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ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για τη ςφναψη δφο ςφμβαςεων μίςθωςησ ζργου, ςτο πλαίςιο
υλοποίηςησ του ζργου Εδαφικήσ υνεργαςίασ (Interreg Europe)
«PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy
Instruments for sustainable mobility», με αντικείμενο:
1. Τπεφθυνοσ Διαχείριςησ Ζργου,
2. Τπεφθυνοσ Οικονομικήσ Διαχείριςησ Ζργου.
υνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 18.000,00€, ςυμπ. ΦΠΑ 24%,
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ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΔΟΜΩΝ
Δ/ΝΗ
ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ
ΣΜΗΜΑ
ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ & ΕΡΓΩΝ
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Φαξ:
Ταχ. Δ/νςθ:
Ταχ. Κϊδ.:

213-20.65.145
213-20.65.088
Λ. Συγγροφ 80-88
117 41

ΑΘΗΝΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ
Για τη ςφναψη δφο ςυμβάςεων
μίςθωςησ ζργου ςτο πλαίςιο
υλοποίηςησ του ζργου Εδαφικήσ
υνεργαςίασ
(Interreg
Europe)
«PGI05232
e-MOPOLI:
Electro
MObility as driver to support POLicy
Instruments
for
sustainable
mobility», με αντικείμενο:
1. Τπεφθυνοσ/η
Διαχείριςησ
Φυςικοφ Αντικειμζνου,
2. Τπεφθυνοσ/η
Διαχείριςησ
Οικονομικοφ Αντικειμζνου.

Ζχοντασ υπόψθ:
1. Το N. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Α’/87/7.6.2010),
όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
2. Τθν με αρικμ. 109290/39629/29 Δεκεμβρίου 2016 (ΦΕΚ Βϋ 4251) Απόφαςθ του
Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ περί «Ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικ.
438/2016 απόφαςθσ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ρεριφζρειασ Αττικισ με τθν
οποία τροποποιείται ο Οργανιςμόσ Εςωτερικισ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ»
3. Τθ με αρ. πρωτ. 498816/2-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΝΞ67Λ7-1ΑΛ) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί οριςμοφ Χωρικϊν Αντιπεριφερειαρχϊν Αττικισ και τθ
με αρ. πρωτ. 499022/2-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΞΟ7Λ7-7ΕΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Αττικισ περί οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν και Ρροζδρου Οικονομικισ Επιτροπισ
Ρεριφζρειασ Αττικισ/Μεταβίβαςθσ Αρμοδιοτιτων (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./3-9- 2019)
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4. Τθ με αρ. πρωτ. 555798/20-9-2019 (ΑΔΑ: ΨΒΕΚ7Λ7-Β4Σ) απόφαςθ του
Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί ανάκεςθσ-μεταβίβαςθσ αρμοδιοτιτων ςτον
Εκτελεςτικό Γραμματζα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, τθ με αρ. πρωτ. 555802/20-92019 (ΑΔΑ:ΨΜΤΤ7Λ7-ΚΝΦ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί
τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ με αρ. πρωτ. 505910/4-9-2019 απόφαςθσ, τθ
με αρ. πρωτ. 555804/20-9-2019 (ΑΔΑ:69ΑΕ7Λ7-40Ι) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Αττικισ περί τροποποίθςθσ και ςυμπλιρωςθσ τθσ με αρ. πρωτ. 499022/2-9-2019
απόφαςθσ και τθ με αρ. πρωτ. 555806/20-9-2019 (ΑΔΑ:Ω5ΙΤ7Λ7-ΘΒ8) απόφαςθ
του Ρεριφερειάρχθ Αττικισ περί εξουςιοδότθςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
αρκ. 108 του Ν.4249/2014 (ΦΕΚ 3571/τ.Βϋ/25-9-2019)
5. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143/26.06.2014) «Αρχζσ Δθμοςιονομικισ Διαχείριςθσ
και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - Δθμόςιο Λογιςτικό», όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει.
6. Το Ν. 2690/99 (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».
7. Τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012) «υκμίςεισ για τθν τοπικι
ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ
Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
8. Τον Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ A' 47/11-05-2015) Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ ΔιοίκθςθσΚαταπολζμθςθ Γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ, Αποκατάςταςθ
Αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ.
9. Τθν υπ’ αρικμ. PGI05232 πρόταςθ τθσ πράξθσ «Electro MObility as driver to
support POLicy Instruments for sustainable mobility» με ακρωνφμιο e-MOPOLI θ
ζγκριςθ τθσ οποίασ κοινοποιικθκε ςτο εταιρικό ςχιμα ςφμφωνα με το από 28-052018 γράμμα ειδοποίθςθσ από το πρόγραμμα Interreg Europe.
10. Το από 07-06-2018 υπογεγραμμζνο Συμβόλαιο Χρθματοδότθςθσ τθσ πράξθσ
(Subsidy Contract) μεταξφ του ςυντονιςτι εταίρου και τθσ αρχισ διαχείριςθσ του
προγράμματοσ Interrreg Europe.
11. Το από 05-07-2018 υπογεγραμμζνο Συμφωνθτικό Συνεργαςίασ Ζργου, μεταξφ
του ςυντονιςτι εταίρου και τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
12. Τισ με αρ. 328/2019 και 329/2019 Αποφάςεισ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Αττικισ, με τισ οποίεσ εγκρίκθκε το Ρρόγραμμα Εκτελεςτζων Ζργων και
Ρροχπολογιςμοφ αντίςτοιχα, τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ για το οικονομικό ζτοσ 2020.
ςτισ οποίεσ περιλαμβάνεται το ζργο “e-MOPOLI: Electro MObility as a driver to
support POLicy Instruments for sustainable mobility ” ςτο Ρρόγραμμα Εκτελεςτζων
και ςτον Ρροχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, με ΚΑΕ: 9916.01.002.
13. Τθν με αρ. πρωτ. 3945/03-01-2020 ςχετικι Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ
(ΑΔΑ: Ω2ΦΧ7Λ7).
14. Τον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό του ζργου.
15. Τισ υποχρεϊςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ ςτο πλαίςιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ
ανωτζρω πράξθσ.
16. Τελ 455/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο.
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Η Ρεριφζρεια Αττικισ ανακοινϊνει τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ για τθν ςφναψθ δφο ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο
αναγκϊν υλοποίθςθσ του ζργου Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Interreg Europe)
«PGI05232 e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support POLicy Instruments
for sustainable mobility», ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ζωσ 18.000,00 €, ςυμπ.
Φ.Ρ.Α. 24%, και καλοφμε φυςικά πρόςωπα που επικυμοφν, να υποβάλουν
«ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» (βάςει του Ραραρτιματοσ Β’. που
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ) και να είναι διακζςιμοι
για ενδεχόμενθ ατομικι ςυνζντευξθ. Η «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» με
ςυνθμμζνα ςε αυτι όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτισ κζςεισ, υποβάλλεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο ςτθ
διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου: dspna@patt.gov.gr

Σόποσ διενζργειασ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ , Λ. ΤΓΓΡΟΤ 80-88 ,
5οσ ΟΡΟΦΟ
Δικαίωμα ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό ζχουν όλα τα φυςικά πρόςωπα, θμεδαπά ι
αλλοδαπά, που δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτα αντικείμενα τθσ παροφςθσ.
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί εκατόν ογδόντα
(180) θμζρεσ από τθν επόμενθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του παραπάνω αναφερομζνου
ΑΡΟΙΡΤΕΤΑΙ ΩΣ ΑΡΑΑΔΕΚΤΗ.
Η διακιρυξθ είναι διακζςιμθ ςτο διαδίκτυο, ςτθ διεφκυνςθ : www.patt.gov.gr.
Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυγκεκριμζνα
από το πρόγραμμα Interreg Europe κατά 85% και από το Ρρόγραμμα Δθμοςίων
Επενδφςεων κατά 15% και είναι ενταγμζνο ςτον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ με ΚΑΕ: 9916.01.002.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΣΣΙΚΗ
Ψηφιακά
υπογεγραμμένο από
NIKOLAOS PEPPAS

ΠΕΠΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
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ΜΕΡΟ Α’
I. ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 1 (ΚΑ1): ΜΙΑ (01) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ
ΤΠΕΤΘΤΝΟ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ
ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑ1
Πλήθοσ υνεργατϊν
Αντικείμενο
φμβαςησ
Μίςθωςησ Ζργου

ΤΠΕΤΘΤΝΟ/Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Ζνασ (01)
Ο/Η ςυνεργάτθσ/ιδα κα αναλάβει τθ γενικι εποπτεία
και διοικθτικι μζριμνα τθσ υλοποίθςθσ του φυςικοφ
και τεχνικοφ αντικειμζνου του ζργου και τθσ ορκισ
διεκπεραίωςθσ όλων των δράςεων, τισ οποίεσ ζχει
αναλάβει να υλοποιιςει θ Ρεριφζρεια Αττικισ ωσ
ςυμμετζχουςα ςτο Εταιρικό Σχιμα, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ του ζργου
Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Interreg Europe) «PGI05232
e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support
POLicy Instruments for sustainable mobility».
Συγκεκριμζνα, ο/θ ςυνεργάτθσ/ιδα κα εργαςτεί ςτισ
ακόλουκεσ κατθγορίεσ δράςεων:
1. Exchange of Experience – Ανταλλαγι Εμπειρίασ
2. Communication and Dissemination – Επικοινωνία
& Διάχυςθ
3. Project Management – Διαχείριςθ Ζργου
Αναλυτικότερα, ο/θ ςυνεργάτθσ/ιδα κα ςυνειςφζρει
ςτισ εξισ ενζργειεσ:
 Συνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ ςτο ζργο
Δ/νςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, κακϊσ και με
ςχετικοφσ Φορείσ.
 Επικοινωνία με τουσ εκνικοφσ και διακρατικοφσ
εταίρουσ του ζργου.
 Διεκπεραίωςθ όλων των αναγκαίων ενεργειϊν
ϊςτε να υλοποιθκεί και να ολοκλθρωκεί το
προβλεπόμενο από τθν παροφςα ζργο, ςφμφωνα
με τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ.
 Σφνταξθ εγγράφων για τθν υλοποίθςθ του ζργου.
 Ζγκαιρθ
ςφνταξθ
και
ετοιμαςία
των
υπολειπόμενων περιοδικϊν αναφορϊν (Progress
Reports) για τθν αποςτολι τουσ ςτον Επικεφαλισ
Εταίρο και ςτθν Αρχι Ρλθρωμισ.

Συμμετοχι ςτθν αξιολόγθςθ των παραδοτζων
του φυςικοφ αντικειμζνου του ζργου και ςφνταξθ
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ςχετικϊν εκκζςεων αξιολόγθςθσ/ παραλαβισ.
Συντονιςμόσ των «Συστάσεων» και των «Σχεδίων
Δράσης» των Εταίρων του ζργου, προκειμζνου να
είναι εναρμονιςμζνα με τα πρότυπα που ζχουν
τεκεί.
Συντονιςμόσ και οργάνωςθ για λογαριαςμό τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ, του Διαπεριφερειακοφ
Εκπαιδευτικοφ Εργαςτθρίου, τθσ Επίςκεψθσ
Ρεδίου, τθσ ανταλλαγισ εμπειρίασ ανάμεςα ςε
ενδιαφερόμενουσ φορείσ και φυςικά πρόςωπα
τθσ, κακϊσ και τθσ ςυνάντθςθσ του Εταιρικοφ
Σχιματοσ.
Συγγραφι
κειμζνων
για
τισ
δράςεισ
δθμοςιοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του ζργου.
Σφνταξθ ζκκεςθσ πεπραγμζνων ςυνοδευόμενθ με
όλο το υλικό τεκμθρίωςθσ.
Τιρθςθ θλεκτρονικοφ και φυςικοφ αρχείου του
ζργου.
Συμπλιρωςθ μθνιαίων φφλλων χρονοχρζωςθσ
(time sheets).

Χρονική
φμβαςησ
Ζργου

Διάρκεια Η χρονικισ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τον/τθν
Μίςθωςησ ςυενργάτθ/ιδα ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ
τθσ λιξθ τθσ Α’ φάςθσ του ζργου, δθλαδι ζωσ
31/05/2021. Ενδεχόμενθ χρονικι παράταςθ τθσ Α’
φάςθσ του ζργου, δφναται να ςυμπαραςφρει και τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςφμβαςθ,
κακϊσ και οι θμερομθνίεσ παράδοςθσ των
παραδοτζων δεν δφναται να υπερβοφν τα χρονικά
πλαίςια τθσ Α’ φάςθσ του ζργου.
Σίμημα τησ
φμβαςησ Η ςυνολικι αμοιβι του/τθσ ςυνεργάτθ/ιδασ για τθ
Μίςθωςησ Ζργου
χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ζωσ
τισ 9.000,00€ (ςυμπ. ΦΡΑ). Οποιεςδιποτε επιπλζον
νόμιμεσ ειςφορζσ και κρατιςεισ ικελε προκφψουν
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςυνολικό ωσ άνω ποςό.
Η ςυμφωνθκείςα αμοιβι αναλφεται ςε ζωσ 3.000,00€
μεικτά, ανά μινα απαςχόλθςθσ και δεν κα μπορεί να
ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτζρω ςυνολικό τίμθμα.
Η αμοιβι κα καταβάλλεται ανάλογα με τθν πρόοδο
εκτζλεςθσ και τθν κατά τμιματα παράδοςθ του ζργου,
ζπειτα από τθν υποβολι μθνιαίων φφλλων
7
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χρονοχρζωςθσ, τθν πιςτοποίθςθ και εντολι από τθν
Επιτροπι Ραραλαβισ και τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθν προςκόμιςθ όλων των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, υπό τον όρο φπαρξθσ
διακζςιμου ταμειακοφ υπόλοιπου ςτο ζργο.
Σρόποσ παραλαβήσ του Για το ζργο που αναλαμβάνει να εκτελζςει ο/θ
ανατεθζντοσ ζργου
ςυνεργάτθσ/ιδα, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο/θ ςυνεργάτθσ/ιδα
υποχρεοφται να υποβάλλει μθνιαίεσ εκκζςεισ
παραχκζντοσ ζργου. Η Επιτροπι Ραραλαβι των
παραδοτζων του ζργου παρακολουκεί, ελζγχει και
πιςτοποιεί –είτε ολικά, είτε κατά τμιματα- τθν
ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ του ζργου του
ςυνεργάτθ/ιδασ και ςυντάςςει πρακτικό παραλαβισ
και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ζργου που εκτζλεςε ο
ςυνεργάτθσ/ιδα.
Σόποσ εργαςίασ
Ο/Η ςυνεργάτθσ/ιδα κα εκτελζςει το ζργο
αυτοπροςϊπωσ ςτου χϊρουσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, ςτθν Ακινα.
Επίςθσ, κα ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηεται με τα
μζλθ τθσ ομάδασ ζργου.
Σε περίπτωςθ που αιτιολογθμζνα απαιτείται θ
μετακίνθςι του, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου,
τα ζξοδά του καλφπτονται από τον προχπολογιςμό το
ζργου, υπό τουσ όρουσ που κα ορίηονται ειδκότερα
ςτθ ςφμβαςθ.
Απαιτοφμενα προςόντα
 Να είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι πολίτθσ των κρατϊν –
(επί ποινή αποκλειςμοφ)
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε).
 Για του πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ε.Ε. απαιτείται
άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία
αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ
ελλθνικισ εκπαιδευτικισ αρχισ.
 Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ θλικίασ και να
ζχει θλικία ζωσ 65 ετϊν.
 Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ ι αποδεδειγμζνα
να ζχουν αναβολι ςτράτευςθσ για διάςτθμα ίςο
ι μεγαλφτερο τθσ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ
μίςκωςθσ ζργου και να μθν ζχουν καταδικαςκεί
για λιποταξία.
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Να μθν ζχουν κϊλυμα πρόςλθψθσ, ιτοι: α) να
μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε
οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι
και
ςτθν
υπθρεςία),
απάτθ,
εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία,
καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία,
παράβαςθ
κακικοντοσ,
κακ'
υποτροπι
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για
οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ
ι
ζγκλθμα
οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) να μθν
είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με
τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για
πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ,
ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε, γ) λόγω
καταδίκθσ, να μθν ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά
τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ
ςτζρθςθ αυτι, δ) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι
μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.

 Να ζχει χρονικι διακεςιμότθτα κακ’όλθ τθ
διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ για ςυνεργαςία με τθν
Ομάδα Ζργου τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
 Να κατζχει πτυχίο ι Δίπλωμα Ανϊτατου
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Ρανεπιςτθμιακοφ τομζα
ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) τθσ
θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο ιςότιμο αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ
 Να ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα
αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β)
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν
διαδικτφου (Σφμφωνα με ΑΣΕΡ).
 Να ζχει πιςτοποιθμζνθ άριςτθ γνϊςθ Ευρωπαϊκισ
Γλϊςςασ (Σφμφωνα με ΑΣΕΡ).
Επιθυμητά προςόντα

 Να είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ
9
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 Ρρόςκετθ εμπειρία
υλοποίθςθ Ζργων
 Καλι
Γνϊςθ
(Ευρωπαϊκισ)

ςτθ

διαχείριςθ

δεφτερθσ

ξζνθσ

ι/και

γλϊςςασ

Για την πιςτοποίηςη των ωσ άνω απαιτοφμενων/ επιθυμητϊν προςόντων οι
ενδιαφζρόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν τα κατά τουσ όρουσ τησ παροφςασ
απαιτοφμενα δικαιολογητικά.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑ1
Οι προτάςεισ των υποψθφίων κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω
κριτιρια:
 Τα Απαιτοφμενα Προςόντα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχι
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/ off) και δεν
βακμολογοφνται.
 Για τουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν κα λθφκοφν υπόψθ και κα
μοριοδοτθκοφν μόνο οι ανεξάρτθτοι τίτλοι ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον
διάρκειασ.
 Σε περίπτωςθ κατοχισ μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ τίλου ςπουδϊν κα
μοριοδοτθκεί μόνο ο ζνασ τίτλοσ ςπουδϊν.
Οι υποψήφιοι που πληροφν τα «Απαιτοφμενα Προςόντα», βαθμολογοφνται
ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Α1
Α2
Β.
Β1
Γ

Γ1

Μεταπτυχιακό ι διδακτορικό
τίτλο ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ.
Καλι γνϊςθ δεφτερθσ ξζνθσ
Γλϊςςασ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

25
10

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ι/ και
ςτθν υλοποίθςθ Ζργων
ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

35 (2 μόρια / μινα προχπθρεςίασ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δομθμζνθ ςυνζντευξθ
με ερωτιςεισ που κα
Οι τρεισ πρϊτοι υποψιφιοι βάςθ αφοροφν
τθν
προςωπικότθτα
του
τθσ μοριοδότθςθσ κα κλθκοφν ςε
Υποψθφίου και το
προςωπικι ςυνζντευξθ.
αντικείμενο του υπό
ανάκεςθ ζργου. Η

0 – 30 μόρια
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μζγιςτθ
βακμολογία
που μπορεί να λάβει ο
υποψιφιοσ από τθ
ςυνζντευξθ
είναι
τριάντα (30) μόρια.

II.

ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2 (ΚΑ2): ΜΙΑ (01) ΤΜΒΑΗ ΜΙΘΩΗ ΕΡΓΟΤ ΓΙΑ
ΤΠΕΤΘΤΝΟ/Τ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑ2

ΤΠΕΤΘΤΝΟ/Η
ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ
Πλήθοσ υνεργατϊν
Ζνασ (01)
Αντικείμενο
φμβαςησ Ο/Η ςυνεργάτθσ/ιδα κα αναλάβει τθ γενικι εποπτεία
και διοικθτικι μζριμνα τθσ υλοποίθςθσ του
Μίςθωςησ Ζργου
οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου και τθσ ορκισ
διεκπεραίωςθσ όλων των δράςεων, τισ οποίεσ ζχει
αναλάβει να υλοποιιςει θ Ρεριφζρεια Αττικισ ωσ
ςυμμετζχουςα ςτο Εταιρικό Σχιμα, όπωσ αυτζσ
περιγράφονται ςτθν εγκεκριμζνθ πρόταςθ του ζργου
Εδαφικισ Συνεργαςίασ (Interreg Europe) «PGI05232
e-MOPOLI: Electro MObility as driver to support
POLicy Instruments for sustainable mobility».
Συγκεκριμζνα, ο/θ ςυνεργάτθσ/ιδα κα εργαςτεί ςτισ
ακόλουκεσ κατθγορίεσ δράςεων:
1. Exchange of Experience – Ανταλλαγι Εμπειρίασ
2. Communication and Dissemination – Επικοινωνία
& Διάχυςθ
3. Project Management – Διαχείριςθ Ζργου
Αναλυτικότερα, ο/θ ςυνεργάτθσ/ιδα κα ςυνειςφζρει
ςτισ εξισ ενζργειεσ:
 Συνεργαςία με τισ εμπλεκόμενεσ ςτο ζργο
Δ/νςεισ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, κακϊσ και με
ςχετικοφσ Φορείσ, για οικονομικά κζματα του
ζργου.
 Συνεργαςία με τουσ αρμόδιουσ Φορείσ για τουσ
οικονομικοφσ ελζγχουσ του ζργου.
 Επικοινωνία και ςυνεργαςία με τουσ εκνικοφσ και
διακρατικοφσ εταίρουσ του ζργου για οικονομικά
κεζματα του ζργου.
 Ρροετοιμαςία
και
ςφνταξθ
όλων
των
απαραίτθτων
δικαιολογθτικϊν
για
κάκε
κατθγορία δαπάνθσ και για τον ζλεγχο των
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δθλϊςεων και των παραςτατικϊν των δαπανϊν.
Ρροετοιμαςία τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ
δαπανϊν και λοιπϊν εγγράφων που αφοροφν
ςτθν οικονομικι διαχείριςθ του ζργου και τθν
υποβολι τουσ ςτθν Εκνικι Αρχι και τθν
Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Επίλυςθ και διεκπεραίωςθ κεμάτων που
αφοροφν ςτον προχπολογιςμό του ζργου και
τυχόν τροποποιιςεισ του.
Συνεργαςία με τον οικονομικά υπεφκυνο του
φορζα με τθ Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ και με τθν ομάδα ζργου τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ για τθν εκτζλεςθ του
εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του ζργου και τθν
υλοποίθςθ των υποχρεϊςεων τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ, ςτο πλαίςιο των ςυμβατικϊν τθσ
υποχρεϊςεων, όπωσ περιγράφονται ςτο πλαίςιο
τθσ ςυμφωνίασ με το Συντονιςτι Εταίρο και τθ
Σφμβαςθ Επιχοριγθςθσ.
Οποιαδιποτε άλλθ υποχρζωςθ απορρζει από τθν
οικονομικι διαχείριςθ του ζργου.
Τιρθςθ θλεκτρονικοφ και φυςικοφ αρχείου του
ζργου.
Συμπλιρωςθ μθνιαίων φφλλων χρονοχρζωςθσ
(time sheets).

Χρονική
φμβαςησ
Ζργου

Διάρκεια Η χρονικισ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ για τον/τθν
Μίςθωςησ ςυενργάτθ/ιδα ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ
τθσ λιξθ τθσ Α’ φάςθσ του ζργου, δθλαδι ζωσ
31/05/2021. Ενδεχόμενθ χρονικι παράταςθ τθσ Α’
φάςθσ του ζργου, δφναται να ςυμπαραςφρει και τθ
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Σε κάκε περίπτωςθ, ςφμβαςθ,
κακϊσ και οι θμερομθνίεσ παράδοςθσ των
παραδοτζων δεν δφναται να υπερβοφν τα χρονικά
πλαίςια τθσ Α’ φάςθσ του ζργου.
Σίμημα τησ
φμβαςησ Η ςυνολικι αμοιβι του/τθσ ςυνεργάτθ/ιδασ για τθ
Μίςθωςησ Ζργου
χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται ζωσ
τισ 9.000,00€ (ςυμπ. ΦΡΑ). Οποιεςδιποτε επιπλζον
νόμιμεσ ειςφορζσ και κρατιςεισ ικελε προκφψουν
ςυμπεριλαμβάνονται ςτο ςυνολικό ωσ άνω ποςό.
Η ςυμφωνθκείςα αμοιβι αναλφεται ςε ζωσ 3.000,00€
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Σρόποσ παραλαβήσ
ανατεθζντοσ ζργου

Σόποσ εργαςίασ

μεικτά, ανά μινα απαςχόλθςθσ και δεν κα μπορεί να
ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτζρω ςυνολικό τίμθμα.
Η αμοιβι κα καταβάλλεται ανάλογα με τθν πρόοδο
εκτζλεςθσ και τθν κατά τμιματα παράδοςθ του ζργου,
ζπειτα από τθν υποβολι μθνιαίων φφλλων
χρονοχρζωςθσ, τθν πιςτοποίθςθ και εντολι από τθν
Επιτροπι Ραραλαβισ και τισ αρμόδιεσ Δ/νςεισ τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ και τθν προςκόμιςθ όλων των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, υπό τον όρο φπαρξθσ
διακζςιμου ταμειακοφ υπόλοιπου ςτο ζργο.
του Για το ζργο που αναλαμβάνει να εκτελζςει ο/θ
ςυνεργάτθσ/ιδα, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτο
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο/θ ςυνεργάτθσ/ιδα
υποχρεοφται να υποβάλλει μθνιαίεσ εκκζςεισ
παραχκζντοσ ζργου. Η Επιτροπι Ραραλαβι των
παραδοτζων του ζργου παρακολουκεί, ελζγχει και
πιςτοποιεί –είτε ολικά, είτε κατά τμιματα- τθν
ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ του ζργου του
ςυνεργάτθ/ιδασ και ςυντάςςει πρακτικό παραλαβισ
και βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ ζργου που εκτζλεςε ο
ςυνεργάτθσ/ιδα.
Ο ςυνεργάτθσ/ιδα κα εκτελζςει το ζργο
αυτοπροςϊπωσ ςτου χϊρουσ και ςτισ εγκαταςτάςεισ
τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, ςτθν Ακινα.
Επίςθσ, κα ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηεται με τα
μζλθ τθσ ομάδασ ζργου.
Σε περίπτωςθ που αιτιολογθμζνα απαιτείται θ
μετακίνθςι του, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του ζργου,
τα ζξοδά του καλφπτονται από τον προχπολογιςμό το
ζργου, υπό τουσ όρουσ που κα ορίηονται ειδκότερα
ςτθ ςφμβαςθ.

Απαιτοφμενα προςόντα
(επί ποινή αποκλειςμοφ)

 Να είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι πολίτθσ των κρατϊν –
μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε).
 Για του πολίτεσ των κρατϊν τθσ Ε.Ε. απαιτείται
άριςτθ γνϊςθ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, θ οποία
αποδεικνφεται από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ
ελλθνικισ εκπαιδευτικισ αρχισ.
 Να ζχει ςυμπλθρϊςει το 18ο ζτοσ θλικίασ και να
ζχει θλικία ζωσ 65 ετϊν.
 Οι άνδρεσ υποψιφιοι να ζχουν εκπλθρϊςει τισ
ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι να ζχουν
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απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ ι αποδεδειγμζνα
να ζχουν αναβολι ςτράτευςθσ για διάςτθμα ίςο
ι μεγαλφτερο τθσ απαςχόλθςθσ με ςφμβαςθ
μίςκωςθσ ζργου και να μθν ζχουν καταδικαςκεί
για λιποταξία.
 Να μθν ζχουν κϊλυμα πρόςλθψθσ, ιτοι: α) να
μθν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε
οποιαδιποτε ποινι για κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι
και
ςτθν
υπθρεςία),
απάτθ,
εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία,
καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία,
παράβαςθ
κακικοντοσ,
κακ'
υποτροπι
ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ, κακϊσ και για
οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ γενετιςιασ
ελευκερίασ
ι
ζγκλθμα
οικονομικισ
εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ, β) να μθν
είναι υπόδικοι που ζχουν παραπεμφκεί με
τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για
πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ,
ζςτω και αν το αδίκθμα παραγράφθκε, γ) λόγω
καταδίκθσ, να μθν ζχουν ςτερθκεί τα πολιτικά
τουσ δικαιϊματα και για όςο χρόνο διαρκεί θ
ςτζρθςθ αυτι, δ) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι
μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
 Να ζχει χρονικι διακεςιμότθτα κακόλθ τθ
διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ για ςυνεργαςία με τθν
Ομάδα Ζργου τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
 Να κατζχει πτυχίο ι Δίπλωμα Ανϊτατου
Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ Ρανεπιςτθμιακοφ τομζα
ι Ελλθνικοφ Ανοικτοφ Ρανεπιςτθμίου (ΕΑΡ) τθσ
θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο ιςότιμο αντίςτοιχθσ
ειδικότθτασ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ
 Να ζχει πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα
αντικείμενα: α) επεξεργαςίασ κειμζνων, β)
υπολογιςτικϊν φφλλων και γ) υπθρεςιϊν
διαδικτφου (ςφμφωνα με ΑΣΕΡ).
 Να ζχει πιςτοποιθμζνθ καλι γνϊςθ μίασ (1) ξζνθσ
γλϊςςασ (ςφμφωνα με ΑΣΕΡ).
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Επιθυμητά προςόντα

 Να είναι κάτοχοσ αναγνωριςμζνου Μεταπτυχιακοφ
Διπλϊματοσ ι Διδακτορικοφ τίτλου ςπουδϊν τθσ
θμεδαπισ ι ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ
 Πξφζζεηε εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε ή/θαη πινπνίεζε
Έξγσλ

Για την πιςτοποίηςη των ωσ άνω απαιτοφμενων/ επιθυμητϊν προςόντων οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεοφνται να υποβάλλουν τα κατά τουσ όρουσ τησ παροφςασ
απαιτοφμενα δικαιολογητικά.
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ – ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΗ – ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑ1
Οι προτάςεισ των υποψθφίων κα αξιολογθκοφν ςφμφωνα με τα παρακάτω
κριτιρια:
 Τα Απαιτοφμενα Προςόντα αποτελοφν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ ςυμμετοχι
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ, είναι κριτιρια αποκλειςμοφ (on/ off) και δεν
βακμολογοφνται.
 Για τουσ μεταπτυχιακοφσ τίτλουσ ςπουδϊν κα λθφκοφν υπόψθ και κα
μοριοδοτθκοφν μόνο οι ανεξάρτθτοι τίτλοι ςπουδϊν ετιςιασ τουλάχιςτον
διάρκειασ.
 Σε περίπτωςθ κατοχισ μεταπτυχιακοφ και διδακτορικοφ τίλου ςπουδϊν κα
μοριοδοτθκεί μόνο ο ζνασ τίτλοσ ςπουδϊν.
Οι υποψήφιοι που πληροφν τα «Απαιτοφμενα Προςόντα», βαθμολογοφνται
ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
α/α

ΕΠΙΘΤΜΗΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ

Α.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Α1

Μεταπτυχιακό ι διδακτορικό
τίτλο ςπουδϊν τθσ θμεδαπισ ι
ιςότιμο τίτλο τθσ αλλοδαπισ.

20

Β.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ι/ και
ςτθν υλοποίθςθ Ζργων
ΠΡΟΩΠΙΚΗ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ

Ζωσ 50 (2 μόρια / μινα προχπθρεςίασ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Β1
Γ

Γ1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Δομθμζνθ ςυνζντευξθ
Οι τρεισ πρϊτοι υποψιφιοι βάςθ με ερωτιςεισ που κα
αφοροφν
τθν
τθσ μοριοδότθςθσ κα κλθκοφν ςε
προςωπικότθτα
του
προςωπικι ςυνζντευξθ.
Υποψθφίου και το
αντικείμενο του υπό

0 – 30 μόρια
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ανάκεςθ ζργου. Η
μζγιςτθ
βακμολογία
που μπορεί να λάβει ο
υποψιφιοσ από τθ
ςυνζντευξθ
είναι
τριάντα (30) μόρια.

III.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ

Καταληκτική προθεςμία υποβολήσ των αιτήςεων εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ είναι
η: 5/3/2021
ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ - ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
1.

ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Οι ενδιαφερόμενοι καλοφνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» (βάςει του Ραραρτιματοσ Β’. που αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ) και να είναι διακζςιμοι για ενδεχόμενθ ατομικι
ςυνζντευξθ. Η «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» με ςυνθμμζνα ςε αυτι όλα
τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κζςεισ,
υποβάλλεται αποκλειςτικά με θλεκτρονικό τρόπο ςτθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου: dspna@patt.gov.gr
Στο κζμα του μθνφματοσ θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ κα αναγράφεται:
«e-MOPOLI, ΑΙΤΗΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: (ΚΑ1 ι ΚΑ2), ____ (Πνομα) ____(Επίκετο)».
Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία δεν κακίςταται δυνατι θ αναηιτθςθ των
απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν είτε με θλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των
τρεχουςϊν ςυνκθκϊν, ο/θ υποψιφιοσ/α δφναται να υποβάλει υπεφκυνθ διλωςθ
του ν.1599/1985 (ΦΕΚ 75/Α), ςφμφωνα με τθν οποία, εφόςον προκφψει θ επιλογι
του/τθσ, κα προςκομίςει αυτά ςε χρόνο μεταγενζςτερο και πάντωσ άμεςα μετά τθ
λιξθ των ζκτακτων μζτρων λόγω του κορωνοϊοφ COVID-19.
Οι αιτιςεισ ςυντάςςονται ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα και πρζπει να είναι
κακαρογραμμζνεσ, να μθ φζρουν ξφςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ ι διορκϊςεισ.
Αποκλίςεισ από τουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ αποτελοφν λόγο
αποκλειςμοφ των αιτιςεων.
Αντικατάςταςθ τθσ αίτθςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία και
ϊρα υποβολισ των αιτιςεων. Η νζα αίτθςθ πρζπει απαραιτιτωσ να αναγράφει ςτο
κζμα του email υποβολισ τθσ και επί του νζου εντφπου «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» με μεγάλα γράμματα «ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ι «ΓΙΑ
ΣΥΜΡΛΗΩΣΗ» αντίςτοιχα.
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Θα λθφκοφν υπόψθ μόνο οι αιτιςεισ που κα υποβλθκοφν ςτθν ωσ άνω
θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ, με ευκφνθ των υποψθφίων, το
αργότερο μζχρι τθν ωσ άνω καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ αιτιςεων. Αιτιςεισ,
που κα υποβλθκοφν ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ,
μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία είναι εκπρόκεςμεσ, δεν παραλαμβάνονται από
τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ και δεν αξιολογοφνται.
Το εμπρόκεςμο των αιτιςεων κρίνεται με βάςθ τθν θμερομθνία και ϊρα
θλεκτρονικισ ςιμανςθσ που φζρει το θλεκτρονικό ταχυδρομείο μζςω του οποίου
υποβάλλονται οι αιτιςεισ. Η Ρεριφζρεια Αττικισ ουδεμία ευκφνθ φζρει για το
χρόνο και το περιεχόμενο των θλεκτρονικϊν αιτιςεων που κα υποβλθκοφν.
2. ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Οι υποψιφιοι/εσ επιςυνάπτουν ςτθν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ» και
επί ποινι αποκλειςμοφ, τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Απλό αντίγραφο των δφο όψεων του ατομικοφ δελτίου ταυτότθτασ ι τθσ
ςχετικισ προςωρινισ βεβαίωςθσ τθσ αρμόδιασ αρχισ ι των κρίςιμων ςελίδων του
διαβατθρίου (δθλ. αυτϊν όπου αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία ταυτότθτασ
του/τθσ κατόχου).
2.

Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα.

3. Υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι κα
δθλϊνουν:
 ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και ςε οποιαδιποτε ποινι για
κλοπι, υπεξαίρεςθ (κοινι ι ςτθν υπθρεςία), απάτθ, εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, απιςτία δικθγόρου, δωροδοκία ι δωρολθψία, καταπίεςθ,
απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ, ςυκοφαντικι
δυςφιμθςθ κακ’ υποτροπι ι εγκλιματα τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ ι
οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ,
 ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπισ με τελεςίδικο βοφλευμα ι κατ’
άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) για κακοφργθμα ι για
πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το αδίκθμα αυτό
ζχει παραγραφεί,
 ότι δεν ζχουν ςτερθκεί λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα,
 ότι δεν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι),
υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δυο
αυτζσ καταςτάςεισ,
 ότι δεν βρίςκονται ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ, παφςθ δραςτθριοτιτων,
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι αναγκαςτικό ςυμβιβαςμό οφτε ζχει κινθκεί ςε
βάροσ τουσ διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, εκκακάριςθ αναγκαςτικισ
διαχείριςθσ ι πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ,
 ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για αδίκθμα που αφορά ςτθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ δυνάμει απόφαςθσ με ιςχφ
δεδικαςμζνου και ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ όςον αφορά
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τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ςχετικά με τθν
πλθρωμι φόρων και τελϊν,
ότι δεν ζχουν απολυκεί από κζςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ ι Ο.Τ.Α. ι άλλου
Νομικοφ Ρροςϊπου του δθμόςιου τομζα, λόγω επιβολισ τθσ πεικαρχικισ
ποινισ τθσ οριςτικισ παφςεωσ ι λόγω καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ
για ςπουδαίο λόγο, οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτα τουσ, αν δεν παρζλκει
πενταετία από τθν απόλυςθ,
ότι ζλαβαν γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται όλουσ ανεπιφφλακτα και
επιτρζπουν τθν πρόςβαςθ ςτα υποβλθκζντα ζγγραφα, ςφμφωνα με τθν
παροφςα διακιρυξθ,
ότι δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι
πλθροφοριϊν που ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι,
ότι για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ δεν ςυντρζχει
κανζνα κϊλυμα ςτο πρόςωπο τουσ και ότι ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα
φροντίςουν για τθν άρςθ κάκε κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον
επιλεγοφν,
ότι παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςισ τουσ για τυχόν απόφαςθ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που αφορά ςτθν αναβολι ι ςτθ ματαίωςθ τθσ
παροφςασ προκιρυξθσ ι ςτθ μθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ,
τθν ακρίβεια των ςτοιχείων του βιογραφικοφ ςθμειϊματοσ,
το οικείο επαγγελματικό μθτρϊο/τεχνικό επιμελθτιριο, εφόςον είναι
εγγεγραμμζνοι,
για τουσ άνδρεσ τθν εκπλιρωςθ των ςτρατιωτικϊν τουσ υποχρεϊςεων ι τθ
νόμιμθ απαλλαγι από αυτζσ,

Επίςθσ, επιςυνάπτουν τα ακόλουκα δικαιολογθτικά ςε ευκρινι αντίγραφα των
πρωτοτφπων εγγράφων, ςφμφωνα με τα Ραραρτιματα ΑΣΕΡ:
4.

Τίηινη ζπνπδψλ.

Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: Πξάμε αλαγλψξηζεο απφ ην
ΓΙΚΑΤΣΑ γηα ηελ ηζνηηκία θαη αληηζηνηρία ηνπ ηίηινπ θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο
βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηνχ κε ηε βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ ή
Πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο απφ ην Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο
Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π) πεξί ηζνηηκίαο θαη
αληηζηνηρίαο θαζψο θαη αληηζηνηρία ηεο βαζκνινγηθήο θιίκαθαο απηψλ κε ηε
βαζκνινγηθή θιίκαθα ησλ εκεδαπψλ ηίηισλ.
Σε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε ή ην πηζηνπνηεηηθφ αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν, απαηηείηαη βεβαίσζε απφ ην Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα πνπ
ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο θαη
θσηναληίγξαθν επίζεκεο κεηάθξαζήο ηεο.
5. Μεηαπηπρηαθφ ή Γηδαθηνξηθφ ηίηιν ζπνπδψλ (εθφζνλ δηαζέηεη)
Οη ππνςήθηνη πνπ είλαη θάηνρνη κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ
ππνβάιινπλ επθξηλέο αληίγξαθν ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.
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Δάλ ν ηίηινο έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη: Πξάμε αλαγλσξίζεσο ηνπ
ηίηινπ απφ ην ΓΙΚΑΤΣΑ ή Πηζηνπνηεηηθφ Αλαγλψξηζεο απφ ηνλ Γηεπηζηεκνληθφ
Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Τίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο (Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
πεξί ηζνηηκίαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ απφ ηελ πξάμε αλαγλψξηζεο δελ πξνθχπηεη ην
γλσζηηθφ αληηθείκελν ή ε απαηηνχκελε εμεηδίθεπζε απφ ηελ πξνθήξπμε, απαηηείηαη
βεβαίσζε απφ ην Παλεπηζηήκην πνπ ρνξήγεζε ηνλ ηίηιν, ε νπνία λα θαζνξίδεη απηφ,
θαζψο θαη επίζεκε κεηάθξαζή ηεο.
6. Απαηηνχκελνπο ηίηινπο ζπνπδψλ απφ ηνπο νπνίνπο ζα πξνθχπηεη ε γλψζε ηεο
αγγιηθήο γιψζζαο.
Η γλψζε αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 ηνπ Π. . 146/2007
«Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ 50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε
ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (ΦΔΚ 185/3.8.2007/η.Α’), ζε
ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Π. . 116/2006
«Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001…….» (ΦΔΚ 115/9.6.2006/η.Α’».
7. Απαηηνχκελνπο ηίηινπο απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε πηζηνπνίεζε ηεο γλψζεο
ρξήζε Η/Υ.
8.

Μειέηεο πνπ βαζκνινγνχληαη (φπνπ απαηηνχληαη)

9.

Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο ζε ηζρχ (φπνπ απαηηείηαη).

10. Αληίγξαθα ησλ πηζηνπνηεηηθψλ πξνυπεξεζίαο/εκπεηξίαο απφ πξνεγνχκελνπο
εξγνδφηεο θαη ησλ ινηπψλ απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ ηεο εκπεηξίαο ηνπο, θ.ιπ.
Ωο εκπεηξία λνείηαη ε απαζρφιεζε πνπ έρεη απνθηεζεί ζηελ εκεδαπή ή αιινδαπή κε
ζρέζε εξγαζίαο ή ζχκβαζε έξγνπ ζην δεκφζην ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ή άζθεζε
επαγγέικαηνο ζε θαζήθνληα ή έξγα, ζπλαθή κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα
πξφζθιεζε, κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ βαζηθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε ηνλ νπνίν ν/ε
ππνςήθηνο/α κεηέρεη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία θαη ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε, κε ηελ
θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθή θάιπςε.
Ωο απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απφδεημε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο ρξνληθήο
δηάξθεηαο ηεο εκπεηξίαο ιακβάλνληαη ππφςε:
Α). Γηα κηζζσηνχο ηνπ δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα:
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ θνξέα απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη επαθξηβψο, ε
ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ
εξγνδφηε, θπζηθνχ πξνζψπνπ ή ηεο επσλπκίαο ηεο επηρείξεζεο αλ πξφθεηηαη
γηα λνκηθφ πξφζσπν γηα ππνςεθίνπο πνπ ε εκπεηξία ηνπο αθνξά ην δεκφζην
ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα).
 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηεη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο (γηα ηνπο ππνςήθηνπο πνπ ε εκπεηξία ηνπο
αθνξά ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα).
Β). Γηα ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο:
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 Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε
ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο.
 Σρεηηθέο ζπκβάζεηο ή δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ, πνπ λα θαιχπηνπλ
ελδεηθηηθψο ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ εκπεηξίαο.
3.
1.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΑΙΣΗΕΩΝ/ΠΡΟΣΑΕΩΝ
Αξιολόγηςη προτάςεων

Η αξιολόγθςθ των προτάςεων/αιτιςεων κα γίνει από Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ
οποία ζχει ςυγκροτθκεί με απόφαςθ του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχθ, και κα
ειςθγθκεί τον/τθν προτεινόμενο/θ για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ
ζργου. Οι ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν κα εξεταςτοφν από Επιτροπι Ενςτάςεων
θ οποία ζχει ςυγκροτθκεί αντιςτοίχωσ.
Η διαδικαςία αξιολόγθςθσ κα ςυντελεςτεί ςε δυο φάςεισ ωσ εξισ:
1. Η Επιτροπι κα προβεί ςτον ζλεγχο πλθρότθτασ των αιτιςεων και των
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και κα καταρτίςει κατάλογο των υποψθφίων που
κα πλθροφν τουσ όρουσ ςυμμετοχισ ςτθν πρόςκλθςθ και κα γίνουν δεκτοί ςτθ
διαδικαςία αξιολόγθςθσ που κα ακολουκιςει.
2. Στθ ςυνζχεια, θ Επιτροπι κα προβεί ςτθν αξιολόγθςθ των απαιτοφμενων και
πρόςκετων προςόντων των υποψθφίων και ςτθ βακμολόγθςθ αυτϊν. Οι
υποψιφιοι δφναται να κλθκοφν από τθν Επιτροπι να παράςχουν εξθγιςεισδιευκρινιςεισ επί των προςκομιςκζντων δικαιολογθτικϊν. Η μθ ανταπόκριςθ των
υποψθφίων ςε αίτθμα τθσ Επιτροπισ για παροχι διευκρινιςεων οδθγεί ςτον
αποκλειςμό τουσ.
3. Μεηά ηε βαζκνιφγεζε ησλ πξνζφλησλ ε Δπηηξνπή ζα θαηαξηίζεη «ΠΙΝΑΚΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Α)» γηα θάζε ππνςήθην.
4. Η ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων τελείται δια τθσ ανάρτθςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ (https://www.patt.gov.gr) (τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ για τθν αποδοχι των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ των Ρροτάςεων και τθ
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. Δυνατότθτα ενςτάςεων ςυντρζχει εντόσ προκεςμίασ 5 θμερϊν από
τθν ανάρτθςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ ςτο Ρρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Ρεριφζρειασ Αττικισ.
5. Η άςκθςθ τθσ ζνςταςθσ γίνεται με υποβολι τθσ αποκλειςτικά μζςω

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ dspna@patt.gov.gr τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ.
Στο κζμα τθσ θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ ζνςταςθσ κα πρζπει να αναγράφεται
«ΕΝΣΤΑΣΗ, e-MOPOLI, ΑΙΤΗΣΗ_ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: (ΚΑ1 ι ΚΑ2), ____ (Πνομα)
____(Επίκετο)».
Το εμπρόκεςμο τθσ ζνςταςθσ κρίνεται από τθν θμερομθνία και ϊρα τθσ
θλεκτρονικισ ςιμανςθσ που φζρει το θλεκτρονικό ταχυδρομείο μζςω του οποίου
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υποβάλλονται οι ενςτάςεισ. Ενςτάςεισ που υποβάλλονται μετά τθν παρζλευςθ τθσ
άνω προκεςμίασ απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ και δεν εξετάηονται, ανεξαρτιτωσ
του λόγου που οδιγθςε ςτθν εκπρόκεςμθ υποβολι.
6. Οι ενςτάςεισ κα εξεταςτοφν εντόσ δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν
Επιτροπι Ενςτάςεων θ οποία ςυντάςςει και αποςτζλλει ςχετικό πρακτικό προσ τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.
7. Αθνχ παξέιζεη ε πξνζεζκία ησλ ελζηάζεσλ θαη θαηφπηλ αμηνιφγεζεο απηψλ, ζα
θαηαξηηζηεί λένο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Β) κε Φζίλνπζα Σεηξά
θαηάηαμεο, θαηά ηνπ νπνίνπ δελ ππνβάιινληαη πιένλ ελζηάζεηο. Οη ππνςήθηνη ηνπ
σο άλσ πίλαθα ζα θαινχληαη κε ζρεηηθή Αλαθνίλσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, ζε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαη ψξα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο
Αμηνιφγεζεο, γηα Σπλέληεπμε. Σε πεξίπησζε πνπ Υπνςήθηνο δελ παξνπζηαζηεί γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν ηελ αθξηβή εκέξα θαη ψξα ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο,
δελ δχλαηαη λα επαλαπξνζδηνξίζεη άιιε εκεξνκελία Σπλέληεπμεο, νπφηε
απνθιείεηαη απφ ηε ζρεηηθή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. Σε πεξίπησζε ηζρχνο
πεξηνξηζηηθψλ κέηξσλ ζηελ θπθινθνξία ησλ πνιηηψλ θαηά ηελ πξνβιεπφκελε εκέξα
ηεο ζπλέληεπμεο απηή ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ εθαξκνγήο ηειεδηάζθεςεο
(Skype). Για το λόγο αυτό οι υποψήυιοι θα πρέπει να αναυέρουν λογαριασμό για
επικοινωνία μέσω Skype.
8. Με ην πέξαο ησλ Σπλεληεχμεσλ, ε σο άλσ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ζα θαηαξηίζεη
ηνλ ΤΔΛΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Γ), φπνπ ζα αλαγξάθνληαη επηπιένλ
γηα θάζε ππνςήθην ηα κφξηα πνπ έιαβε ζηε ζπλέληεπμε ή ιφγνη ηπρφλ απνθιεηζκνχ.
9. Ο Τειηθφο Πίλαθαο Υπνςεθηνηήησλ είλαη νξηζηηθφο θαη αλαξηάηαη ζηελ
ηζηνζειίδα ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο θαη ζηνλ ζρεηηθφ θεληξηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν
https://diavgeia.gov.gr/ δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3861/2010 πεξί ηεο
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαχγεηα» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.
Σεκεηψλεηαη φηη νη αλσηέξσ Πίλαθεο θαηαξηίδνληαη απνθιεηζηηθά βάζεη ησλ
βαζκνινγνχκελσλ πξνζφλησλ γηα ηε ζέζε.

2.

Ανάρτηςη αποτελεςμάτων

Τα αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ρεριφζρειασ
Αττικισ
(https://www.patt.gov.gr)
Σθμειϊνεται ότι θ Ρεριφζρεια Αττικισ δεν δεςμεφεται να αποδεχκεί κάποια από
τισ προτάςεισ που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ. Η αποδοχι πρόταςθσ και θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ανικει ςε κάκε
περίπτωςθ ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Ρεριφζρειασ τθν οποία αςκεί όταν και
όπωσ κεωρεί αναγκαίο για τθν καλι εκτζλεςθ του ωσ άνω Ζργου.
Η Ρεριφζρεια Αττικισ δικαιοφται ςε κάκε περίπτωςθ να προχωριςει ςε μερικι
οριςτικοποίθςθ αποτελεςμάτων και ςτθν ςφναψθ των ςυμβάςεων ςε
διαφορετικοφσ χρόνουσ.
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3.

υλλογή και επεξεργαςία προςωπικϊν δεδομζνων

Σε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και τθσ οδθγίασ 95/ΕΚ (GDPR) για τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα, οι
ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να ςυναινζςουν και να
παρζχουν τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ τουσ για τθν επεξεργαςία όλων των
προςωπικϊν δεδομζνων τουσ, όπωσ αυτά κα δθλωκοφν ςτθν αίτθςθ τουσ και ςτα
επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά.
Για το λόγο αυτό οι ςυμμετζχοντεσ κα υποβάλλουν το “ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ –
ΓΝΩΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ”, ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Γ’ που αποτελεί αναπόςπαςτο
μζροσ τθσ παροφςασ.
4.

φναψη φμβαςησ Μίςθωςησ Ζργου - Απαςχόληςη

Η Ρεριφζρεια Αττικισ κα προβεί ςτθ ςφναψθ ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου με
τουσ επιλεγζντεσ υποψιφιουσ κάκε κζςθσ. Οι επιλεγζντεσ υποψιφιοι κα κλθκοφν
να υπογράψουν ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου. Σε περίπτωςθ παραίτθςθσ,
οικειοκελοφσ αποχϊρθςθσ ι ζκπτωςθσ του επιλεγζντοσ/επιλεγείςασ ι πρόωρθσ
λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να επιλεγεί ο επόμενοσ επικρατζςτεροσ
υποψιφιοσ/α ςφμφωνα με τον πίνακα κατάταξθσ που κα ςυνταχκεί, και οφτω
κακεξισ.
Οι ςυμβάςεισ μίςκωςθσ ζργου κα είναι οριςμζνθσ χρονικισ διάρκειασ, από τθν
θμερομθνία υπογραφισ τθσ εκάςτοτε ςφμβαςθσ από τουσ ςυμβαλλομζνουσ ζωσ
τθ λιξθ τθσ Α’ φαςθσ του ζργου e-MOPOLI, ιτοι τθν 31θ Μαϊου 2021, ωσ ιςχφει.
Οι ςυμβάςεισ δφναται να ανανεϊνονται για κάκε νζα χρονικι παράταςθ τθσ Α’
φάςθσ του ζργου e-MOPOLI, χωρίσ τθ διενζργεια νζασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ
ενδιαφζροντοσ και χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των προτζρων για τθν Ρεριφζρεια
Αττικισ.

Το αντικείμενο των ςυμβάςεων ςυνδζεται αποκλειςτικά με τισ ανάγκεσ του ζργου
e-MOPOLI και δεν καλφπτει πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ.
Η παροφςα διαδικαςία πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ
ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου δεν είναι διαγωνιςτικι και ςυνεπϊσ θ επιλογι
αντιςυμβαλλόμενων ζχει τον χαρακτιρα αποδοχισ πρόταςθσ και όχι
«πρόςλθψθσ».
Σε περίπτωςθ που κάποιοσ/α αντιςυμβαλλόμενοσ/θ εκτελεί πλθμμελϊσ τα
κακικοντά του/τθσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ι τθσ ςφμβαςισ του,
θ Ρεριφζρεια Αττικισ δφναται να αξιϊςει τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ αηθμίωσ και να
προβεί ςε αντικατάςταςι του/τθσ με τον/τθν επόμενο/θ κατά ςειρά κατάταξθσ
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υποψιφιο/α, χωρίσ περαιτζρω διαδικαςία, ι να προβεί ςε νζα διαδικαςία
επιλογισ.
Αντιςτοίχωσ, αναπλθρϊνεται ο/θ αντιςυμβαλλόμενοσ/θ που τυχόν αποχωριςει
πριν από τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Το αποτζλεςμα τθσ εργαςίασ ανικει ςτθν
Ρεριφζρεια Αττικισ.
Τζλοσ, ςε περίπτωςθ που για οποιονδιποτε λόγο διακοπεί θ προβλεπόμενθ για
το ζργο χρθματοδότθςθ, θ Ρεριφζρεια Αττικισ διατθρεί το δικαίωμα να διακόψει
με διλωςθ διακοπισ και αηθμίωσ τθν εκτζλεςθ των ςυμβάςεων μίςκωςθσ ζργου.
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IV.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ

Σο πρόγραμμα Interreg Europe 2014-2020
Το Ρρόγραμμα Interreg Europe βοθκά τισ περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ ςτθν
Ευρϊπθ να αναπτφξουν και να εφαρμόςουν καλφτερεσ πολιτικζσ ςχετικά με τθν
Ζρευνα και Καινοτομία, τθν Ανταγωνιςτικότθτα Μικρομεςαίων Επιχειριςεων, τθ
μετάβαςθ ςτθν Οικονομία Χαμθλϊν Εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου και τθν
Ρεριβαλλοντικι Αποδοτικότθτα. Συγκεκριμζνα για το ςτόχο τθσ Οικονομίασ
Χαμθλϊν Εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου, το Ρρόγραμμα, προωκεί ςτρατθγικζσ
βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και των ςυναφϊν μζτρων προςαρμογισ.
ΙΣΟΡΙΚΟ
Η ςτρατθγικι «Ευρϊπθ 2020» και ο μεταγενζςτεροσ ευρωπαϊκόσ προγραμματιςμόσ
2014-2020, προωκοφν τα πρότυπα κινθτικότθτασ, τα ςυςτιματα μεταφορϊν, τισ
υποδομζσ και τισ βιϊςιμεσ υπθρεςίεσ χαμθλϊν εκπομπϊν CO2.
Η θλεκτρονικι κινθτικότθτα αντιπροςωπεφει ιδθ ςτθν Ευρϊπθ μια εξαιρετικι
ευκαιρία για τθν επίλυςθ προβλθμάτων εκπομπϊν CO2 ςε αςτικό περιβάλλον με τθ
χριςθ ιδιωτικϊν θλεκτρονικϊν οχθμάτων, δθμόςιων μεταφορϊν με θλεκτρονικά
λεωφορεία, υπθρεςιϊν θλεκτρικϊν ταξί κ.λπ.
Ωςτόςο θ θλεκτροκίνθςθ ζχει ςυχνά περιοριςμζνθ εφαρμογι ςτισ χϊρεσ τθσ ΕΕ,
γεγονόσ που οφείλεται ςτθν περιοριςμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Δθμόςιασ
Διοίκθςθσ ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ που μπορεί να προςφζρει ςτθν επίλυςθ
μζρουσ προβλθμάτων διαχείριςθσ τθσ κυκλοφορίασ.
τόχοσ του ζργου «e-MOPOLI
Κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι να ςυμβάλει ςτθν επίλυςθ του παραπάνω
προβλιματοσ, μζςα από τθν εφαρμογι και τθ βελτίωςθ των εκνικϊν,
περιφερειακϊν και τοπικϊν πολιτικϊν ςτον τομζα αυτό. Μζςα από το ζργο κα
αναπτυχκεί ζνα ςχζδιο δράςθσ, το οποίο κα αποτελζςει τθ βάςθ για τον
μελλοντικό ςχεδιαςμό μιασ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ ςε κάκε χϊρα.
Φάςεισ του ζργου:
Το ζργο αποτελείται από 2 φάςεισ:
- Φάςθ A’ - Ζμφαςθ ςτθ διαδικαςία τθσ διαπεριφερειακισ μάκθςθσ:
 Ανταλλαγι εμπειριϊν / βζλτιςτων πρακτικϊν,
 διαπεριφερειακζσ επιςκζψεισ,
 διαπεριφερειακά ςεμινάρια / εργαςτιρια,
 αξιολογιςεισ,
 ανταλλαγζσ προςωπικοφ,
 μελζτεσ / αναλφςεισ,
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 ςυναντιςεισ εμπλεκομζνων,
 εκμάκθςθ πολιτικϊν μζςα από πλατφόρμεσ που κα αναπτυχκοφν,
 ανάπτυξθ ςχεδίων δράςθσ.
- Φάςθ B’ - Η παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των ςχεδίων δράςθσ:
 επαφι με τα κφρια ενδιαφερόμενα μζρθ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ ςε κάκε περιοχι,
 ετιςια ςυνάντθςθ ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ
διαδικαςίασ εφαρμογισ.
Αναμενόμενα αποτελζςματα
 Ενςωμάτωςθ ςτρατθγικϊν για τα κζματα τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ για τθ
μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ςε Εκνικά και Ρεριφερειακά Επιχειρθςιακά
Ρρογραμμάτων του ΕΣΡΑ
 Ρροϊκθςθ τθσ θλεκτροκίνθςθσ και των διαλειτουργικϊν ςτακμϊν
επαναφόρτιςθσ, και ενίςχυςθ τθσ βιομθχανίασ ςτον τομζα τθσ βιϊςιμθσ
κινθτικότθτασ.
 Εφαρμογι ενόσ προγράμματοσ θλεκτροκίνθςθσ ςφμφωνα με τισ ευρωπαϊκζσ
πολιτικζσ.
Οφζλη του Προγράμματοσ
 μείωςθ των εκπομπϊν CO2, του κορφβου και των κραδαςμϊν που
προκαλοφνται από το δίκτυο μεταφορϊν
 βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του ατμοςφαιρικοφ αζρα, τθσ δθμόςιασ υγείασ, τθσ
αξίασ των ακινιτων ςτισ κατοικθμζνεσ περιοχζσ
 εξοικονόμθςθ ενζργειασ και κόςτουσ ςτισ μεταφορζσ
 ανάπτυξθ τθσ βιομθχανίασ ςτον τομζα e-mobility και προϊκθςθ τθσ
καινοτομίασ μζςα από τθν ειςαγωγι ενόσ ςυςτιματοσ επιβράβευςθσ
καινοτόμων λφςεων
 Επίτευξθ των ευρωπαϊκϊν ςτόχων για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ
ενζργειασ και τθν αφξθςθ τθσ χριςθσ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ
Οι Ρεριφερειακζσ Αυτοδιοικιςεισ μποροφν να ςυνειςφζρουν ςθμαντικά ςτο ζργο
αυτό μζςα από τθ διάχυςθ και τθν προϊκθςθ των ςτόχων του ζργου, κακϊσ και
μζςα από τθν υλοποίθςθ πολιτικϊν ςτο Ρεριφερειακό Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα
(ΡΕΡ) ςε ςυνάρτθςθ πάντα με τισ Ευρωπαϊκζσ Ρολιτικζσ που ςχετίηονται με τθν
αποδοτικότθτα τθσ βιϊςιμθσ κινθτικότθτασ.

Εταιρικό ςχήμα
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ΤΝΣΟΝΙΣΗ ΕΣΑΙΡΟ

ΧΩΑ

1

ΡΟΛΗ ΤΗΣ BRESCIA (ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΛΟΜΒΑΔΙΑΣ)

ΙΤΑΛΙΑ

2
3
4
5
6
7
8

ΤΠΟΛΟΙΠΟΙ ΕΣΑΙΡΟΙ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΒΙΑΣ
BSC KRANJ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΒΥΞΕΛΛΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ BUCHAREST-ILFOV
ΡΕΙΦΕΕΙΑ ZEMGALE
ΚΟΜΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ROGALAND

ΙΤΑΛΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΟΥΜΑΝΙΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΝΟΒΗΓΙΑ

Το ζργο ζχει ιδθ αρχίςει να υλοποιείται. Η Α’ φάςθ και αναμζνεται να ολοκλθρωκεί
31 Μαϊου 2021.
Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ μπορείτε να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα του
ζργου: http://www.interregeurope.eu/e-mopoli/
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V.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ - ΑΙΣΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ eMOPOLI
ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΜΕ ΚΩΔ. ΑΝΑΦ. ____
ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΙΣΟΤΝΣΟ/ΑΙΣΟΤΑ

Πνομα:

Επϊνυμο:

Πνομα Ρατζρα:

Γηεχζπλζε Skype:

Α.Φ.Μ.:
Δ.Ο.Υ.:
Στακερό Τθλ.:
Κινθτό Τθλ.:
Δ/νςθ Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου:
Αρικμόσ Α.Δ.Τ. ι Διαβατθρίου:
Ημερομθνία Ζκδοςθσ:
Εκδοφςα
(ΗΗ-ΜΜ-ΕΕ)
Αρχι:
Σασ υποβάλλω ςυνθμμζνα τα κάτωκι δικαιολογθτικά για τθ κζςθ με Κωδικό
Αναφοράσ _____, για το ζργο e-MOPOLI και παρακαλϊ για τισ ενζργειζσ ςασ:
1).
2).
3).
...
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Ο/Η ΑΙΣΩΝ/ΟΤΑ

(Υπογραφι)
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VI.

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γϋ ΕΝΣΤΠΟ ΤΓΚΑΣΑΘΕΗ – ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ

Σε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ
Κοινοβουλίου και τθσ οδθγίασ 95/ΕΚ (GDPR) για τθν προςταςία των φυςικϊν
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,
ςυναινϊ και παρζχω τθν ρθτι ςυγκατάκεςθ μου για τθν επεξεργαςία όλων των
προςωπικϊν δεδομζνων μου, όπωσ αυτά ζχουν δθλωκεί ςτθν αίτθςθ μου και ςτα
επιςυναπτόμενα δικαιολογθτικά. Γνωρίηω δε το δικαίωμα εναντίωςθσ ςτθν
επεξεργαςία τουσ κακϊσ και ανάκλθςθσ τθσ ςυγκατάκεςθσ μου.
ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Ωσ προςωπικά δεδομζνα κεωροφνται κάκε είδουσ πλθροφορίεσ ι ςυνδυαςμόσ
αυτϊν που κα μποροφςε να καταςτιςει τον πολίτθ ταυτοποιιςιμο αμζςωσ(π.χ.
Ονοματεπϊνυμο) ι εμμζςωσ μζςω ψευδοποιθμζνων δεδομζνων (π.χ. ΑΦΜ,
ΑΜΚΑ, κλπ). Ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά ωσ προςωπικά δεδομζνα κεωροφνται
ςτοιχεία όπωσ, διεφκυνςθ κατοικίασ, τθλζφωνα, λογαριαςμοί email, προςωπικζσ
προτιμιςεισ.
Μετά τθν πάροδο του νομίμου κατά τθν κείμενθ νομοκεςία χρόνου υποχρεωτικισ
διατιρθςθσ δεδομζνων, θ Ρεριφζρεια τθρεί τα αρχεία των προςωπικϊν
δεδομζνων ςε αςφαλζσ μζροσ χωρίσ να υπάρχει πρόβλεψθ για καταςτροφι τουσ.
Στο πλαίςιο τθσ παροχισ ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν προσ τουσ πολίτεσ θ
υπθρεςία ηθτεί τθν ςυναίνεςθ ςασ ϊςτε θ επικοινωνία μαηί ςασ να γίνεται με τουσ
κάτωκι τρόπουσ:
Υπθρεςιακζσ Συνκικεσ και
Ενθμζρωςθ
Ηλεκτρονικι αλλθλογραφία

ΣΥΝΑΙΝΩ

ΔΕΝ ΣΥΝΑΙΝΩ

Στακερι – Κινθτι τθλεφωνία

Η Ρεριφζρεια Αττικισ τθρεί με αςφάλεια τα προςωπικά ςασ δεδομζνα και δεν
πρόκειται να τα χρθςιμοποιιςει για άλλουσ ςκοποφσ εκτόσ απ' αυτοφσ που
προβλζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τθν ςυγκατάκεςθ που ζχετε δϊςει
με τθν ςυμπλιρωςθ του παρόντοσ εντφπου ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ προκιρυξθσ.
Ονοματεπϊνυμο _________________________________
___/___/_____

Ημερομθνία

Τθλζφωνα ___________________ ___________________
E-mail __________________________________________
Υπογραφι ____________________________
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