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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

«Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά» 

 

Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  

 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), µε το 

οποίο εισήχθη εξαίρεση από το πεδίο εφαρµογής του Ν. 2527/1997 για τις 

συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις µίσθωσης Έργου. 

2. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/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. 

3. Τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα. 

4. Την µε αρ. πρωτ. 81986/ΕΥΘΥ 712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822/Β/24.08.2015) 

Υπουργική Απόφαση «Εθνικοί Κανόνες Επιλεξιµότητας δαπανών για τα 

προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νοµιµότητας δηµοσίων συµβάσεων 

συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές ∆ιαχείρισης και 

Ενδιάµεσους Φορείς – ∆ιαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσµάτων αξιολόγησης 

πράξεων», όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε µε την αριθµ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση. 

5. Την υπ. αριθµ. πρτ. 64495/11-12-2018 (Α∆Α: ΨΟΡ5ΩΞΥ-ΖΙΗ) Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ενδιάµεσου Φορέα ∆ιαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014 – 

2020 του ∆ήµου Πειραιά (Κωδικός PIR006 ΟΠΣ 3444 Έκδοση 1/0) µε τίτλο 

«Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση και Τοποθέτηση / Προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως 

∆ιεθνούς Εµβέλειας Τουριστικού, Πολιτιστικού και Επιχειρηµατικού Προορισµού 

(Piraeus Place Branding & Management) - Έξυπνη Πρόβλεψη, Προσέλκυση, 

Προγραµµατισµός και Βιώσιµη ∆ιαχείριση Αστικών Τουριστικών Ροών» προς τον 

∆ήµο Πειραιά. 

6. Την υπ. αριθµ.  46389/217/17-07-2019 (Α∆Α: ΨΛ58ΩΞΥ-Η4Ν)  Απόφαση 

Ένταξης της Πράξης «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά», 

µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 -2020». 

7. Την υπ’ αριθµ. 468/29-07-2019 (Α∆Α: 6Φ25ΩΞΥ-2Η8) Απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Πειραιά, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ                                                           
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.∆.  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΑΝ. ΒΟΡΡΕΑΚΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ∆ραγάτση  12 
ΤΑΧ. ΚΩ∆. :  185 35 
ΤΗΛ. :  213 2022250 
FAX  :  213 2022978 

 

 

Πειραιάς               09 / 04 / 2020    

Αρ. Πρωτ.             17792 / 1126 
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         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     

     Ευρωπαϊκό Ταµείο   
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

µε τρία (3) άτοµα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης 

Προορισµού της πόλης του Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800 στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 -2020». 

8. Την µε αρ. πρωτ. 74969/3537/06-12-2019 προηγούµενη ανακοίνωσή µας. 

9. Το γεγονός ότι o υποψήφιος ο οποίος υπέβαλλε αίτηση για την ειδικότητα 

Συντονιστή της Πράξης µε κωδικό 100, δεν κατείχε τα απαιτούµενα προσόντα, όπως 

ορίστηκαν στην ανωτέρω ανακοίνωση, σύµφωνα µε το πρακτικό της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

Ανακοινώνει 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την εκτέλεση της 

Πράξης µε τίτλο «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά», µε 

κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 -2020», 

του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό 

Περιβάλλον” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας έως τριάντα επτά (37) µήνες εκτός αν 

παραταθεί η υλοποίηση της πράξης ως εξής:  

Ένα (1) στέλεχος ως Συντονιστής της Πράξης µε κωδικό 100 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείµενο του Έργου 

Αντικείµενο του έργου είναι η δηµιουργία και  λειτουργία Μηχανισµού για τη  

διαχείριση εξειδικευµένων δράσεων τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηµατικού 

προορισµού της Πόλης του Πειραιά, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης 

«Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά».  

Ειδικότερα, περιλαµβάνει τις ενέργειες και εξειδικευµένες δράσεις προβολής για τη 

σύνθεση ενός βασικού πλαισίου για τη συνολική προώθηση του προορισµού της 

πόλης του Πειραιά.  

Πιο συγκεκριµένα, θα υλοποιηθούν ενέργειες, που θα συµβάλλουν στην καλύτερη 

διαµόρφωση, διαχείριση και προώθηση του προϊόντος της πόλης του Πειραιά, µε 

σηµαντικά οφέλη στην παιδεία, στην οικονοµία, στον τουρισµό, εστιάζοντας σε 

ενέργειες όπως:  

α) σχεδιασµό και εφαρµογή µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής προώθησης για την 

περιοχή παρέµβασης,  

β) προώθησης του Πειραιά στο εξωτερικό,  

γ) συνεργασίες, δικτύωση µε τουριστικούς φορείς για την καλύτερη ανάδειξη του 

προϊόντος της περιοχής παρέµβασης,  

δ) προώθηση και επικοινωνία της ταυτότητας του Πειραιά και ανάδειξη νέων 

δυνατοτήτων ενίσχυσης του τουριστικού προϊόντος και  

ε) διεύρυνση του πεδίου διάδοσης του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή 

παρέµβασης.  
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2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ Συντονιστής Πράξης   

Κωδικός  100 

Πλήθος Συνεργατών 1 

Αντικείµενο 

σύµβασης µίσθωσης 
Έργου 

Ανάπτυξη και εφαρµογή των βέλτιστων µεθοδολογιών και 

εργαλείων επιχειρηµατικού σχεδιασµού, 

παρακολούθησης της απόδοσης πορείας υλοποίησης του 

έργου. Καθοδήγηση και συντονισµός του Επιχειρησιακού 

Σχεδιασµού. ∆ιαρκής επικοινωνία και συντονισµός όλων 

των εµπλεκοµένων µερών. Καθορισµός του Σχεδίου 

Εργασιών και των κρίσιµων σηµείων, ώστε να 

διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 

και η έγκαιρη υλοποίηση των δραστηριοτήτων των 

Συµβάσεων. Προσδιορισµός των αναγκών για την 

εκτέλεση των εργασιών, που έχουν ανατεθεί στην Οµάδα 

Έργου, σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων (εσωτερικών και 

εξωτερικών), σε επίπεδο πληροφοριών και σε επίπεδο 

υποδοµής και διασφάλιση της ύπαρξης όλων των 

αναγκαίων πόρων και µέσων για την έναρξη της 

εκτέλεσης των εργασιών τής. Βέλτιστη αξιοποίηση και 

προγραµµατισµός ανθρωπίνων και υλικοτεχνικών πόρων 

για την εκτέλεση της Πράξης. Επικαιροποίηση 

χρονοπρογραµµατισµού εργασιών. Οργάνωση τακτικών 

συναντήσεων µε τα µέλη της Οµάδας Έργου για την 

ανασκόπηση της πορείας του έργου. ∆ιοργάνωση 

Τεχνικών Συναντήσεων µε φορείς και εµπλεκόµενους. 

Οργάνωση των συναντήσεων για τη διαχείριση τυχόν 

αναφορών προβληµάτων. Εντοπισµός και επίλυση 

προβληµάτων/κινδύνων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 

έργου. 

Χρονική διάρκεια 

σύµβασης 
Η χρονική διάρκεια της σύµβασης θα είναι από την 

ηµεροµηνία υπογραφής και έως τριάντα επτά (37) 

µήνες. Η διάρκεια της σύµβασης δεν θα ξεπεράσει τη 

λήξη του έργου, ήτοι την 30.04.2023, µε περιθώριο 

παράτασης σε περίπτωση που παραταθεί το 

χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου και µόνο κατόπιν 

συµφωνίας µε την διαχειριστική αρχή του έργου και την 

Αρχή Πληρωµής.  

Οι ηµέρες και οι ώρες απασχόλησης  θα καθορίζονται 

από τις ανάγκες του έργου σε συνεννόηση µε του τον/την 

Υπεύθυνο/η του έργου από πλευράς του ∆ήµου Πειραιά, 

ενώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα ευελιξίας, καθώς 
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µπορεί να απαιτηθεί η εργασία κάποιες απογευµατινές 

ώρες ή/και Σαββατοκύριακα. 

Αµοιβή-τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύµβασης 

προσδιορίζεται έως 59.200,00 € (συµπεριλαµβανοµένων 

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 εκτός αν παραταθεί η 

υλοποίηση της πράξης και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 

και τµηµατικά, ανάλογα µε την πρόοδο εκτέλεσης και την 

κατά τµήµατα παράδοση του αντικειµένου της σύµβασης, 

υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιµου ταµειακού υπολοίπου 

στο Έργο, µετά  από πιστοποίηση παραλαβής των 

παραδοτέων και την προσκόµιση όλων των 

απαιτούµενων δικαιολογητικών για την πληρωµή. 

Τόπος εργασίας 
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της 

συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως στις 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου Πειραιά/ ∆ιεύθυνση 

Επικοινωνίας Προβολής Μέσων Ενηµέρωσης, καθώς και 

όπου απαιτείται για τις ανάγκες του Έργου.  

Στις περιπτώσεις που απαιτείται µετακίνηση του/της 

συνεργάτη εκτός του ∆ήµου Πειραιά και της ευρύτερης 

περιοχής των Αθηνών, τα έξοδα θα καλύπτονται από τον 

σχετικό κωδικό προϋπολογισµού του έργου του ∆ήµου 

Πειραιά µε την υποβολή των σχετικών παραστατικών. 

Απαιτούµενα 

Προσόντα 

Πτυχίο ή δίπλωµα ΑΕΙ ή ΤΕΙ, Αστικής και Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (από 1998 µετονοµάστηκε σε Οικονοµικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και 

Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστηµάτων 

Παραγωγής) ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε κατεύθυνση 

∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο 

ίσχυε µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή  Νοµικής µε 

κατεύθυνση στο Εµπορικό και Οικονοµικό ∆ίκαιο ή στο 

∆ιεθνές και Ευρωπαϊκό ∆ίκαιο ή ∆ιεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών (από 

Μάιο 2008 µετονοµάστηκε σε ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών 

Σπουδών) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε 

κατεύθυνση ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών 

Σχέσεων ή Πολιτικών Σπουδών και ∆ιπλωµατίας ή 

∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή 
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Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ή Πολιτικής 

Ιστορίας ή Πολιτικών Επιστηµών και ∆ιεθνών Σπουδών ή 

∆ιεθνών Σχέσεων και Πολιτικών Θεσµών ή ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών 

ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίµων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή 

Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων 

(Marketing) ή Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή 

Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης 

ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και 

∆ιοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών 

Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και 

Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών ή Οικονοµικής και 

Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονοµικών Επιστηµών ή 

Οικονοµικής και ∆ιοίκησης Τουρισµού ή Οργάνωσης και 

∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (από 2006 

µετονοµάστηκε σε ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών 

Προϊόντων και Τροφίµων) ή Οργάνωσης και ∆ιοίκησης 

Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αθλητισµού 

ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή ∆ιοίκησης 

Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ή 

Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή 

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και 

Αναλογιστικών- Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή 

Μαθηµατικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και 

Αναλογιστικών-Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή 

Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή 

Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή 

∆ασοπονίας και ∆ιαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος ή 

Τουριστικών Επιχειρήσεων ή τα οµώνυµα πτυχία ή 

διπλώµατα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου  (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  

της ηµεδαπής ή ισότιµοι τίτλοι σχολών της ηµεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή πτυχία ή 

διπλώµατα  ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή τα οµώνυµα 

πτυχία ή διπλώµατα Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχα κατά ειδικότητα  πτυχία ή 

διπλώµατα  ΤΕΙ ή Προγραµµάτων  Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµοι τίτλοι σχολών της 

ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το 

οµώνυµο ή αντίστοιχα κατά ειδικότητα πτυχία ΚΑΤΕΕ ή 

ισότιµοι τίτλοι της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας.  

 

Επίσης, θα εκτιµηθεί η ευχέρεια στην επικοινωνία/ επικοινωνιακές δεξιότητες. 
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3. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

 

Για την υποβολή αίτησης συµµετοχής στη διαδικασία αξιολόγησης οι υποψήφιοι 

πρέπει να συγκεντρώνουν υποχρεωτικώς τα ακόλουθα προσόντα:  

α). Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

υπό τον όρο, όµως, ότι γνωρίζουν άριστα την Ελληνική γλώσσα.  

β). Να έχουν συµπληρώσει το 18ο  και να µην ξεπερνούν το 65ο έτος της ηλικίας 

τους, κατά το χρόνο δηµοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και κατά το 

χρόνο υποβολής της αίτησης.   

γ). Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλόλητα, που τους επιτρέπει την 

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης, που επιλέγουν.   

δ). Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο κατά το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης 

∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆ (ν. 

3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), δηλαδή να µην έχουν καταδικαστεί για τα 

προβλεπόµενα στο ως άνω άρθρο αδικήµατα, να µην τελούν σε υποδικία για τα ως 

άνω αδικήµατα, να µην έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωµάτων τους συνεπεία 

καταδίκης και να µην τελούν υπό δικαστική συµπαράσταση.  

ε). Να έχουν εκπληρώσει οι άρρενες υποψήφιοι τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή 

να έχουν νόµιµα απαλλαγεί από αυτές, να µην είναι ανυπότακτοι και να µη έχουν 

καταδικαστεί για λιποταξία µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση.  

στ). Να διαθέτουν τίτλο σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπως ορίζεται 

ανωτέρω. 

 

4. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

 

Για την αξιολόγηση των υποψηφίων και τη διαµόρφωση του πίνακα κατάταξης, 

σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται κατωτέρω, θα συνεκτιµηθούν, 

επιπροσθέτως, τα κάτωθι προσόντα και ιδιότητες, σύµφωνα µε όσα ορίζονται για τον 

τρόπο απόδειξης τούς στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι-ΙV, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσας: 

α) Ο  βαθµός πτυχίου, η κατοχή δεύτερου πτυχίου, η κατοχή µεταπτυχιακού τίτλου 

σπουδών, καθώς και διδακτορικού διπλώµατος σε συναφή γνωστικά αντικείµενα. 

β) Η συνάφεια του τίτλου σπουδών µε το αντικείµενο της επιλεγόµενης θέσης.  

γ) Η γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής,  Γερµανικής, Ιταλικής ή  Ισπανικής Γλώσσας. 

δ) Η γνώση χειρισµού H/Y.  

ε) Η επαγγελµατική εµπειρία, σε συναφή κλάδο εργασίας. 

στ) Η πρόταση (γραπτή) των υποψηφίων επί ζητηµάτων που άπτονται των 

ειδικότερων απαιτήσεων και αναγκών της επιλεγόµενης θέσης.  
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5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

α) Αίτηση /Υπεύθυνη ∆ήλωση (Παράρτηµα IV).  

β) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή 

άλλων  δηµοσίων  εγγράφων,  από  τα  οποία  να  προκύπτουν  τα στοιχεία  της  

ταυτότητας. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 δηλώνοντας ότι: α) ∆εν έχω κώλυµα κατά 

το άρθρο 8 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών Υπαλλήλων 

και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆, σύµφωνα µε τα οριζόµενα ανωτέρω υπό 2.δ. (ν. 

3528/2007, ΦΕΚ Α 26/9.02.2007), και β) το σύνολο των υποβληθέντων 

φωτοαντιγράφων είναι πιστά αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, που βρίσκονται στην 

κατοχή µου. 

δ) Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα  

ε) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών 

Επισήµανση: 

Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εάν ο τίτλος έχει 

αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, 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. 

στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι :   

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 δηµοσίου 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. 

Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: 

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

της ασφάλισης, 
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• 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 

• 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 δηµοσίου τοµέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η 

χρονική διάρκεια της εµπειρίας. 

ζ) Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας (Παράρτηµα Ι) 

η) Φωτοαντίγραφα Πιστοποιητικών γνώσης H/Υ (Παράρτηµα ΙΙ) 

θ) Γραπτή Πρόταση τους επί των ζητηµάτων που άπτονται των ειδικότερων 

απαιτήσεων και αναγκών της επιλεγόµενης θέσης (σύµφωνα µε το παράρτηµα 

III). 

ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 δηλώνοντας ότι: συναινώ στην επεξεργασία, 

διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόµενη από το νόµο δηµοσιοποίηση των 

δεδοµένων µου (προσωπικών και µη), τα οποία υποβάλλω για την παρούσα 

ανακοίνωση για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου. 

κ) Οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο, το οποίο τεκµηριώνει τα προσόντα 

τους. 
 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόµενοι/ες αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας ανακοίνωσης και των Παραρτηµάτων της, 

καθώς και ότι η διαδικασία δύναται να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί µε το ίδιο 

ή και άλλο περιεχόµενο αζηµίως για το ∆ήµο Πειραιά. Η συµµετοχή στη διαδικασία 

επιλογής συνιστά αµάχητο τεκµήριο, ότι ο υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της 

παρούσας ανακοίνωσης καθώς και της εφαρµοστέας νοµοθεσίας. Η συµµετοχή στη 

διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αµάχητο τεκµήριο, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει 

αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νοµιµότητα του συνόλου των όρων της 

παρούσας ανακοίνωσης, καθώς και την αποκλειστική αρµοδιότητα της Επιτροπής 

Αξιολόγησης για τη βαθµολόγηση των κριτηρίων της. 

 

Η υποβολή αίτησης δε συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του ∆ήµου 

Πειραιά, να καταρτίσει σύµβαση µε τον/την ενδιαφερόµενο/η. 

 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η 

αίτηση απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που 

δηλώνονται από τον υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης 

∆ήλωσης, επισύρει τις προβλεπόµενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε 

περίπτωση ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την 

ορθότητα των στοιχείων και δικαιολογητικών, που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των 

δηλουµένων, κατόπιν ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισµό του και σε 
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περίπτωση επιλογής του, αυτή ανακαλείται.  

 

O υποψήφιος, µε την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας, συναινεί µε Υπεύθυνη ∆ήλωση στην επεξεργασία των 

δεδοµένων του από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

 

 

6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

 

Αφού η υπηρεσία µας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει 

βάσει των κριτηρίων του Παραρτήµατος III της παρούσης. Η κατάταξη των 

υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύµβασης 

µίσθωσης έργου, πραγµατοποιείται ως εξής: 

 

Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάσει των κριτηρίων 

της παρούσας ανακοίνωσης και σύµφωνα µε τον τρόπο υπολογισµού, που 

αναλυτικά εκτίθεται στο Παράρτηµα ΙII, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας. 

 

Ειδικότερα, κριτήριο προαπαιτούµενο (on/off) είναι η κτήση πτυχίου σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στην Ενότητα 2. Ο βαθµός πτυχίου θα συνεκτιµάται σύµφωνα µε την 

Ενότητα 4 και το Παράρτηµα ΙΙΙ. 

 

Τα µόρια θα υπολογιστούν µε βάση τα στοιχεία, που θα αναφέρονται στην 

αίτηση/δήλωση των στοιχείων των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή 

(διοικητική επαλήθευση) και µοριοδότηση των υποβαλλόµενων στοιχείων, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρούσα. Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν 

τεκµηριώνονται µε την υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών, δεν θα ληφθούν 

υπόψη και δεν θα µοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

 

Ειδικότερα, η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή 

για την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, πραγµατοποιείται ως 

εξής:  

α) Η κατάταξη µεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά µε βάση τη 

συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια 

κατάταξης. 

β) Σε περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων, προηγούνται αυτοί που έχουν διδακτορικό 

τίτλο σπουδών, έπονται οι κάτοχοι µεταπτυχιακού τίτλου και, τέλος, οι κάτοχοι 

πτυχίου.   

γ) Σε περίπτωση ισοψηφίας επί τη βάσει των ανωτέρω, προηγείται ο έχων τα 

περισσότερα µόρια στο πεδίο της εργασιακής εµπειρίας. 

 

Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών προσόντων είναι ο 

χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή των αιτήσεων. 
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7. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία µας θα αναρτήσει, το αργότερο µέσα 

σε είκοσι (20) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 

συµµετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στον διαδικτυακό τόπο του 

∆ήµου Πειραιά, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης, το οποίο θα 

υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους του ∆ήµου Πειραιά.  Κατά των πινάκων αυτών, 

επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική 

προθεσµία πέντε (5) ηµερών (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά), η οποία αρχίζει από 

την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά.     

Ενστάσεις, υποβάλλονται µετά την παρέλευση της προθεσµίας, θεωρούνται 

εκπρόθεσµες και δεν εξετάζονται. 

 

Η ένσταση υποβάλλεται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail 

aoristou@piraeus.gov.gr µε θέµα ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριµένες. 

Ενστάσεις κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που 

προηγούνται του ενιστάµενου, κ.λπ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόµενης προθεσµίας υποβολής 

ενστάσεων ή, εφόσον ασκηθούν ενστάσεις, µετά την εξέταση και την έκδοση 

απαντήσεων επί αυτών, οι Πίνακες Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται 

στον σχετικό δικτυακό τόπο του ∆ήµου Πειραιά. 

 

 

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  
 

α) Οι συµµετέχοντες που επιλεγούν θα ασκούν το έργο τους, σε χώρο που διατεθεί 

από το ∆ήµο Πειραιά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.  

β) Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεργαστεί κατά το παρελθόν µε το ∆ήµο Πειραιά και το 

παραδοτέο τους δεν έχει παραληφθεί µερικώς ή ολικώς επειδή κρίθηκε ανεπαρκές, 

αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής.  

γ) Οι παραπάνω συµβάσεις µίσθωσης έργου αφορούν αποκλειστικά το εν λόγω έργο 

και δεν αφορούν σε πάγιες και τακτικές ανάγκες του δικαιούχου του έργου ∆ήµου 

Πειραιά. 

δ) Στην περίπτωση µη υλοποίησης της πράξης/αδυναµία χρηµατοδότησης του έργου 

από το ΠΕΠ Αττική 2014-2020 ο ∆ήµος Πειραιά δεν φέρει καµία υποχρέωση για τις 

εν λόγω συµβάσεις, οι οποίες και παύουν αυτοδίκαια στην περίπτωση απένταξης της 

Πράξης. 

 

 

 

 

ΑΔΑ: 9ΞΓΖΩΞΥ-Υ5Α



  

11 

                                                                  
         ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ     

     Ευρωπαϊκό Ταµείο   
Περιφερειακής Ανάπτυξης 

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

9. ∆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/proslipseis-prosopikou/) 

 

10. ∆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. 

 

11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  

 

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα 

υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail 

aoristou@piraeus.gov.gr µε θέµα  ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, από  14-04-2020  έως και  23-04-2020.  

Αιτήσεις που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από 

τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

12. 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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