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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

 Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο/ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Τνκεαθψλ ΔΠ ηνπ ΔΤΠΑ θαη ΤΑ / Δηδηθή 

Υπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία αλάξηεζε ηελ κε αξ. πξση. 

4283/1445/Α3/28.06.2019 (ΑΓΑ: ΩΜ5Π465ΦΙ8-Γ6Δ) Απφθαζε γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο  ««Αλνηθηφ Κέληξν 

Δκπνξίνπ Πξέβεδαο» (κε Κσδηθφ ΟΠΣ 5035056) ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε 

Τνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο» ηνπ Δ.Π. «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Τακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ) πνπ ζηε ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε 

κε ηελ 6014/Β1/1234/15.10.2019 Απφθαζε. 

1. θνπόο ηεο Γξάζεο είλαη ε ελίζρπζε θαη ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  πνπ αλαπηχζζεηαη ζε 

εκπνξηθέο πεξηνρέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, θάζε Πξφηαζε Φξεκαηνδφηεζεο απνηειείηαη ππνρξεσηηθά 

απφ «Γηθαηνχρν» θαη «Σπλδηθαηνχρν» ππφ πξνυπνζέζεηο, πνπ ζα πινπνηήζνπλ έλα ζχλνιν ζπλεθηηθψλ θαη 

αιιειέλδεησλ παξεκβάζεσλ κε ζηφρν α) ηελ αλαβάζκηζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη  αηζζεηηθήο  ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο θαη β) ηελ νξγάλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ηεο πεξηνρήο απηήο, 

κε πηνζέηεζε θαη ρξήζε έμππλσλ εθαξκνγψλ.  

2. Γπλεηηθνί δηθαηνχρνη είλαη: Γήκνη σο «δηθαηνχρνη», θαη ινηπνί Φνξείο θαη’ αξκνδηφηεηα σο «ζπλδηθαηνχρνη», 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπο. Δλ πξνθεηκέλσ έρεη απνθαζηζηεί ε  ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ Πξέβεδαο 

κε ην Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο γηα ηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηνπ Πξέβεδαο. 

3. Οη Γήκνη ζα πινπνηήζνπλ  ελέξγεηεο ζηελ θαηεγνξία: «Αλαβάζκηζε δεκφζηνπ ρψξνπ» ζηελ νπνία εληάζζνληαη 

δαπάλεο εθζπγρξνληζκνχ ππνδνκψλ, βειηίσζεο θηλεηηθφηεηαο, βειηίσζεο κηθξνθιίκαηνο, αηζζεηηθήο αλαβάζκηζεο, 

βειηίσζεο πξνζβαζηκφηεηαο, «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο πφιεο, «Πξνκήζεηα  θαη 

εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ έμππλεο βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο».  

4. Τν Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο θαη ν Γήκνο Πξέβεδαο πινπνηνχλ απφ θνηλνχ ηελ Πξάμε κε ηίηιν: «Αλνηθηφ Κέληξν 

Δκπνξίνπ Πφιεο Πξέβεδαο» κε θχξην Γηθαηνχρν ηνλ Γήκν Πξέβεδαο θαη Σπλδηθαηνχρν ην Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο. Ο 

ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζε 1.762.880,00 € εθ ησλ νπνίσλ ε επηιέμηκε δαπάλε ηνπ 

Γήκνπ Πξέβεδαο είλαη 1.495.000,00 € θαη ε επηιέμηκε δαπάλε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο είλαη 267.880,00 €. Η 

πινπνίεζε ηεο Πξάμεο πξαγκαηνπνηείηαη θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 8/11-11-2019 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο. 

5. Ο «Σπλδηθαηνχρνο» (Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο) ζα πινπνηήζεη ελέξγεηεο ζηελ θαηεγνξία: «Αλάδεημε ηαπηφηεηαο 

εκπνξηθήο πεξηνρήο» ζηελ νπνία εληάζζνληαη δαπάλεο αλάδεημεο θαη επελδχζεηο κε νκνηφκνξθα πιηθά εμσηεξηθψλ 

φςεσλ, νκνηφκνξθσλ ηεληψλ, ζηεγάζηξσλ, επηγξαθψλ, εξγαζίεο ρξσκαηηζκνχ εμσηεξηθψλ  φςεσλ θιπ.), θαζψο 

επίζεο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηνπ Αλνηθηνχ Κέληξνπ Δκπνξίνπ Πξέβεδαο θαη ηεο εκπνξηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο γεληθά ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. 

6. Τν Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο επηηπρνχο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ πνπ εληάρζεθαλ 

ζην Πξφγξακκα «Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Αληαγσληζηηθφηεηα, 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Υπνέξγνπ (17) «Δλίζρπζε Σπλδηθαηνχρνπ κε 

Πξνζσπηθφ» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο», ζα πξνβεί ζηελ πξόζιεςε δύν  (2) 
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ζηειερώλ απνθιεηζηηθά κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ θαη εηδηθφηεξα ελφο (1) Μεραληθνχ θαη ελφο  (1) 

Οηθνλνκνιφγνπ. 

Η πξφζιεςε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην λφκν Ν.4314/2014 (Α'265) Α) «Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ ί 156/16.6.2012) ζην 

ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θαη 

εηδηθφηεξα ην άξζξν 30 ηνπ λ. 4314/2014 κε ην νπνίν εηζήρζε εμαίξεζε απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 

2527/1997 (επνπηεία ηνπ ΑΣΔΠ) θαη ηεο ΠΥΣ 33/2006 θαζψο πξφθεηηαη γηα ζπκβάζεηο πνπ δηαξθνχλ φζν ην 

ρξεκαηνδνηνχκελν έξγν θαη γηα θάιπςε αλαγθψλ ηνπ έξγνπ θαηά ζπλέπεηα έρνπλ ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθψο 

πξνζδηνξηζκέλν ρξνληθά έξγν, κεηά απφ αλνηθηή δηαδηθαζία πξφζθιεζεο πξνζσπηθνχ κε ηελ αλάινγε δεκνζηφηεηα 

θαη ηήξεζε ηεο λνκνζεζίαο πνπ απαηηεί ε ΥΠΑΣΥΓ θαη πξνθαλψο ηήξεζε ησλ αξρψλ δηαθάλεηαο θαη ίζεο 

κεηαρείξηζεο (θξηηήξηα). 

 

2. ΑΛΣΗΘΔΗΚΔΛΟ ΣΖ ΠΡΟΘΙΖΖ 

Σην πιαίζην απηφ, ην Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο. ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Τηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην Γηθαηνχρν 

 Τελ ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31.12.18) ζε αληηθαηάζηαζε ηεο YA 

110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄3521) γηα ηνπο Δζληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ - 

Διέγρνπο λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΣΠΑ 2014-2020 Υπνπξγηθή Απφθαζε Σπζηήκαηνο 

Γηαρείξηζεο (ΥΠΑΣΥΓ). 

 Τε κε αξ. πξση. 4383/1445/Α3/28.6.2019 (ΑΓΑ:  ΩΜ5Π465ΦΙ8-Γ6Δ) Απφθαζε γηα ηελ έληαμε ηεο 

Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο», φπσο ηζρχεη 

 Τε κε αξηζκ. 8/11.11.2019 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο 

γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο» κε Κσδηθφ 

ΟΠΣ 5035056 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 

2014-2020», ηελ έληαμε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο ηνπ πνζνχ δεκνζίαο 

δαπάλεο πνπ αλαινγεί ζηνλ Σπλδηθαηνχρν (Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο) θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε «Αλνηθηφ 

Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο» κε Κσδηθφ ΟΠΣ 5035056 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020», ηελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θ. Ισάλλε Μπνχξε γηα ηελ ππνγξαθή θάζε εγγξάθνπ πνπ ζα αθνξά ζηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο 

«Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο» κε Κσδηθφ ΟΠΣ 5035056 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα 

«Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» θαη ηελ απφθαζε πινπνίεζεο κε 

ίδηα κέζα ηνπ Υπνέξγνπ (17) «Δλίζρπζε Σπλδηθαηνχρνπ κε Πξνζσπηθφ» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν 

Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο», θσδ. Πξάμεο ΟΠΣ 5035056. 

 Τελ κε αξηζκ. 2/21.01.2020 Απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο γηα ηελ 

έγθξηζε ηεο παξνχζαο Αλνηρηήο Πξφζθιεζεο γηα ηελ Δπηινγή Σηειερψλ Υπνζηήξημεο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Πξέβεδαο, Σπλδηθαηνχρνπ ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο» κε Κσδηθφ ΟΠΣ 
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5035056 (Υπνέξγν 17) 

 

απεπζύλεη πξόζθιεζε γηα εθδήισζε ελδηαθέξνληνο 

 

 

γηα ηε ζχλαςε 2 ζπκβάζεσλ κίζζσζεο έξγνπ κε θπζηθά πξφζσπα, (1) Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ θαη ελφο (1) 

Οηθνλνκνιφγνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ηηο εμήο ππεξεζίεο σο κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηεο Πξάμεο: 

ΠΔ 1 : Δξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ (Πνιηηηθφο Μεραληθφο): 

 Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο Καηεγνξίεο Δλεξγεηψλ 2 (Αλάδεημε 

Ταπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) ηνπ έξγνπ ηνπ 

Σπλδηθαηνχρνπ, ηδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ 

παξαδνηέσλ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ 

 Σχληαμε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο ηνλ Υπεχζπλν ηεο Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

Σπλδηθαηνχρνπ, σο πξνο ην θπζηθφ ηνπ αληηθείκελν 

 Αλαγλψξηζε δπζιεηηνπξγηψλ / θαζπζηεξήζεσλ / πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Σπλδηθαηνχρνπ, δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 

αληηκεηψπηζεο θαη αλάιεςε ζρεηηθήο δξάζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νξζήο, έγθαηξεο θαη επηηπρεκέλεο 

νινθιήξσζήο ηνπ 

 Παξαθνινχζεζε θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ κε αλαδφρνπο 

 Παξαθνινχζεζε νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ζπκβάζεσλ κε αλαδφρνπο 

 Υπνζηήξημε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ 

ησλ αλαδφρσλ, κεηαμχ άιισλ κε ζχληαμε αλαθνξψλ θαη εηζεγήζεσλ πξνο απηήλ αλαθνξηθά κε ηελ 

παξαιαβή ηνπ έξγνπ θαη ηελ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ 

Παξαδνηέα:  

Π1.1 : Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε επηθαηξνπνηεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελεξγεηψλ 

Π1.2 : Αλαθνξέο πξνο Υπεχζπλν έξγν σο πξνο ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  

Π.1.3:  Τήξεζε θαθέινπ ζπκβάζεσλ  

ΠΔ 2: Δξγαζίεο παξαθνινχζεζεο νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ (Οηθνλνκνιφγνο): 
 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Υπεχζπλν Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο 

ηνπ θνξέα γηα ηελ παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη αλαθνξψλ 

 Δπίβιεςε ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ 

έξγνπ ηνπ Σπλδηθαηνχρνπ 

 Σχληαμε θαη ππνβνιή αλαθνξψλ πξνο ηνλ Υπεχζπλν ηεο Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

ηνπ Σπλδηθαηνχρνπ, σο πξνο ην νηθνλνκηθφ ηνπ αληηθείκελν 

 Αλαγλψξηζε δπζιεηηνπξγηψλ / θαζπζηεξήζεσλ / πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πινπνίεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ, δηαηχπσζε πξνηάζεσλ αληηκεηψπηζεο θαη  

αλάιεςε ζρεηηθήο δξάζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο νξζήο, έγθαηξεο θαη επηηπρεκέλεο νινθιήξσζήο ηνπ 

Παξαδνηέα:  

Π 2.1 : Αλαθνξέο πξνο Υπεχζπλν έξγνπ σο πξνο ην νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηνπ έξγνπ  

 
Σηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ απνξξένπλ θαη γηα ηνπο δχν (2) ζπλεξγάηεο πνπ ζα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα 

ηνπ έξγνπ νη παξαθάησ εξγαζίεο : 
 

ΠΔ 3 :  Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε ηε ζχληαμε  αλαθνξψλ πξνο ηελ ΔΥΓ: 
 

 Σπλεξγαζία κε ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή Τερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο (ΤΓΠ) θαη ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 2 (Αλάδεημε Ταπηφηεηαο εκπνξηθήο 

πεξηνρήο) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

 Σπλεξγαζία κε ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηελ Σχληαμε θαη ππνβνιή Μεληαίσλ Γειηίσλ Γήισζεο Γαπαλψλ 
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Πξάμεο (ΓΓΓΠ) φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 2 (Αλάδεημε Ταπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο ) 

θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

 Σχληαμε θαη ππνβνιή ζηνλ Φνξέα Φξεκαηνδφηεζεο ησλ Αηηεκάησλ Φξεκαηνδφηεζεο 

 Σπλεξγαζία κε ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηελ Σχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο 

Γειηίσλ Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 2 (Αλάδεημε Ταπηφηεηαο 

εκπνξηθήο πεξηνρήο ) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

 Σπλεξγαζία κε ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηελ Σχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο 

Τερληθψλ Γειηίσλ Υπνέξγνπ (ΤΓΥ) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, φζνλ αθνξά ζηηο θαηεγνξίεο 

ελεξγεηψλ 2 (Αλάδεημε Ταπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο ) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο 

πεξηνρήο) 

 Σπλεξγαζία κε ηνλ Γηθαηνχρν γηα ηε Σχληαμε θαη ππνβνιή ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Υπεξεζία Γηαρείξηζεο ηεο 

Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ απηήο εγγξάθσλ, φζνλ αθνξά ζηηο 

θαηεγνξίεο ελεξγεηψλ 2 (Αλάδεημε Ταπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο 

εκπνξηθήο πεξηνρήο) 

Παξαδνηέα:  

Π 3.1 : ΤΓΠ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ   

Π 3.2 : Μεληαία Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ Πξάμεο (ΓΓΓΠ) 

Π 3.3 : Γειηία Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) 

Π 3.4 : Τερληθά Γειηία Υπνέξγνπ (ΤΓΥ) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ 

Π 3.5 : Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο θαη ζπλνδεπηηθά απηήο έγγξαθα 

ΠΔ 4 : Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε Δζληθνχο / Γηεζλείο Γηαγσληζκνχο: 
 

 Σχληαμε Τεπρψλ Γηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ, 

 Γεκνζίεπζε ηνπ Τεχρνπο Γηαθήξπμεο φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗΣ θ.ιπ.) 

 Υπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ 

 Υπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 

ζπλεξγαηψλ 

 Υπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

 Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. Δπίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ 

Κνηλνηήησλ, δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, ΔΣΗΓΗΣ, αλάξηεζε ζην ΚΗΜΓΗΣ θ.ιπ.) 

Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε Σπλνπηηθνχο Γηαγσληζκνχο : 
 

 Σχληαμε Τεπρψλ Γηαθήξπμεο Σπλνπηηθνχ (Πξφρεηξνπ) δηαγσληζκνχ, 

 Γεκνζίεπζε ηνπ Τεχρνπο Γηαθήξπμεο φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, αλάξηεζε ζην 

ΚΗΜΓΗΣ θ.ιπ.) 

 Υπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ 

 Υπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 

ζπλεξγαηψλ 

 Υπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

 Γεκνζίεπζε ησλ απνηειεζκάησλ φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, αλάξηεζε ζην 

ΚΗΜΓΗΣ θ.ιπ.) 

Δξγαζίεο ζρεηηθέο κε Απεπζείαο αλαζέζεηο: 
 

 Έξεπλα αγνξάο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ή ππεξεζίεο 

 Σχληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεηηθψλ εληχπσλ ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο 

 Γεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. ΚΗΜΓΗΣ) 
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 Υπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έσο θαη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

 Υπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ ηειηθή επηινγή ησλ 

ζπλεξγαηψλ 

 Υπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

Παξαδνηέα:  

Π 4.1:Τεχρε δηαγσληζκψλ    

Π 4.2: Πξαθηηθά αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ  

Π 4.3: Σπκβάζεηο  

ΠΔ 5: Δξγαζίεο Παξαθνινχζεζεο ηεο  Πξάμεο : 
 

 Σπκκεηνρή ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ 

 Τήξεζε Φαθέινπ ηνπ έξγνπ, έιεγρνο πιεξφηεηαο απηνχ 

 Σπληνληζκφο ησλ επηθνηλσληψλ κεηαμχ ησλ ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ, αιιά θαη κε ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ έξγνπ 

 Μέξηκλα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ θαη ηελ πξνβνιή ηνπ Έξγνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηθαηνχρν. 

Υπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξάμεο (π.ρ. απνζηνιή Γειηίσλ 

Τχπνπ, δεκνζηεχζεηο / αλαξηήζεηο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ θνξέα, δεκνζηεχζεηο / αλαξηήζεηο ζηηο 

παξνπζίεο ηνπ θνξέα ζηα Μέζα Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο θ.ιπ.) 

Δπηθνηλσλία κε ηξίηνπο θνξείο ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ έξγνπ γηα φια ηα ζέκαηα. 

Παξαδνηέα:  

Π 5.1 : Φάθεινο έξγνπ  

 

ηνηρεία απαζρόιεζεο – Γηάξθεηα ύκβαζεο -  Παξαδνηέα - Ακνηβή 

Τν Σηέιερνο Υπνζηήξημεο γηα ην έξγν «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Πφιεο Πξέβεδαο» ζα απαζρνιεζεί κε ζχκβαζε 

κίζζσζεο έξγνπ, δηάξθεηαο 20 κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή. Σε πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο 

Πξάμεο, ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα παξαηαζεί γηα αληίζηνηρν δηάζηεκα. Η εκεξνκελία ιήμεο ηεο ππν- 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ζε θάζε πεξίπησζε δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ησλ παξαδνηέσλ , 

ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν  ηερληθφ δειηίν φπσο ηζρχεη θαζψο θαη ηπρφλ ηξνπνπνίεζεο ηνπ ηερληθνχ δειηίνπ. 

Οη ππεξεζίεο ηνπ Σηειέρνπο Υπνζηήξημεο ζα παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο θαη δελ 

απαηηείηαη λα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Η απηνπξφζσπε παξνπζία ηνπ είλαη ππνρξεσηηθή. Θα έρεη ηελ 

ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Υπεχζπλν Έξγνπ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζηελ νπνία ζα 

εληαρζεί σο έθηαθην πξνζσπηθφ. Γηα ην έξγν απηφ ν ζπλεξγάηεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη κεληαίεο εθζέζεηο 

παξαρζέληνο έξγνπ (Παξαδνηέα). Ο Υπεχζπλνο ηνπ Έξγνπ πνπ παξαθνινπζεί, ειέγρεη θαη πηζηνπνηεί –είηε νιηθά 

είηε θαηά ηκήκαηα- ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ ζπλεξγάηε, εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ 

αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρεη ππνβάιιεη. Τν αληηθείκελν ηεο απαζρφιεζεο ζπλδέεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηηο αλάγθεο ηεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο πξάμεο θαη ην ζπκβαηηθφ αληηθείκελν απηήο αθνξά ζε 

πινπνίεζε θαη παξάδνζε έξγνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζπλδέεηαη κε ηα παξαδνηέα θαη ηα ζρεηηθά παθέηα εξγαζίαο, ε 

αμία ησλ νπνίσλ εθηηκάηαη κε βάζε ηνλ απαξαίηεην γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο αλζξσπνρξφλν. Η αλεπηθχιαθηε 

ππνγξαθή απφ ηνλ Υπεχζπλν Έξγνπ ηεο έθζεζεο παξαρζέληνο έξγνπ επέρεη ζέζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη 

βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ εθηέιεζε ν ζπλεξγάηεο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζα 

εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ ζηε ζχκβαζε. 
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Τν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρεη εγθξηζεί θαη γηα ηα δπν (2) άηνκα γηα ην Υπνέξγν 17 είλαη 44.640,00€. Η ζπλνιηθή 

ακνηβή γηα ηε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ππνινγηζηεί βάζεη ηνπ αζθαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ ζηειέρνπο πνπ 

ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν, ζε θάζε πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 750 επξψ σο θαζαξέο απνδνρέο 

κεληαίσο αλά άηνκν. Η ακνηβή ηνπ ζηειέρνπο ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά ζε ηξηκεληαία βάζε κε ηελ έθδνζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ λφκηκνπ παξαζηαηηθνχ παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν.  

 
Σην παξαπάλσ ηίκεκα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηπρφλ θφξνη (εηζνδήκαηνο θιπ.), ηπρφλ άιιεο επηβαξχλζεηο, 

θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ θαη φιεο αλεμαηξέησο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο θαη έμνδα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

3. ΑΠΑΗΣΟΤΚΔΛΑ ΘΑΗ ΔΠΗΘΤΚΖΣΑ ΠΡΟΟΛΣΑ ‐ ΚΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 

Τα Απαηηνχκελα Πξνζφληα απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε θαη είλαη 

θξηηήξηα απνθιεηζκνχ. Τα Απαηηνχκελα Πξνζφληα, ηα Δπηζπκεηά Πξνζφληα θαη ν ηξφπνο κνξηνδφηεζήο ηνπο 

πξνζδηνξίδνληαη σο εμήο: 

 

3.1 Απαηηνύκελα Πξνζόληα: 

 

3.1.1  Πηπρίν Τξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ειιεληθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΙ) Οηθνλνκηθήο 

θαηεχζπλζεο /Μεραληθνχ Πνιπηερληθήο Σρνιήο ή ηζφηηκνπ αλαγλσξηζκέλνπ (απφ ηα αξκφδηα 

φξγαλα) ηίηινπ ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ  

3.1.2  Γπν  (2) έηε ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε επίβιεςε έξγσλ κεραληθνχ (Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο) θαη (2) έηε ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ε νπνία απνθηήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ζε 

παξνρή ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο ηεο δηαρείξηζεο ή/θαη ηεο πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ ζην πιαίζην επξσπατθψλ ή/θαη δηεζλψλ πξνγξακκάησλ (Οηθνλνκνιφγνο) 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηνχκελσλ θαη επηζπκεηψλ πξνζφλησλ νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα ππνβάινπλ 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαη απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ελφηεηεο 4 θαη 5 ηεο 

παξνχζεο. 

Σα απαηηνύκελα πξνζόληα απνηεινύλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο ζηελ παξνύζα 

πξόζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνύ (on/off)  θαη δελ βαζκνινγνύληαη. 

 

3.2 Κνξηνδνηνύκελα επηζπκεηά πξνζόληα: 

 

Η θαηάηαμε ησλ ππνςεθίσλ πνπ πιεξνχλ ηηο παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο, ζα πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηνλ 

αθφινπζν πίλαθα θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο: 

Α/Α ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΒΑΘΚΟΗ 

 
3.2.1 

Πξόζζεηε βαζκνινγνύκελε 
εξγαζηαθή εκπεηξία ζε επίβιεςε 

έξγσλ κεραληθνύ θαη  ζηε 
δηαρείξηζε/πινπνίεζε  

ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ 

 

Γηα θάζε 1 έηνο ηεθκεξησκέλεο 
εκπεηξίαο   πιένλ   ησλ εηψλ ηεο 
ειάρηζηεο απαηηνχκελεο εκπεηξίαο: 5 

βαζκνί αλά έηνο (έσο 45 βαζκνί) 

 
Μέρξη 45 

3.2.2 Γλώζε ηνπιάρηζηνλ αγγιηθώλ ζε επίπεδν 
Β2 

 5 
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3.2.3   Γλώζε ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα:   

(α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (γ) ππεξεζηώλ 

δηαδηθηύνπ 

 

 

 5 

 
3.2.4 

 
πλέληεπμε 

  
25 

 
ΤΛΟΙΟ 

 
80 

4. ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΤΠΟΒΟΙΖ ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη θαινχληαη: 
 

 Να ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (βιέπε ζπλεκκέλν Υπφδεηγκα ζην ηέινο ηεο 

παξνχζαο Πξφζθιεζεο) θαη 

 Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθό ζεκείσκα, ζην νπνίν ζα απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

πξνυπεξεζία ησλ ππνςεθίσλ ζηελ επίβιεςε έξγσλ κεραληθνχ θαη ζηε δηαρείξηζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ, ζε πίλαθα, σο αθνινχζσο: 

 Γηα ηα θξηηήξηα 3.1.2 θαη 3.2.1 , απνηύπσζε ηεο δεηνύκελεο γεληθήο επαγγεικαηηθήο 
εκπεηξίαο / πξνϋπεξεζίαο (ειάρηζηεο θαη πξόζζεηεο): 

 

Α/Α 
Αναθζτουςα 

αρχή 

 

Τίτλοσ & Προϋπολογιςμόσ Ζργου 

 

Ρόλοσ / αρμοδιότητεσ 
Διάρκεια Εκτζλεςησ 

Ζργου (από μμ/εε ζωσ 

μμ/εε) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 …     

 

 Τπεύζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα 

ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο θαη ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα 

 Τπεύζπλε  δήισζε   ηνπ  Ν.1599/1986, ζηελ  νπνία ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη φινπο ηνπο 

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο 

Η ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ είλαη εκπηζηεπηηθή. 

 
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάιινπλ θιεηζηνύο θαθέινπο είηε απηνπξνζώπσο είηε κέζσ 

ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ζηελ έδξα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο ,επί ηεο Γσδώλεο 47 Πξέβεδα 

48100 κέρξη ηηο 15/03/2020 θαη ώξα 12:00 κε ηελ έλδεημε : 
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Γηα πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ ζην ηειέθσλν: 26820 29414 (εζση.3) θα 

Ιππνιχηε Μαθξή 

 

Ζ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Πξέβεδαο www.prevezachamber.gr. Σηελ αίηεζε νη ελδηαθεξφκελνη/εο δειψλνπλ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

ζηνηρεία. Δπηπιένλ δειψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία. Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα  

     ππνβάιεη κία θαη κνλαδηθή αίηεζε. 

 

Δθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Πξφζθιεζε Δπηινγήο Σηειερψλ Υπνζηήξημεο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο, Σπλδηθαηνχρνπ ηεο Πξάμεο  «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Πξέβεδαο» κε Κσδηθφ 

ΟΠΣ 5035056 (Υπνέξγν17) 

http://www.prevezachamber.gr/
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5. ΑΠΟΓΔΗΘΣΗΘΑ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΑ 

 

Τα απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη αλαιφγσο θαη πξνο απφδεημε ησλ αλαγξαθφκελσλ ζηελ αίηεζε 

είλαη ηα εμήο : 

5.1. Πηπρίν ΑΔΗ-ΑΣΔΗ / Κεηαπηπρηαθόο Σίηινο πνπδώλ/Γηδαθηνξηθόο Σίηινο πνπδώλ. 

 
Αληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδψλ, ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν βαζκφο θαη ην έηνο θηήζεο απηνχ. Σε πεξίπησζε πνπ 

ν ηίηινο ζπνπδψλ έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε αληηγξάθνπ ηεο πξάμεο 

αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή ην Ι.Τ.Δ. ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γηα ηελ 

ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία απηνχ. 

 

5.2. Απόδεημε γλώζεο αγγιηθή γιώζζαο 

 
Η γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (άξηζηε Γ2/C2, πνιχ θαιή Γ1/C1 θαη θαιή Β2) απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 

1 π.δ. 146/2007 «Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο 

θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (Φ.Δ.Κ. 185/3.8.2007/η.Α΄), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 «Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001» (Φ.Δ.Κ. 

115/9.6.2006/ η.Α΄)» 

 

5.3. Απόδεημε Εεηνύκελεο Δπαγγεικαηηθήο Δκπεηξίαο ζηελ επίβιεςε έξγσλ κεραληθνύ ή/θαη ζηε 

δηαρείξηζε/ πινπνίεζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελσλ έξγσλ 
 

 
Α/Α 

 
Αλαζέηνπζα 

Αξρή 

 
Σίηινο & Πξνϋπνινγηζκόο 

Έξγνπ 

 

 
Αληηθείκελν/αξκνδηόηεηεο 

Γηάξθεηα Δθηέιεζεο 

Έξγνπ (από κκ/εε έσο 

κκ/εε) 

Πξνζθνκηζζέλ Απνδεηθηηθό 

ηνηρείν 

(όπσο ζεκείσζε αθνινύζσο) 

      

      

      

      

      

.. 
     

 

 

5.4. Απόδεημε γλώζεο ρεηξηζκνύ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) 

ππνινγηζηηθώλ θύιισλ θαη (γ) ππεξεζηώλ δηαδηθηύνπ 
 

Η γλψζε ρεηξηζκνχ Η/Υ απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ. 146/2007 «Τξνπνπνίεζε δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 

50/2001 Καζνξηζκφο πξνζφλησλ δηνξηζκνχ ζε ζέζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο απηφ ηζρχεη» (Φ.Δ.Κ. 

185/3.8.2007/η.Α΄), ζε ζπλδπαζκφ κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 π.δ. 116/2006 

«Τξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001» (Φ.Δ.Κ. 115/9.6.2006/ η.Α΄)» 

, 
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εκείσζε: Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε βεβαηψζεσλ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ζηελ 

νπνία ζα αλαγξάθεηαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο κε βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο απφ ηνλ εθάζηνηε 

εξγνδφηε, κε ζπκβάζεηο εξγαζίαο, κε ζπκβάζεηο έξγνπ πνπ έρεη αλαιάβεη θαη νινθιεξψζεη ν ππνςήθηνο ή κε 

δειηία παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ λα θαιχπηνπλ ηελ ρξνληθή δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εκπεηξίαο. Γηα ηε ζπκκεηνρή 

ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα πξνγξάκκαηα ή έξγα, ε απαηηνχκελε επαγγεικαηηθή εκπεηξία απνδεηθλχεηαη κε 

βεβαίσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ππεπζχλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθέξνληαη γηα θάζε έξγν ή πξφγξακκα ν ηίηινο, ε 

δηάξθεηα απαζρφιεζεο ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε ζπκβαηηθή ζρέζε κε ηελ νπνία ζπλδεφηαλ ν ππνςήθηνο κε ηνλ 

θνξέα. 

Δάλ ν Πειάηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη βεβαίσζε θαιήο εθηέιεζεο πνπ 

ζπληάζζεηαη απφ ηελ αξκφδηα δεκφζηα αξρή. 

Δάλ ν Πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο ζηνηρείν ηεθκεξίσζεο ππνβάιιεηαη βεβαίσζε ηνπ Δξγνδφηε ή ζρεηηθφ 
παξαζηαηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε πξνυπεξεζία.  

 

5.5. Ινηπά δηθαηνινγεηηθά (γηα ηελ ππνγξαθή ζύκβαζεο) 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 

6. ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΓΗΔΛΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟΤ 
 

6.1 Γεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο 

 
Αλάξηεζε νιφθιεξεο ηεο αλαθνίλσζεο καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Πξέβεδαο www.prevezachamber.gr θαη πεξίιεςεο απηήο ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα. 

6.2 : Τπνβνιή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ αίηεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο ελφηεηεο 4 θαη 5 ηεο 

παξνχζαο. 

6.3 : Πξνζεζκία Τπνβνιήο Αηηήζεσλ 

 
Η πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δεθαπέληε (10) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο εκεξνινγηαθά) θαη απφ ηελ 

επφκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν www.prevezachamber.gr ,  ήηνη ζηηο 

15/03/2020 θαη ώξα 12:00. 

6.4 Γηαδηθαζία Αμηνιόγεζεο, βαζκνιόγεζεο θαη ζπλέληεπμεο 

 
Με ηελ ππνβνιή ηεο Αίηεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, νη ελδηαθεξφκελνη/εο απνδέρνληαη πιήξσο θαη 

αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, θαζψο θαη φηη ε δηαδηθαζία 

δχλαηαη κε απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο λα δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή 

επαλαιεθζεί κε ην ίδην ή θαη άιιν πεξηερφκελν. Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπληζηά ακάρεην 

ηεθκήξην φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηεο εθαξκνζηέαο 

λνκνζεζίαο. Η ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπληζηά, επίζεο, ακάρεην ηεθκήξην φηη ν ελδηαθεξφκελνο 

http://www.prevezachamber.gr/
http://www.prevezachamber.gr/


  

 
 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Δσοωπαϊκό Σαμείξ  
Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ ξ 

 
Με ςη ρσγυοημαςξδόςηρη ςηπ Δλλάδαπ 

και ςηπ Δσοωπαϊκήπ Έμωρηπ 

 

[4] 

 

έρεη απνδερζεί πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο ηε λνκηκφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο 

θαζψο θαη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ εμέηαζε ηεο 

θάιπςεο ησλ ειάρηζησλ απαηηήζεσλ ζπκκεηνρήο, θαη ησλ βαζκνινγνχκελσλ θξηηεξίσλ. 

Μεηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο 

ζηε δηεχζπλζε (e-mail) πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο γηα ηε εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο 

ηεο ζπλέληεπμεο. 

Τν Δπηκειεηήξην Πξέβεδαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα θαιέζεη ζε ζπλέληεπμε κφλν εθείλνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπο, 

πνπ θξίλνληαη πιένλ θαηάιιεινη, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα, απαηηνχκελα θαη επηζπκεηά 

πξνζφληα. 

Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ελδέρεηαη λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο επί ησλ αηηήζεσλ 

ησλ ππνςεθίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ζην έξγν ηεο. 

 

Απνηειέζκαηα αμηνιφγεζεο – θαηάηαμεο: Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ θαη ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο, νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε (e-

mail) πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο, γηα ηα πξνζσξηλά απνηειέζκαηα θαηάηαμεο (ηα νπνία αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαοwww.prevezachamber.gr , ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

GDPR – ΓΚΠΓ ΔΔ 2016/679). Οη ππνςήθηνη, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάινπλ γξαπηή έλζηαζε επί ησλ 

πξνζσξηλψλ απνηειεζκάησλ, εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ελεκέξσζή ηνπο. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε 

ηπρψλ ελζηάζεσλ νη ππνςήθηνη ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

(e-mail) πνπ έρνπλ δειψζεη ζηελ αίηεζή ηνπο, γηα ηα νξηζηηθά απνηειέζκαηα θαηάηαμεο (ηα νπνία αλαξηψληαη 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο www.prevezachamber.gr, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

GDPR – ΓΚΠΓ (ΔΔ 2016/679). 

Τήξεζε γεληθψλ αξρψλ: Η επηινγή γίλεηαη ηεξψληαο ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ηηο γεληθέο αξρέο ηεο 

ζπλζήθεο ηεο ΔΚ. Οη φξνη ηεο πξφζθιεζεο γηα επηινγή έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα 

ζίγνπλ ηελ αξρή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο, ηεο κε δηάθξηζεο, ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Δκπηζηεπηηθφηεηα: Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά, θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

 
 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Πξέβεδαο 

 
 

 
Ισάλλεο Μπνχξεο 

 

http://www.prevezachamber.gr/
http://www.prevezachamber.gr/


  

 
 
 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ 

Δσοωπαϊκό Σαμείξ  
Πεοιτεοειακήπ Αμάπςσνηπ ξ 

 
Με ςη ρσγυοημαςξδόςηρη ςηπ Δλλάδαπ 

και ςηπ Δσοωπαϊκήπ Έμωρηπ 

 

[4] 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :  

Ποξπ: Επιμεληςήοιξ Ποέβεζαπ Ημεοξμημία ../.. /2020 

Σαυ. Δ/μρη: Δωδώμηπ 47 

Σαυ. Κώδικαπ: 48100 

Σηλέτωμξ: 26820 29414 

Fax: 26820 29283 

Email: info@prevezachamber.gr 

 
 

Θέμα: Δκδήλωρη εμδιατέοξμςξπ για ςη Θέρη Δπιλξγή ςελευώμ Τπξρςήοινηπ ςξσ Δπιμεληςηοίξσ Ποέβεζαπ, 
σμδικαιξύυξσ ςηπ Ποάνηπ  «Αμξικςό Κέμςοξ Εμπξοίξσ Δήμξσ Ποέβεζαπ» με Κωδικό ΟΠ 
5035056 (Υπξέογξ17) 

ΑΙΣΗΗ 

Παοακαλώ δευθείςε ςημ αίςηρη ρσμμεςξυήπ μξσ ωπ ρσμεογάςη ρςημ σλξπξίηρη ςηπ Ποάνηπ. 

 
Θέρη: Υπεύθσμξπ/η Παοακξλξύθηρηπ και Διαχείοιρηπ ςηπ Ποάνηπ 

Α. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ 

Δπώμσμξ 
 

Όμξμα 
 

Όμξμα παςοόπ 
 

Α. Δ. Σασςόςηςαπ 
 

Ημεοξμημία Γέμμηρηπ 
 

Β. ΣΟΙΦΔΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΥΙΑ – ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οδόπ, αοιθμόπ 
 

Σαυ. Κώδικαπ 
 

Δήμξπ 
 

ςαθεοό ςηλέτωμξ 
 

Κιμηςό ςηλέτωμξ 
 

E‐mail 
 

σμημμέμα ραπ σπξβάλλω: 

 
1. 

2. 

3. 

Ο/Η ………………………………………….. 

(Τπξγοατή) 

Η επενεογαρία ςχμ ρςξιυείχμ πξσ καςαγοάτξμςαι ρςξ Έμςσπξ Εκδήλχρηπ Εμδιατέοξμςξπ γίμεςαι από ςξ από ςξ Επιμεληςήοιξ Ποέβεζαπ. με 
απξκλειρςικό ρκξπό ςημ Επιλξγή Επιλξγή Σςελευώμ Υπξρςήοινηπ ςξσ Επιμεληςηοίξσ Ποέβεζαπ, Σσμδικαιξύυξσ ςηπ Ποάνηπ  «Αμξικςό Κέμςοξ 
Εμπξοίξσ Δήμξσ Ποέβεζαπ» με Κχδικό ΟΠΣ 5035056 (Υπξέογξ17)



 

 

Η ακοίβεια ςωμ ρςξιυείωμ πξσ σπξβάλλξμςαι με ασςή ςη δήλωρη μπξοεί μα ελεγυθεί με βάρη ςξ αουείξ άλλωμ 

σπηοεριώμ (άοθοξ 8 παο. 4 Ν. 1599/1986) 

ΤΠΟΔΔΙΓΜΑ : Έμςσπξ Τπεύθσμηπ Δήλωρηπ 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άοθοξ 8 Ν.1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ(1): Δπιμεληςήοιξ Ποέβεζαπ 

Ο – Η Όμξμα: 
 

Δπώμσμξ: 
 

Όμξμακαι Δπώμσμξ Παςέοα: 
 

Όμξμα και Δπώμσμξ 

Μηςέοαπ: 

 

Ημεοξμημία γέμμηρηπ(2): 
 

Σόπξπ Γέμμηρηπ: 
 

Αοιθμόπ Δελςίξσ 

Σασςόςηςαπ: 

  
Σηλ: 

 

Σόπξπ Καςξικίαπ: 
 

Οδόπ: 
 

Αοιθ: 
 

ΣΚ: 
 

 
Αο. Σηλεξμξιξςύπξσ (Fax): 

 
Δ/μρη Ηλεκςο. 

Σαυσδοξμείξσ(Δmail): 

 

Με αςξμική μξσ εσθύμη και γμωοίζξμςαπ ςιπ κσοώρειπ (3), πξσ ποξβλέπξμςαι από ςιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 

22 ςξσ Ν. 1599/1986, δηλώμω όςι: 

Σα ρςξιυεία πξσ αμαγοάτξμςαι καθώπ και ξςιδήπξςε άλλξ επικαλξύμαι ρςξ βιξγοατικό μξσ ρημείωμα πξσ καςαθέςω 

ρςξ πλαίριξ ςηπ αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ μξσ ωπ ρςέλευξπ σπξρςήοινηπ ρςημ Ποάνη με ςίςλξ «Αμξικςό Κέμςοξ Εμπξοίξσ 

Δήμξσ Ποέβεζαπ» με Κωδικό ΟΠ 5035056, είμαι αληθή και διαθέςω ςα αμςίρςξιυα απξδεικςικά έγγοατα ςα ξπξία και 

θα σπξβάλω, ετόρξμ μξσ ζηςηθξύμ. 
 

 
 

Ημεοξμημία:….. /….. / 2020 

Ο – Η Δηλ. 

 
 

 
(Τπξγοατή) 

 
(1) Αμαγοάτεςαι από ςξμ εμδιατεοόμεμξ πξλίςη ή Αουή ή η Υπηοερία ςξσ δημόριξσ ςξμέα, πξσ απεσθύμεςαι η αίςηρη. 
(2) Αμαγοάτεςαι ξλξγοάτχπ. 
(3) «Όπξιξπ εμ γμώρει ςξσ δηλώμει φεσδή γεγξμόςα ή αομείςαι ή απξκούπςει ςα αληθιμά με έγγοατη σπεύθσμη δήλχρη ςξσ άοθοξσ 8 ςιμχοείςαι με 
τσλάκιρη ςξσλάυιρςξμ ςοιώμ μημώμ. Εάμ ξ σπαίςιξπ ασςώμ ςχμ ποάνεχμ ρκόπεσε μα ποξρπξοίρει ρςξμ εασςόμ ςξσ ή ρε άλλξμ πεοιξσριακό ότελξπ 
βλάπςξμςαπ ςοίςξμ ή ρκόπεσε μα βλάφει άλλξμ, ςιμχοείςαι με κάθειονη μέυοι 10 εςώμ. 

(4) Σε πεοίπςχρη αμεπάοκειαπ υώοξσ η δήλχρη ρσμευίζεςαι ρςημ πίρχ όφη ςηπ και σπξγοάτεςαι από ςξμ δηλξύμςα ή ςημ δηλξύρα. 


