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ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ - ΠΡΑΞΗ: «Διασυνοριακή Συνεργασία
Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων
Ευφυών Μεταφορών» - Παραδοτέο 2.4.2 – «Εκπόνηση
Δράσεων Δημοσιότητας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδα 1 από 9

A∆A: 6ΠΦ7ΩΗ5-Ξ1Ω

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29,Τ.Κ. 73135, Χανιά
Πληροφορίες: Ε.Κυριακάκη
Τηλέφωνο: 2821341675, Fax.:2821341679
e-mail: t-adynamiko@chania.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, Ν.2527/1997
ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.4.2 – «ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ»
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: “STEP2SMART”
Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” και του Ν.4555/2018 “Πρόγραμμα
Κλεισθένης”.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Το Ν.4314/2014 (Α'265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση
από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για συµβάσεις που
διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά συνέπεια έχουν
συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο
5. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 Ν.2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10
του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14 (περίπτ.κζ΄παρ.1
άρθρο 4 ΠΥΣ 33/2006, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 4452/17
σύμφωνα με τις οποίες οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
επιχειρησιακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών
προγραμμάτων, ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών
προγραμμάτων εξαιρούνται από τις διατάξεις των παρ. 1-5 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97 και του
άρθρου 21 του Ν. 2190/94.
6. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.).
7. Τη με αρ. 302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου «Step2Smart»
μεταξύ του κύριου Δικαιούχου της πράξης και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών
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8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.
Το με αρ. Πρωτ. 803/2017 εγκεκριμένο Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας (Σ.Ε.Σ.) της πράξης:
«Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με ακρωνύμιο “Step2Smart”.
Τη με αρ. 626/2017 (Ω4ΚΡΩΗ5-2ΑΑ) Απόφασης ΔΣ με θέμα την: Έγκριση υλοποίησης της πράξης
“Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών
συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με ακρωνύμιο “Step2Smart” στο πλαίσιο
του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A “Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020” .
Την με αρ. πρωτ. 1023 (25-10-2017) έγκριση της επιτροπής του άρθρου4 παρ. 2β του Ν 3345/2005
του ΥΠΕΣ περί συμμετοχής του Δήμου Χανίων στο πρόγραμμα πράξης “Διασυνοριακή Συνεργασία
Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης
συστημάτων ευφυών μεταφορών” με ακρωνύμιο “Step2Smart.
Την με αρ. πρωτ. 30321/30-6-2020 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος
Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020, σχετικά με την έγκριση παράτασης του
έργου Step2Smart έως 20/12/2020.
Το με αρ. 30756/1-7-2020 έγγραφο του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, σχετικά με την ανάγκη πρόσληψης ενός ατόμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού, με
σύμβαση μίσθωσης έργου.
Την υπ’ αριθμ 355/7-7-2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, περί έγκρισης
διενέργειας της διαδικασίας πρόσληψης με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου
STEP2SMART.
Τη με αρ. πρωτ. 31254/3-7-2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Χανίων περί ύπαρξης πιστώσεων, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου, έως και την καταληκτική ημερομηνία λήξης της
πράξης Step2Smart, σύμφωνα με το Εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο ήτοι έως 20/12/2020, για την κάλυψη
αναγκών του Δήμου Χανίων, με αντικείμενο την υλοποίηση του παραδοτέου 2.4.2: «Εκπόνηση Δράσεων
Δημοσιότητας» της πράξης με τίτλο: «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη
βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και
ακρωνύμιο «Step2Smart», ανώτατου εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 22.800,00 Ευρώ.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκύπτει από την υποχρέωση που έχει αναλάβει ο
Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης των επιμέρους Παραδοτέων Εργασιών
(Π.Ε) της πράξης με τίτλο: «Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των
περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών» και ακρωνύμιο Step2Smart.
Το Step2Smart εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ 302305/ΥΔ 4673 – 24/11/2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του Προγράμματος «INTERREG V-A » Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020, και εμπεριέχεται στο
εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίου Έργου το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο/συνημμένο μέρος του με αρ. πρωτ.
803/2017 Υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Εταιρικής Συνεργασίας, που έχει υπογραφεί και προκύπτει από
την Σύμβαση Χρηματοδότησης της πράξης «Step2Smart» μεταξύ του κύριου Δικαιούχου της πράξης και της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική
Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας
Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Η πράξη Step2Smart συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Το συγκεκριμένο παραδοτέο αποτελεί την υλοποίηση του παραδοτέου 2.4.2: «Εκπόνηση Δράσεων
Δημοσιότητας» της πράξης STEP2SMART και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
1. Ανάλυση των στόχων και του περιεχομένου της επικοινωνιακής στρατηγικής
2. Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας της πράξης.
3. Ομάδες Στόχου.
4. Δράσεις επικοινωνίας
5. Αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός δράσεων.
6. Μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων επικοινωνίας σε εταιρικό επίπεδο.
7. Απαραίτητοι πόροι
8. Αναμενόμενες επιπτώσεις της επικοινωνίας.
9. Την επιμέλεια του περιεχομένου όλων των δράσεων δημοσιότητας (Αφίσες. Φυλλάδια. Προσκλήσεις.
Δελτία Τύπου)
10. Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου που θα ασχοληθούν με
την υλοποίηση του προγράμματος όσο και στους εμπλεκόμενους φορείς.
11. Κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κωδικός
απασχόλησης

101

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έως 20/12/2020 με δυνατότητα
παράτασης του φυσικού
αντικειμένου της σύμβασης έως
τη λήξη της πράξης

1

Σημειώνεται ότι η σύμβαση δύναται να παραταθεί χρονικά με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει
αντίστοιχη παράταση της πράξης και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και του Φορέα Χρηματοδότησης
του έργου Ε.Υ.Δ. Κ.Γ. του Ε.Π. Ελλάδα – Κύπρος, Interreg V-A. Το κόστος της σύμβασης παραμένει
αμετάβλητο.

Σελίδα 4 από 9

A∆A: 6ΠΦ7ΩΗ5-Ξ1Ω
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Κωδικός
απασχόλησης

101

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών για τον κλάδο και κατηγορία ΠΕ Διοικητικού θα είναι οι
κάτωθι:
i. Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας
(πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής) ή Δημόσιας Διοίκησης με
κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το
ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με
κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και
Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών
Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης
Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης 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 Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή
Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής
Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών
Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών
Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και
Διαχείρισης Αθλητισμού ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή
Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή
Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και
Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το
ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων
Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
2. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας ( Γ1/C1)
3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασία κειμένων, β) Υπολογιστικά
φύλλα, γ) Παρουσιάσεις και δ) Υπηρεσίες διαδικτύου.
ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αποδεδειγμένη
εμπειρία
τουλάχιστον
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

δύο

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
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ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40) –
(ανώτατο όριο 400 μόρια - ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30%
κατηγορίες ΠΕ
μονάδες

5
200

…
…

5,5
220

…
…

6
240

…
…

6,5
260

…
…

7
280

…
…

7,5
300

…
…

8
320

…
…

8,5
340

…
…

9
360

…
…

9,5
380

…
…

10
400

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ανώτατο όριο 620 μόρια – ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40%)
1. ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε οργανισμούς ή εταιρίες Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’
Βαθμού : 200 μονάδες

2.. ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
εμπειρίας
μονάδες
7 14
21
28
35 42
49
56
63
70

11

12

13

14

…

57

58

59

77

84

91

98

…

399

406

413

60 και
άνω
420

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ανώτατο όριο 300 μόρια- ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30%):
Για τη διενέργεια της συνέντευξης και τη βαθμολόγηση καθορίζεται επιτροπή με απόφαση Δημάρχου.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ
Ως βαθμολογούμενη ειδική εμπειρία για την παραπάνω θέση νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος στη διαχείριση ευρωπαϊκών
συγχρηματοδοτούμενων διακρατικών έργων στο πλαίσιο προγραμμάτων όπως INTERREG MED, HORIZON
2020 κ.α σε Ο.Τ.Α. Α’ ή Β’ Βαθμού.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο
οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής και τεκμηριώνεται με την προσκόμιση
μαζί με την αίτηση των παρακάτω δικαιολογητικών:
- 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 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 δελτία παροχής υπηρεσιών, που
101
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευμένης εμπειρίας. Για τους
ελεύθερους επαγγελματίες απαιτούνται αθροιστικά:
 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης και
 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 δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εμπειρίας.
Στην περίπτωση που η εξειδικευμένη εμπειρία έχει αποκτηθεί στο δημόσιο τομέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφερομένων, οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν
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βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτουν το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Σχετικά με την ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, πρέπει να αποδεικνύεται σαφώς από τα ανωτέρω κατά
περίπτωση προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας για όλες τις ειδικότητες περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων
τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση
και των Ειδικών Παραρτημάτων: Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20/12/2019» και
Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20/5/2020», δικαιολογητικά.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική
εφημερίδα του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή
εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το Παράρτημα “Περιγραφή Έργου” και τα Ειδικά
Παραρτήματα ΑΣΕΠ: Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «20/12/2019» και Απόδειξη Χειρισμού
Η/Υ με σήμανση έκδοσης «20/05/2020»] να γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων και στην
ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν α) με κατάθεση
κλειστού φακέλου στα γραφεία της υπηρεσίας μας Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος ή β)
ηλεκτρονικά στο e-mail: t-adynamiko@chania.gr.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής
της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή
μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου
www.chania.gr.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων
Οι αιτήσεις των υποψηφίων επεξεργάζονται και κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων όπως αναφέρονται
στον Πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων της ανακοίνωσης. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα
γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση
τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (βαθμός τίτλου
σπουδών, ειδική εμπειρία, εμπειρία).
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2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις
περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά
μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων
Μετά την κατάρτιση των πινάκων οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των
υποψηφίων στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Χανίων καθώς και στη σελίδα www.chania.gr .
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η υποβολή αίτησης θεραπείας μέσα σε
αποκλειστική προθεσμία (3) τριών εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της
ανάρτησής τους. Η αίτησης θεραπείας αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Δήμο Χανίων
(Ταχ.Δ/νση: Κυδωνίας 29, Τ.Κ 73135 Χανιά, προς τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης
Ανθρωπίνου Δυναμικού).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση
Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως
μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά από αίτηση θεραπείας
συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων.
Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από
τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους
σε αυτόν.
Οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το
υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας
της σύμβασης μίσθωσης έργου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
μ/ε
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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