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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ BLUACT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ URBACT III 

 
Ο ∆ήµος Πειραιά έχοντας υπόψη :  
 

1. Την µε αριθµ. 561/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία 
εγκρίθηκε η συµµετοχή του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο BluAct, το 
οποίο εντάσσεται στο πρόγραµµα Urbact III. 

2. Το Τεχνικό ∆ελτίο του έργου  
3. Την επιστολή αξιολόγησης ποιότητας του έργου BluAct 
4. Την επιστολή οριστικής έγκρισης του έργου BluAct 
5. Τον Οδηγό του Προγράµµατος BluAct  
6. Το γεγονός ότι συµµετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο BluAct, το 

οποίο εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Urbact. 
7. Το γεγονός ότι ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό 

των  549.668,00 €, ενώ για τον ∆ήµο Πειραιά στο ποσό των 190.444,00 € και  
από αυτά τα 133.310,80 € είναι ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση και τα 57.133,20€ 
προέρχονται από εθνικούς πόρους. 

8. Την υπ. αριθµ 702/27-07-2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
οποία εγκρίθηκε η σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε δύο  (2) άτοµα για 
την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου ΒluAct 2nd wave στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος URBACT ΙΙΙ. 

      9.   Την µε αρ. πρωτ. 36178/3082/03-09-2021 προηγούµενη ανακοίνωσή µας. 

     10.  Το πρακτικό της τριµελούς επιτροπής  αξιολόγησης,  η οποία  συστάθηκε µε 

      την µε αρ. πρωτ. 37897/209/16-09-2021 απόφαση ∆ηµάρχου 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού έργου ΒluAct στο πλαίσιο του Προγράµµατος URBACT ΙΙΙ, µε την 
ακόλουθη ειδικότητα: 

Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης υλοποίησης του 
έργου BluAct. 

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 

 

Πειραιάς             26  / 10 / 2021    

Αρ. Πρωτ.           43820 / 3891  
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1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 

Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετείχε ως επικεφαλής εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο 
BLUACT κατά τη χρονική περίοδο από τον 12ο/2018 ως τον 6ο/2021. Σκοπός του 
έργου ήταν  η εισαγωγή και ενσωµάτωση της πρωτοβουλίας BlueGrowth, του 
διαγωνισµού καινοτοµίας για την ενίσχυση παραδοσιακών οικονοµικών 
δραστηριοτήτων µε νέες και βιώσιµες  επιχειρηµατικές ιδέες που σχετίζονται µε τον 
ναυτιλιακό τοµέα και τη Γαλάζια Οικονοµία  που υλοποιεί ο ∆ήµος σε άλλες λιµενικές 
και παράκτιες ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον τρόπο αυτό ο ∆ήµος Πειραιά µετέφερε την 
καλή αυτή πρακτική στο Mataro της Ισπανίας, την Ostend του Βελγίου, το 
Matosinhos της Πορτογαλίας, το Burgas της Βουλγαρίας, το Galati της Ρουµανίας και 
το Salerno της Ιταλίας. 

Τον Απρίλιο 2021, το ευρωπαϊκό πρόγραµµα URBACT III δηµοσίευσε 
πρόσκληση µε την οποία έδινε τη δυνατότητα σε πόλεις-επικεφαλής εταίρους να 
υποβάλουν εκ νέου πρόταση, ώστε να διεκδικήσουν τη µεταφορά της καλής 
πρακτικής τους και σε άλλες πόλεις. 

Ο ∆ήµος Πειραιά ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση και υπέβαλε πρόταση, 
η οποία εγκρίθηκε στις 14 Ιουνίου 2021. Σύµφωνα µε αυτή η καλή πρακτική του 
διαγωνισµού Bluegrowth θα µεταφερθεί στις πόλεις-λιµάνια: Boulogne sur Mer 
(Γαλλία), Gdansk Entrepreneurship Foundation (Πολωνία), Liepaja (Λετονία) και 
Regional development center Koper (Σλοβενία).     

Το νέο έργο θα διαρκέσει 18 µήνες (Ιούνιος 2021-∆εκέµβριος 2022), έχει 
συνολικό προϋπολογισµό 549.668,00 €, ενώ ο προϋπολογισµός για τον ∆ήµο 
Πειραιά ανέρχεται στο ποσό των  190.444,00 €. Από αυτά τα 133.310,80 € είναι 
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση, ενώ τα 57.133,20 € προέρχονται από εθνικούς πόρους. 

 
 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 
 
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ 

Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης 
υλοποίησης του έργου BluAct 

Πλήθος 
Συνεργατών 

1 

Αντικείµενο 
σύµβασης 
µίσθωσης 
Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα απασχοληθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου “BluAct” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Urbact και θα είναι υπεύθυνος/η για την διοικητική υποστήριξη 
υλοποίησης του έργου BluAct 

• διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη της υλοποίησης και 
παρακολούθησης του έργου, 

• συλλογή και αρχειοθέτηση των εγγράφων/ αρχείων/στοιχείων 
(φυσικών και ηλεκτρονικών) τεκµηρίωσης της φυσικής και 
οικονοµικής παρακολούθησης του έργου, 

• ολοκληρωµένη και έγκαιρη διακίνηση των εγγράφων του 
έργου, συµπεριλαµβανοµένων των διοικητικών εκθέσεων, 
των παραδοτέων και των αναθεωρηµένων εγγράφων 
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• σύνταξη των Εκθέσεων Προόδου Έργου σε συνεργασία µε τις 
αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου Πειραιά. 

• τήρηση των ορθών διαδικασιών υποβολής  εκθέσεων 

• εσωτερικό ποιοτικό έλεγχο των δραστηριοτήτων του έργου 
και των συναφών αποτελεσµάτων 

• ορθή αξιολόγηση της προόδου του έργου σε σχέση µε τους 
προγραµµατισµένους στόχους 

• υποστήριξη των στελεχών του ∆ήµου Πειραιά, ανάλογα µε το 
ρόλο τους (Υπεύθυνο Έργου, Υπεύθυνου Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, κλπ) στην εκτέλεση των εργασιών τους στο 
πλαίσιο του έργου, 

• υποστήριξη των δράσεων πληροφόρησης, δηµοσιότητας και 
δικτύωσης του έργου, 

• υποστήριξη της οµάδας έργου του ∆ήµου όσον αφορά την 
παρακολούθηση και παραλαβή των αποτελεσµάτων/ 
παραδοτέων του έργου 

• γενικότερα οτιδήποτε άλλο κριθεί απαραίτητο για την 
ορθή ολοκλήρωση του ανατεθειµένου έργου και δεν 
µπορεί να προβλεφθεί και να περιγραφεί συγκεκριµένα, 
αλλά έχει άµεση συνάφεια µε τις υποχρεώσεις του 
αναθέτοντα απέναντι στους εταίρους, τη ∆ιαχειριστική 
Αρχή του Προγράµµατος και το Ελληνικό ∆ηµόσιο. 

Παραδοτέα: 

• Φύλλα απασχόλησης (timesheets) όπου θα καταγράφονται οι 
εργασίες που εκτελέσθηκαν και  ο αντίστοιχος χρόνος 
απασχόλησης του στελέχους. 

• Συγγραφή 5 Εκθέσεων Προόδου Εργασιών τριµήνων, ήτοι             
Q1: 9-11/21, Q2: 12/21-2/22, Q3: 3-5/22, Q4: 7-9/22 Q5: 10-
12/22 

Όλες οι Εκθέσεις Προόδου θα µεταφραστούν και στην αγγλική 
γλώσσα  

• Όλα τα παραδοτέα θα παραδοθούν σε έντυπη,  5 αντίτυπα 
και  ηλεκτρονική µορφή. 

 

Χρονική 
διάρκεια 
σύµβασης 

Η χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου θα είναι από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της έως τον ∆εκέµβριο 2022 µε περιθώριο παράτασης 
µόνο σε περίπτωση που παραταθεί το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 
του έργου και µόνο κατόπιν συµφωνίας µε την διαχειριστική αρχή του 
έργου και την Αρχή Πληρωµής. 
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Αµοιβή-
τρόπος 
πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή για τη χρονική διάρκεια της µίσθωσης έργου 
προσδιορίζεται έως 25.600,00 € περιλαµβανοµένων όλων των 
νόµιµων εισφορών και όλων των φορολογικών και άλλων 
επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Απαιτούµενα 
Προσόντα 

1. Πτυχίο Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 
4. Μέτρια γνώση της Γαλλικής Γλώσσας 
5. Γνώση Η/Υ 
6. Επαγγελµατική εµπειρία στον τοµέα των 
ευρωπαϊκών/αναπτυξιακών προγραµµάτων (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) 

 

 

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) Πτυχίο Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης  της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών 
της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 

δ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 

ε) Βιογραφικό σηµείωµα  

στ) Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας τα οποία κατά περίπτωση είναι:   
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    Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος: 

Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες: 

    (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: 
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 • 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 

 • 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 γνώσης της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας, 
σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα ανακοίνωση παράρτηµα µε τίτλο 
«ΤΙΤΛΟΙ  ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ». 

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

Επισήµανση: 

Για τίτλους που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:  

Πράξη αναγνώρισης από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε., 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 αναρτηθεί µαζί µε τα παραρτήµατα που τη 
συνοδεύουν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά (https://piraeus.gov.gr/proslipseis-
prosopikou/). 

6. ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να   απευθύνονται  στο 
Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, στο τηλ. 213 2022556, αρµόδιος για 
πληροφορίες  κ. Κωνσταντίνος Τσόλκας.  
 
7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  
 

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά θα 
υποβληθούν µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail  
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aoristou@piraeus.gov.gr µε θέµα  ΑΙΤΗΣΗ ΣΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ BLUACT,  από      
27-10-2021  έως και 05-11-2021.  

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

 
 
 

 

Ο 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  Π. ΜΩΡΑΛΗΣ 

 


