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

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου

για την υλοποίηση του έργου με ακρωνύμιο VARCITIES,
 στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4555/2018 «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης». 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 «Αρμοδιότητες Δημάρχων». 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007 «Κύρωση Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων». 
4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του 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.

5. Τις διατάξεις του Ν.2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) 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 έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν.4325/2015 για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου που 
συνάπτουν οι φορείς στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α. ή στο πλαίσιο 
άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων δεν απαιτείται πλέον έγκριση της ΠΥΣ 33/06 όπως 
ισχύει.

8. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.)
9. Την εγκύκλιο Υπουργείου Εσωτερικών με αρ.πρωτ. 11072/18-2-2020 «Προγραμματισμός 

προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2020 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 
αυτών».
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10. Τις ανάγκες σε προσωπικό που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου VARCITIES το οποίο 
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.

11. Την με αρ. 804/27-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ6ΜΩΗ5-ΜΙ5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων με 
την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην πρόταση χρηματοδότησης με 
ακρωνύμιο «VARCITIES».

12. Το Συμφωνητικό Επιχορήγησης μεταξύ των εταίρων GRANT AGREEMENT No 869505 – VARCITIES.
13. Υπ’ αριθμ. 612/2020 (ΑΔΑ: ΩΑΘΨΩΗ5-0ΝΙ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί Αποδοχής 

χρηματοδότησης και Έγκρισης υλοποίησης του έργου με τίτλο «VISIONARY AND INTEGRATED 
SOLUTIONS TO IMPROVE WELL-BEING AND HEALTH IN CITIES» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020. 

14. Υπ’ αριθμ. 595/2020 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί Συγκρότησης Ομάδας 
Εργασίας για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Visionary and integrated solutions to improve 
well-being and health in cities» με ακρωνύμιο «VARCITIES» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος HORIZON 2020.

15. Το υπ’αριθμ. 65236/11-12-2020 αίτημα της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής σχετικά με την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο 
του έργου με ακρωνύμιο «VARCITIES».

16. Τα υπ’αριθμ. 65236/11-12-2020 και 66520/18-11-2020 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

17. Την υπ’ αριθμ. 771/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, περί έγκρισης της 
ανωτέρω πρόσληψης.

18. Την υπ’αριθμ. 66626/18-12-2020 βεβαίωση πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
19. Την με αρ. 568/05-12-2019 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και 

εξουσιοδότησης υπογραφής στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Χανίων.

Ανακοινώνει

Την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ανώτατου εγκεκριμένου Προϋπολογισμού 67.050€, με 
ένα (1) άτομο κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Χανίων, με 
αντικείμενο την Παρακολούθηση, το Συντονισμό και τη Διαχείριση του Έργου με τίτλο «Visionary and 
integrated solutions to improve well-being and health in cities» και ακρωνύμιο «VARCITIES», στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HORIZON 2020, (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα 
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Κωδικός 
απασχόλησης Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός

ατόμων
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ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 28/02/2025.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση 
δύναται να παραταθεί 

χρονικά, στην περίπτωση 
παράτασης του έργου, 

χωρίς να αυξηθεί το 
οικονομικό αντικείμενο της 

σύμβασης.

1

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκύπτει από την υποχρέωση που έχει 
αναλάβει ο Δήμος Χανίων, με τη συμμετοχή του στο εταιρικό σχήμα υλοποίησης του έργου με τίτλο: 
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«Visionary and integrated solutions to improve well-being and health in cities» και ακρωνύμιο «VARCITIES» 
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020. Η πράξη VARCITIES χρηματοδοτείται εξ 
ολοκλήρου από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020. 

Το αναλυτικό αντικείμενο του έργου εμπεριέχεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ» 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος, ενώ ο ανάδοχος θα πρέπει να ανήκει στον κλάδο που 
εμπεριέχεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α που ακολουθεί και θα πρέπει να πληροί τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά 
και τυχόν πρόσθετα) προσόντα που αναλύονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κωδικός απασχόλησης
Τίτλος σπουδών 

και 
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
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ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου και 
Αεροναυπηγού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού Βιομηχανίας ή 
Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού  ή Μηχανικών Διαχείρισης 
Ενεργειακών Πόρων ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ 
ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας,

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του 
τίτλου σπουδών.

3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
4. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β) 

Υπολογιστικών φύλλων, γ) Υπηρεσίες διαδικτύου και δ) Παρουσιάσεις 
(powerpoint).

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφή τομέα του βασικού τίτλου 
σπουδών που απαιτείται από την παρούσα,
2. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συναφές, με τις σπουδές, αντικείμενο

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν υγεία και τη 
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
ειδικότητας που επιλέγουν. 
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία (άρθρο 16 του Ν. 3584/2007). 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 Υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας του έργου, οριζόμενη σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 595/2020 
(ΑΔΑ: ΩΤ9ΘΩΗ5-ΠΥ5) Απόφαση Δημάρχου, στην ορθή υλοποίηση του προγράμματος σε 
διαχειριστικά θέματα αλλά και τεχνικά θέματα.
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 Παρακολούθηση και Συντονισμός της πορείας εξέλιξης του προγράμματος.
 Υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και υλοποίησης του έργου, η οποία συμπεριλαμβάνει 

τον έλεγχο και παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου αυτού σε συνάρτηση με το φυσικό 
του αντικείμενο.

 Προγραμματισμός των απαραίτητων ενεργειών για την έγκαιρη υλοποίηση των δράσεων που 
απαιτούνται.

 Σύνταξη των απαραίτητων Εκθέσεων, Δελτίων Τύπου και Αναφορών Προόδου.
 Επικοινωνία με τους υπόλοιπους εταίρους.
 Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών τόσο στους υπαλλήλους του Δήμου Χανίων που θα 

ασχοληθούν με την υλοποίηση του προγράμματος όσο και τους εμπλεκόμενους Φορείς σε θέματα 
προϋπολογισμού και διαχείρισης του έργου.

 Ανάλυση των στόχων και του περιεχομένου της επικοινωνιακής στρατηγικής
 Παρουσίαση εργαλείων και μεθόδων επικοινωνίας, προβολής και δημοσιότητας της πράξης
 Αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός δράσεων
 Μηχανισμός παρακολούθησης των δράσεων επικοινωνίας σε εταιρικό επίπεδο
 Υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα τεχνικής φύσεως
 Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης και υποστήριξη σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών
 Αναμενόμενες επιπτώσεις της επικοινωνίας
 Κεφαλοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου και μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για την παραπάνω θέση νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή 
σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με 
το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται, για την εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ
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Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης άδειας άσκησης 
επαγγέλματος και αποδεικνύεται:  
- Για τους μισθωτούς, με 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 και 
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα 
μπορούν, εναλλακτικά, αντί των ανωτέρω 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 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.
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Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων 
Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Α. Για την τελική αξιολόγηση θα συσταθεί επιτροπή που θα αποτελείται από τρείς (3) υπηρεσιακούς 
παράγοντες και έναν (1) εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου Κρήτης, η οποία αρχικά θα βαθμολογήσει τους 
υποψήφιους με βάση τα τυπικά προσόντα (τίτλοι σπουδών και εργασιακή εμπειρία) και στη συνέχεια, θα  
βαθμολογήσει τους πέντε (5) επικρατέστερους μέσα από τη διαδικασία της συνέντευξης οπότε και θα 
προκύψει η τελική συνολική βαθμολογία των υποψηφίων.

Β. Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει καθημερινή παρουσία, θα στεγαστεί σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από το Δήμο Χανίων και υπάρχει περίπτωση να συμμετέχει στις συναντήσεις του έργου που θα 
πραγματοποιούνται στην Ελλάδα και σε χώρες της Ε.Ε. όπου αυτό είναι αναγκαίο, με έξοδα που θα 
καλύπτονται από την συνολική αμοιβή του, όπως αυτή θα αποτυπωθεί στην σύμβαση που θα συναφθεί.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Α. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ –(ανώτατο όριο 600 μόρια - ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30%)
1.ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ (Οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40) –  
(ανώτατο όριο 400 μόρια)

κατηγορίες  ΠΕ 5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10
μονάδες 200 … 220 … 240 … 260 … 280 … 300 … 320 … 340 … 360 … 380 …  400

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (200 μόρια)

Β. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (ανώτατο όριο 420 μόρια – ΒΑΡΥΤΗΤΑ 40%)

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
μήνες 
εμπειρίας 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 … 57 58 59 60 και 

άνω
μονάδες 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 … 399 406 413 420

Γ. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ (ανώτατο όριο 500 μόρια- ΒΑΡΥΤΗΤΑ 30%):
Για τη διενέργεια της συνέντευξης και τη βαθμολόγηση καθορίζεται επιτροπή με απόφαση Δημάρχου.  
Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από αρμόδια επιτροπή. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι η αρμόδια επιτροπή να 
διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων. 
Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη 
επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η 
ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας 
υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου 
προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών της αρμόδιας επιτροπής. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και 
ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η 
μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος.

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 
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ανακοίνωση και των Ειδικών Παραρτημάτων: Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 
«07/12/2020» και Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17/09/2020», 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: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (ΣΜΕ)» με σήμανση 
έκδοσης 02-12-2019Απόδειξη Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «07/12/2020» και Απόδειξη 
Χειρισμού Η/Υ με σήμανση έκδοσης «17/09/2020»] 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 μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά και βιογραφικό σημείωμα α) με κατάθεση κλειστού φακέλου στα γραφεία της 
υπηρεσίας μας Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος ή κατά προτίμηση 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 
τίτλων σπουδών, εμπειρία, συνέντευξη).

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 .  

http://www.chania.gr/
http://www.chania.gr/
http://www.chania.gr/
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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).

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.

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης είναι τα κάτωθι:

Α. «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης 02-12-2019. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Χανίων 
www.chania.gr 
Β. Ειδικό παράρτημα (Α2) απόδειξη γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 07/12/2020.
Γ. Ειδικό παράρτημα (Α1) απόδειξης χειρισμού Η/Υ μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) με 
σήμανση έκδοσης «17/09/2020.
Δ. Παράρτημα “Περιγραφή του έργου”.
Ε. Αίτηση.

Τα ανωτέρω θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
μ/ε

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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