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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘proGIreg’ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON 2020” 

 
 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Την µε αριθ. 906/20-12-2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
οποία: α) εγκρίθηκε η συµµετοχή  του  ∆ήµου  Πειραιά ως εταίρου στο έργο 
µε τίτλο ‘productive Green Infrastructure for post-industrial urban 
regeneration’ και ακρωνύµιο ‘proGIreg’, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράµµατος ‘HORIZON 2020’ και β) ορίστηκε η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος και  Πρασίνου ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για την υλοποίηση 
του ανωτέρω έργου. 

2. Την υπ αριθµ 562/23-09-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για 
την υλοποίηση του έργου ‘proGIreg’, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος  “HORIZON 2020”. 

3. Το τεχνικό δελτίο του ανωτέρω έργου (κωδ.SEP 210442829) 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα  
5. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ως 
Επιστηµονικός συνεργάτης για τα πακέτα εργασίας WP 2.3, WP 5.2, WP 6.2, 
WP 6.3 του έργου proGIreg, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
HORIZON 2020.  
 
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος «HORIZON 2020» υλοποιείται 
το έργο µε τίτλο «productive Green Infrastructure for post-industrial urban 
regeneration» και ακρωνύµιο «proGIreg», στο οποίο ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως 
εταίρος, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 906/20-12-2017 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, µε την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά σε αυτό. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Κ. ΤΣΟΛΚΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ραγάτση  12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022566 
FAX  :  213 2022978 

 

Πειραιάς              23 / 10 / 2019   

Αρ. Πρωτ.            64698 / 3159 
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        Στο έργο, συνολικού προϋπολογισµού 10.432.512,01 € συµµετέχουν 35 εταίροι 
από 11 χώρες και θα διαρκέσει 60 µήνες και συγκεκριµένα από 01-06-2018 έως 
31-05-2023. 
       Ο προϋπολογισµός που αντιστοιχεί στον ∆ήµο Πειραιά ανέρχεται στο ποσόν 
των 83.148,75€ και χρηµατοδοτείται κατά 100% από πόρους της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής. 
       Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει την ενσωµάτωση λύσεων προερχόµενων 
από τη φύση (Natural Based Solutions) σε µοντέλα τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη 
για την οικονοµική, κοινωνική και οικολογική αναζωογόνηση υποβαθµισµένων 
αστικών περιοχών. 
       Στο έργο ‘proGIreg’ 4 πρωτοπόρες πόλεις-εταίροι του έργου (Dortmund, Turin, 
Zagreb και Nigbo) θα δηµιουργήσουν πιλοτικές εφαρµογές, ενώ πόλεις-ακόλουθοι 
όπως η πόλη του Πειραιά θα συνεισφέρουν στη δηµιουργία των εφαρµογών αυτών 
και παράλληλα θα κάνουν ένα στρατηγικό σχέδιο για την διαχείριση των χώρων 
πρασίνου που διαθέτουν, µε χρήση NBS. 
 
 
2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
      
        ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Επιστηµονικός συνεργάτης για τα πακέτα εργασίας WP 2.3, WP 
5.2, WP 6.2, WP 6.3 του έργου proGIreg: 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείµενο 
σύµβασης µίσθωσης 

Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
έργου ‘proGIreg’ του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος ΗΟRΙΖΟΝ 2020. 
Συγκεκριµένα, θα έχει όλη την ευθύνη διεκπεραίωσης του 
προγράµµατος HORIZON 2020-(έργο proGIreg), σε ότι αφορά την 
συµµετοχή της πόλης του Πειραιά, από την ηµέρα πρόσληψής του  
έως την λήξη του προγράµµατος τον 5ο/2023 και όχι µόνο κατά τον 
χρόνο διενέργειας των πακέτων του προγράµµατος.  
Για την ορθή υλοποίηση του έργου, πλέον των παραδοτέων των 
πακέτων WP 2.3, WP 5.2, WP 6.2, WP 6.3,  ο επιστηµονικός 
συνεργάτης : 
1) Θα έχει την ευθύνη της επικοινωνίας και συνεργασίας µε 
οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (e-mail,τηλεδιασκέψεις, ταξίδια, 
συναντήσεις,κ.λ.π.) µε την διεπιστηµονική οµάδα των εταίρων του 
προγράµµατος στην Ε.Ε. και άλλων συνεργαζόµενων µερών. 
2) Θα εποπτεύει και θα παρακολουθεί την υλοποίηση και πρόοδο 
του έργου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιών, 
συµπεριλαµβανοµένων των παραδοτέων εντός του 
προγραµµατισµένου χρόνου και του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
(σύµφωνα µε το συνηµµένο Proposal ID : 776528-2- 
3) Θα φροντίζει για την παραγωγή τεκµηριωµένων αποτελεσµάτων 
υψηλής ποιότητος. 
 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η σύµβαση µίσθωσης έργου αρχίζει από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της και η απασχόληση ορίζεται σε 17 µήνες, οι οποίοι 
κατανέµονται στην χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράµµατος 
(έργο proGIreg) και ανάλογα µε την διάρκεια του κάθε πακέτου που 
αντιστοιχεί για τον ∆ήµο Πειραιά, όπως καταγράφεται στον πίνακα: 
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α/α ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΧΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

1 Task 2.3 

Urban 
planning in 

follower cities 
(Οικονοµικός 
σχεδιασµός 
στις πόλεις-
ακολούθους) 

 
12 µήνες 

κατανεµηµένοι 
από 1ο/2021 
έως 1ο/2023 

2 Task 5.2 

Tackling 
administrative 

barriers to 
upscaling 

(Αντιµετώπιση 
των 

διοικητικών 
φραγµών στην 
αναβάθµιση) 

 
 

3 µήνες 
κατανεµηµένοι 

από 1ο/2020 
έως 11ο/2021 

3 Task 6.2 

Training 
events 

(Εκπαιδευτικές 
Εκδηλώσεις) 

1 µήνας 
κατανεµηµένος 
από 10ο/2019 
έως 5ο/2023 

4 Task 6.3 

MOOCS 
training 

module global 
outsearch 
(Μοντέλο 
εκπαίδευσης 
MOOCS µε 
παγκόσµια 
αναζήτηση) 

 
 

1 µήνας 
κατανεµηµένος 
από 11ο/2019 
έως 5ο/2023 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 

17 µήνες 

    

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

 
Η συνολική αµοιβή για την χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως  38.818,31€  περιλαµβανοµένου του νοµίµου 
ΦΠΑ (συµπεριλαµβανοµένων και των ασφαλιστικών εισφορών 
και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 
υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 
Ειδικότερα, η αµοιβή ανά πακέτο εργασίας έχει ως εξής: 
 

α/α ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

1 Task 2.3  27.401,16 € 
2 Task 5.2    6.850,29 € 
3 Task 6.2    2.283,43 € 
4 Task 6.3    2.283,43 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 38.818,31 €  
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Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Πτυχίο πανεπιστηµιακής  εκπαίδευσης (ΠΕ), µε εξειδίκευση στην 
Αρχιτεκτονική Τοπίου 
2. 15ετής τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην Αρχιτεκτονική 
Τοπίου 
3. Εµπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραµµάτων 
4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
5. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα: α) επεξεργασίας κειµένων, 
β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων, δ) υπηρεσιών 
διαδικτύου και ε) σχεδιαστικών προγραµµάτων  

 

 

3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

1) Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ως 65 ετών. 

2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση 
των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 

3) Να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία 
δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση 
καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας 
ζωής,  

4) Να µην είναι υπόδικοι και να µην έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για 
κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το 
αδίκηµα παραγράφηκε.  

5) Να µην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα, λόγω καταδίκης  

6) Να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση. 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

α)  Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (επισυνάπτεται Υπόδειγµα).  

β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας 
ή άλλων  δηµόσιων  εγγράφων  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  
ταυτότητας. 

γ) Βιογραφικό σηµείωµα  

δ) Πτυχίο ή δίπλωµα  ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωµα Προγραµµάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής. 

ε) Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στην 
Αρχιτεκτονική Τοπίου.  

στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   

    Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 
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    (1) Όταν δεν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία:  

     •  Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και 

     • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης. 

Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, 
εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα, να προσκοµίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

(2) Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον: 

Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του 
υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο 
εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη 
δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της 
εξειδικευµένης εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή ένα τουλάχιστον 
δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και 
το είδος της εξειδικευµένης εµπειρίας. Στην περίπτωση που η εξειδικευµένη εµπειρία 
έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι 
υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου 
τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 
εξειδικευµένης εµπειρίας. 

Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία είτε όχι. 

(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η 
διάρκεια της ασφάλισης και 

 • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 
8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της 
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.  

Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση 
του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 
χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: 

 • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 
διάρκεια της ασφάλισης, 

 • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 
ν.1599/1986, ότι πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά 
µε το αντικείµενο της εµπειρίας και 
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 • Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 
παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το 
είδος της εµπειρίας. 

Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, 
εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν 
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το 
είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας 

ζ) Πιστοποιητικό απόδειξης της πολύ καλή γνώσης της αγγλικής γλώσσας, 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτηµα µε τίτλο 
«ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ». 

η) Πιστοποιητικό απόδειξης της γνώσης χειρισµού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Η/Υ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ανακοίνωση 
παράρτηµα µε τίτλο «ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ».  

Η γνώση σχεδιαστικών προγραµµάτων αποδεικνύεται µε σχετικά 
πιστοποιητικά ή εµπειρία σε αυτά  

Επισήµανση: 

Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην 

αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για την ισοτιµία, αντιστοιχία του τίτλου 

και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα των 

ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό 

Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας 

και αντιστοιχίας. 

Επιπλέον κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να προσκοµίσει επιπρόσθετα και 

οτιδήποτε κρίνει σκόπιµο προκειµένου να ενισχύσει τη συµµετοχή του π.χ. 

συστατικές επιστολές. 

 

5. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί σε µία ηµερήσια τοπική εφηµερίδα του 
νοµού Αττικής, ενώ θα αναρτηθεί µαζί µε τα παραρτήµατα που τη συνοδεύουν στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (http://piraeus.gov.gr/). 

 

6. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να   απευθύνονται  στο 
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022250, αρµόδια για 
πληροφορίες κ. Μοίρου Μαρία.  
 
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά  είτε αυτοπροσώπως, είτε µε 
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την 
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης  
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αποκλειστικής  προθεσµίας, κατά  τις  εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. - 
14:00 µ.µ., από 29-10-2019  έως και  07-11-2019. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται 
και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 
12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού 
Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή  της εντός της ανωτέρω προθεσµίας 
αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.  

Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα 
αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 
 
 
8. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί 
για το σκοπό αυτό και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τον ∆ήµαρχο 
Πειραιά. 

Ο  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 
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