη σύναψη μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ανά 
κατηγορία βάσει του τελικού πίνακα κατάταξης επιτυχόντων. 

Ο τρόπος αμοιβής των επιτυχόντων, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής του 
έργου θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογράφει επί τη βάσει των 
όρων της Πρόσκλησης. 

Υποψήφιος ή/και συμβασιούχος ο οποίος αποχωρεί πριν από τη λήξη της διαδικασίας ή τη λήξη της 
σύμβασής του, αντικαθίστανται με άλλον από τον πίνακα κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος 
που προσλαμβάνεται λόγω αντικατάστασης αποχωρήσαντα υποψήφιου, απασχολείται για το 
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της αρχικής εγκεκριμένης 
διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. Ο αποχωρήσας συμβασιούχος δεν δικαιούται οιασδήποτε 
αποζημίωσης. 

 

 

 

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ 

Ο Πρόεδρος 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :  Προς την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης 

Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης των Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ του 

Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΑΟΤΑ» ατόμου με ειδικότητα: ……………………………..  

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της παρούσας 
Πρόσκλησης. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει αποδοχή αυτής.  

1. Προσωπικά στοιχεία 

 Επώνυμο : …………………………………………………………………….………………………………………  

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

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

2. Στοιχεία αλληλογραφίας  

Οδός και αριθμός  : …………………..………………………………………………………………………… 

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

Ταχυδρομικός κώδικας  : ………………………………….……….………………………………………  

Αριθμός τηλεφώνου οικίας : ….…….……….………………… Κινητό : ..…..……………………  

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : …………………….…………………………………………………… 

Αριθμός τέλεφαξ : …………………………………….……….……………………….………………………  

Ε-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση απουσίας 

μου : ..…………………….……….………………………………………………………………… 

3. Ημερομηνία γέννησης : ………………………………………………………………………………………. 

4. Υπηκοότητα : …………………….……………………………………………………………………………….  

5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή :   Εκπληρωμένη :  

     

6. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος 
 

    

     

  Έγγαμος   Αρ. τέκνων  

     

  Διαζευγμένος   Αρ. τέκνων  

                                   …/../2023 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : 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):  

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:  

 

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων.  

β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία  

γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.  

δ) Δεν έχω 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.  

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

στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνω 

ενδιαφέρον. 

η) 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 μηνών.  

θ)  Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 

απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου  

ι)  Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο 

κ) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης.  
λ) Έχω υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός 

της καταληκτικής ημερομηνίας. 
  

  

 Ημερομηνία: ……………2022 

 
 

Ο/Η Δηλών/ούσα 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη 
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος 
αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος 
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από 
τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Ο – Η Δηλ………….. 
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(Υπογραφή) 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνία γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  

Διεύθυνση   

Τηλέφωνο  

Τίτλος σπουδών  

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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 

      

      

      

      

      

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) 

Χώρα 

Επίπεδο 
χαμηλότερο  

του  
Lower 

Επίπεδο 
Lower 

ή  
αντίστοιχο 

Επίπεδο 
Proficiency 

ή  
αντίστοιχο 
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ή  
αντίστοιχου 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΤΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ (σημειώσατε ποια)    

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

Α/Α Από Έως 
Μήνες 

Απασχόλη
σης 

Φορέας 
Απασχόλησης - 

Εργοδότης 

Κατηγορία 
Φορέα (1) 

Αντικείμενο Απασχόλησης             
(θέση – 

υπευθυνότητα/καθήκοντα) 

1.   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

ΣΥΝΟΛΟ     

2.   ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

ΣΥΝΟΛΟ     
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(1)  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε). Όπου: 
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.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Α/Α 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ  Ο ΣΥΣΤΗΝΩΝ 

1.     

2.     

3.     

 
 
 Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 

 ……………………..……. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV : ΕΝΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
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1. Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και των 
προσόντων – Αποκλεισμός – Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή 
αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται Δεν 

απαιτείται 

1.  Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα 
δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 
στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

  

2.  Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των 
προϋποθέσεων συμμετοχής 

  

3.  Φωτοτυπία 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 

  

7.  Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον 
απαιτείται). 

  

8.  Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής 
εμπειρίας 

  

9.  Τεκμηρίωση Ειδικής επαγγελματικής 
εμπειρίας 

  

Σε περίπτωση Φακέλου Συμμετοχής  

     

 με ελλείψεις   Αποκλεισμός 
υποψηφίου 

 

 

 Χωρίς ελλείψεις    

     

 Συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης  
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2. Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση, με βάση τα δημοσιοποιημένα κριτήρια  

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

      

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                              
ΘΕΣΗ 

  

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5,1<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 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Επιλογή 

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 
 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Επιλογή 

ΕΤΟΣ 
Βαθμοί 

ανά έτος 
ΜΗΝΕΣ 

Βαθμοί 
ανά μήνα 

 

   

0,0833 

 

2ο 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 
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(ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΣΗ  

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΡΙΣΤΗ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ 
 ΜΗ ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤ. 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  9-10 7-9 5-7 3-5 1-3   

1 Τίτλοι σπουδών      15%  

2 
Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία 

     20%  

3 
Ειδική 
επαγγελματική 
εμπειρία 

     40%  

 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

      

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  

 

 

 
3. Πίνακας των υποψηφίων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία 

1.    

2.    

3.    
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4.    

4. Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      
      

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

      

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                              
ΘΕΣΗ 

  

      

Α/Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Ανώτατο 

όριο 
βαθμών 

Βαθμοί 

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 0,00 

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  
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(ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ) 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΣΗ  

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΡΙΣΤΗ 

ΑΡΚΕΤΑ 
ΚΑΛΗ 

ΚΑΛΗ ΜΕΤΡΙΑ 
ΜΗ ΙΚΑΝΟ-
ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤ. 
ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  9-10 7-9 5-7 3-5 1-3   

1 Τίτλοι σπουδών      15%  

2 
Γενική 
επαγγελματική 
εμπειρία 

     20%  

3 
Ειδική 
επαγγελματική 
εμπειρία 

     40%  

4 
Προσωπικά – 
επαγγελματικά 
χαρακτηριστικά 

     25%  

 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

      

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  
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5. Πίνακας των υποψηφίων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.  
(συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης)  

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

 
6. Πίνακας κατάταξης των υποψηφίων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας.  

(ανάρτηση στην Ιστοσελίδα) 

Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣ 
(Αρ.Πρωτ.) 

Ειδικότητα Βαθμολογία 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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