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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ «POP  MACHINA » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HORIZON2020 

 
 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  

 
1. Τους όρους της µε αρ. 821479 (Pop-Machina—H2020-SC5-2018-2019-

2020/H2020-SC5-2018-2) σύµβασης επιχορήγησης που υπογράφηκε µεταξύ 
του EASME ως εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του επικεφαλής 
εταίρου του έργου που είναι το KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN (KU 
Leuven).   

2. Τους όρους της συµφωνίας µεταξύ των εταίρων (Consortium Agreement) που 
υπογράφηκε µεταξύ του επικεφαλής εταίρου KU Leuven ως συντονιστή και 
των υπόλοιπων εταίρων του έργου Pop Machina.  

3. Το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου µε τίτλο «Collaborative production for the circular 
economy; a community approach», ακρωνύµιο «Pop Machina» και κωδικό 
SEP-210520697.  

4. Την µε αριθ. 216/01-04-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά µε 
την οποία εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο έργο «Pop-
Machina» και η υλοποίηση όλων των απαραίτητων ενεργειών και ορίστηκε η 
∆ιεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία για 
την υλοποίηση του έργου.  

5. Την µε αρ. 395/10-06-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πειραιά µε 
την οποία προβλέφθηκαν οι κωδικοί του έργου στον Προϋπολογισµό του 
∆ήµου, για την υλοποίησή του.  

6. Την υπ αριθµ 561/23-09-2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για 
την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “POP-MACHINA” στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος HORIZON 2020. 

7. Την επιστολή έγκρισης του έργου POP Machina.   
8. Τον Οδηγό του Προγράµµατος HORIZON2020.  
9. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα  
10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4314/2014. 

 

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

 

Πειραιάς               22 / 01 / 2020    

Αρ. Πρωτ.              4051 / 225 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου για ένα (1) άτοµο για την υλοποίηση 
του έργου «Collaborative production for the circular economy; A community 
approach» ή «Pop -Machina» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
HORIZON2020.  

Η Σύµβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε ένα (1) άτοµο - Στέλεχος 
παροχής υπηρεσιών στον τοµέα ¨Περιβάλλον¨ 

 
 
1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Το έργο “Pop Machina” υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
HORIZON2020 και χρηµατοδοτείται κατά 100% του συνολικού προϋπολογισµού του 
από πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 9.999.592,50€ 
και ο προϋπολογισµός για τον ∆ήµο Πειραιά στο ποσό των 380.000€. 

Το έργο επικεντρώνεται στον τοµέα της κυκλικής οικονοµίας. Ειδικότερα 
αναφέρονται τα ακόλουθα: 

Το POP-MACHINA ερευνά τις δυνατότητες δηµιουργίας νέων συνεργατικών 
σχηµάτων καθώς και τη δέσµευση των ήδη υφιστάµενων, µε προσέγγιση από τη 
βάση προς την κορυφή (bottom-up). Επίσης διερευνά την υποστήριξή τους στην 
υλοποίηση καινοτοµιών στον τοµέα της κυκλικής οικονοµίας, ανταποκρινόµενες στις 
προκλήσεις της κατανάλωσης στην πόλη µε νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες και νέα 
µοντέλα επιχειρηµατικότητας. Χρησιµοποιούνται εργαλεία πολεοδοµικού σχεδιασµού 
(αστικές/χωρικές αναλύσεις, περιβάλλον, αρχιτεκτονική και σχεδιασµός) για τη 
δηµιουργία, την καθοδήγηση και την ενδυνάµωση της κυκλικής συνεργατικής 
παραγωγής στις αστικές διαδικασίες, στοχεύοντας σε εύθραυστες και περιοχές για 
την υποστήριξη της αναγέννησής τους και ταυτόχρονα διευκολύνοντας τη συνολική 
ανταπόκριση του αστικού συστήµατος. 

Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ενεργά στο έργο ως ένας από τους εταίρους που θα 
υλοποιήσουν πιλοτικές εφαρµογές, καθώς είναι ένας τόπος όπου συναντιούνται 
διαφορετικές επιχειρηµατικές, εµπορικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις, 
προσφέροντας διάφορους κόµβους δηµιουργικότητας και καινοτοµίας και 
συνεργατικών ευκαιριών παραγωγής. 

Το έργο αποτελείται από 8 πακέτα εργασίας (WPs). Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει 
σε 7 από αυτά (πλην του WP4). Τα σηµαντικότερα είναι τα ακόλουθα: Ενεργή 
συµµετοχή στο WP5 για την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρµογής, καθώς και στο 
WP2 και συγκεκριµένα στη χαρτογράφηση των διεργασιών του οικοσυστήµατος και 
των αστικών µεταβολισµών (T2.1) και στην ανάλυση του εννοιολογικού πλαισίου 
(T2.4) καθώς και των απαιτήσεων των χρηστών (Τ2.5). Επιπλέον, ο ∆ήµος θα 
συµµετέχει στο WP3 µε σκοπό να συµβάλει στη µεθοδολογία υποστήριξης των 
συνεργατικών σχηµάτων στο τοµέα της κυκλικής οικονοµίας στην περιοχή. Επίσης, 
θα συµβάλει στην ανάπτυξη/υποστήριξη ενός εργαστηρίου επιχειρηµατικότητας για 
το έργο POP-MACHINA (WP6-T6.2) που στοχεύει στην ενθάρρυνση της 
επιχειρηµατικότητας µεταξύ των κοινοτήτων κυκλικής οικονοµίας, αφιερωµένη στη 
συγκέντρωση παραγωγών, προµηθευτών, εµπειρογνωµόνων και φορέων 
καινοτοµίας για τη διερεύνηση νέων εφαρµογών συνεργατικής παραγωγής στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονοµίας, ενώ αναµένεται να συµµετάσχει ενεργά στην 
εργασία WP6-Τ6.3 παρουσιάζοντας τις πιλοτικές παραγωγές του σχεδίου σε 
σχετικούς επενδυτές.  

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 48 µήνες και συγκεκριµένα από 01-06-
2019 ως 31-05-2023. 
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Στέλεχος παροχής υπηρεσιών στον τοµέα ¨Περιβάλλον¨ 

Πλήθος Συνεργατών 1 
Αντικείµενο σύµβασης 
µίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου “Pop-Machina”, του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
HORIZON2020».  
Συγκεκριµένα θα απασχοληθεί στα ακόλουθα αντικείµενα/ 
δράσεις/εργασίες του έργου:   

o Συµβολή στο σχεδιασµό, την υλοποίηση και τη 
συγγραφή  των παραδοτέων των tasks στα 
οποία συµµετέχει ο ∆ήµος Πειραιά στα 
ακόλουθα πακέτα εργασίας:  

� WP1: Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
υλοποίηση των διαδικασιών του ∆ήµου 
(διοικητικές και οικονοµικές) για την υλοποίηση 
και παρακολούθηση του έργου και στο χειρισµό 
της πλατφόρµας του HORIZON για το έργο.  

� WP2: Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
υλοποίηση δράσεων σχετικά µε την ανίχνευση, 
προσδιορισµό και ανάλυση αστικών 
οικοσυστηµάτων  

� WP3: Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
υλοποίηση δράσεων σχετικά µε την ανίχνευση 
µεθοδολογιών για την υποστήριξη 
συνεργατικών σχηµάτων παραγωγής στο τοµέα 
της κυκλικής οικονοµίας και περιβάλλον σε 
αστικές και περιαστικές περιοχές  

� WP5: Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
υλοποίηση δράσεων σχετικά µε την πιλοτική 
εφαρµογή που καλείται να υλοποιήσει ο ∆ήµος 

� WP6: Υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
υλοποίηση δράσεων σχετικά µε την ανίχνευση, 
προσδιορισµό καινοτοµιών στο τοµέα της 
κυκλικής οικονοµίας και τη δηµιουργία 
επιχειρηµατικών ευκαιριών και νέων σχηµάτων.  

� WP7: Υποστήριξη της Υπηρεσίας για δράσεις 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
ζητήµατα περιβάλλοντος, επανάχρησης 
απορριµµάτων, συνεργατικών σχηµάτων 
παραγωγής και κυκλικής οικονοµίας 

o Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη συγγραφή των 
αναφορών (reports) σχετικά µε ζητήµατα 
περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, ρύπων, ανακύκλωσης, 
επαναχρησιµοποίησης και αξιοποίησης 
απορριµµάτων 

o Υποστήριξη της Υπηρεσίας και διαρκής 
επικοινωνία µε τους εταίρους µε κάθε 
πρόσφορο µέσο (π.χ. ηλεκτρονική 
αλληλογραφία, συναντήσεις µε skype, άλλο)  

o Υποστήριξη της Υπηρεσίας και συµµετοχή στις 
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συναντήσεις των εταίρων στην Ελλάδα ή στο 
εξωτερικό 

o Υποστήριξη της Υπηρεσίας και συµµετοχή σε 
συναντήσεις εργασίας µε τοπικούς φορείς – 
Ενέργειες επικοινωνίας και συντονισµός & 
προετοιµασία υλικού συναντήσεων 

o Υποστήριξη της Υπηρεσίας στη διοργάνωση 
συναντήσεων, εκδηλώσεων επικοινωνίας και 
προβολής του έργου  

o Μετάφραση του εκπαιδευτικού και 
επικοινωνιακού υλικού που δύναται να 
παραχθεί από το έργο από τα αγγλικά στα 
ελληνικά και αντίστροφα  

o Μετάφραση κειµένων από επί µέρους 
παραδοτέα του έργου -αν αυτό απαιτηθεί- για 
την υποστήριξη συναντήσεων και την 
ενηµέρωση τοπικών φορέων ή της πολιτικής 
ηγεσίας του ∆ήµου, αποβλέποντας στην 
κατανόηση των δράσεων, την εµβάθυνση της 
συνεργασίας και την παραγωγή ποιοτικότερων 
αποτελεσµάτων.  

 
Παραδοτέα: 

o 6 Εκθέσεις Προόδου Εργασιών, ανά εξάµηνο από την 
υπογραφή της σύµβασης 

o 1 Τελική Συνοπτική Έκθεση Εργασιών για όλη την 
περίοδο υλοποίησης  

o Μετάφραση του εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού 
υλικού από τα αγγλικά στα ελληνικά και αντίστροφα  

 
Στο σύνολό του το εκπαιδευτικό ή επικοινωνιακό υλικό που θα 
παραχθεί από δράσεις του ∆ήµου θα µεταφραστεί από τον 
επιστηµονικό συνεργάτη από την αγγλική στην ελληνική 
γλώσσα και θα παραδοθεί κύρια σε ηλεκτρονική µορφή 
και επικουρικά -αν απαιτηθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας- σε έντυπη µορφή. 
Όλες οι Εκθέσεις Προόδου Εργασιών θα παραδοθούν στην 
ελληνική γλώσσα σε έντυπη ΚΑΙ ηλεκτρονική µορφή σε 5 
αντίτυπα. 

Χρονική διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως το τέλος του 
έργου (34 ανθρωποµήνες απασχόλησης). 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 
προσδιορίζεται έως 81.600,00€ (συµπεριλαµβανοµένων και 
των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως 
φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 
∆ηµοσίου 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, 
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µετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την 
προσκόµιση όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών για την 
πληρωµή.  
H παρούσα µίσθωση έργου δεν υπόκειται σε καταβολή Φ.Π.Α. 

Τόπος εργασίας Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη 
θα παρέχονται αυτοπροσώπως σε εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
Πειραιά καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του 
Έργου.  
Στις περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της 
συνεργάτη εκτός του ∆ήµου Πειραιά ή και της ευρύτερης 
περιοχής των Αθηνών ή και το εξωτερικό, τα έξοδα θα 
καλύπτονται από το σχετικό κωδικό προϋπολογισµού του 
έργου του ∆ήµου Πειραιά µε την υποβολή των σχετικών 
παραστατικών.  

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Πτυχίο (ΠΕ) Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χηµικού 
Μηχανικού αναγνωρισµένων ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό  

2. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) ετήσιας 
τουλάχιστον διάρκειας, στους τοµείς «Περιβαλλοντική 
Μηχανική» ή «Σχεδιασµός Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων» ή «Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών 
Συστηµάτων» αναγνωρισµένων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα ή στο 
Εξωτερικό  

3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας  
4. Γνώση Η/Υ στα αντικείµενα: Σχεδίαση Περιβαλλοντικών 

Συστηµάτων µε χρήση Η/Υ ή Βελτιστοποίηση 
Περιβαλλοντικών Συστηµάτων. 

5. ∆ηµοσιεύσεις σε 2 τουλάχιστον ξενόγλωσσα  
επιστηµονικά συνέδρια ή συγγράµµατα (πρακτικά 
επιστηµονικού συνεδρίου ή βιβλίο ή ηλεκτρονικό 
σύγγραµµα)   

 

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. 

ΑΔΑ: ΨΝΡΙΩΞΥ-ΧΦΨ



 6 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

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

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

γ) Αναλυτικό Βιογραφικό σηµείωµα  

δ) Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χηµικού Μηχανικού 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   

ε) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανικού, αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 
σπουδών. 

στ) Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (MSc) ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, στους 
τοµείς Περιβαλλοντική Μηχανική ή Σχεδιασµός Περιβαλλοντικών Συστηµάτων ή 
Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων αναγνωρισµένων ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό 

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

η) Η γνώση Η/Υ στα αντικείµενα Σχεδίαση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων µε χρήση 
Η/Υ ή Βελτιστοποίηση Περιβαλλοντικών Συστηµάτων, αποδεικνύεται µε σχετικά 
πιστοποιητικά (π.χ. Autocad), ή  µε 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. 

 

Για την απόδειξη της εµπειρίας τους οι υποψήφιοι µπορούν να υποβάλλουν 
εναλλακτικά ένα από τα ακόλουθα: 

1. Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να 
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.  

2. Φωτοαντίγραφα συµβάσεων ή βεβαιώσεων Καλής Εκτέλεσης Σύµβασης ή 
Βεβαιώσεων παραλαβής Παραδοτέων από τα οποία να προκύπτει το αντικείµενο και 
η διάρκεια της απασχόλησης. 

3. Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν να 
προσκοµίσουν φωτοαντίγραφο βεβαίωσης του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα 
από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 
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Επιπλέον κάθε υποψήφιος έχει δικαίωµα να προσκοµίσει επιπρόσθετα και 
οτιδήποτε κρίνει σκόπιµο προκειµένου να ενισχύσει τη συµµετοχή του π.χ. 
συστατικές επιστολές (προαιρετικά). 

 

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 (https://piraeus.gov.gr/). 

 

6. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να   απευθύνονται  στο 
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022566, αρµόδια για 
πληροφορίες κ. Βορρεάκου Αναστασία.  
 
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  
αποκλειστικής  προθεσµίας, κατά  τις  εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. - 
15:00 µ.µ., από  27-01-2020  έως και  05-02-2020. 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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