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1.- ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο/ Δηδηθή Γξακκαηεία Γηαρείξηζεο Σνκεαθψλ ΔΠ ηνπ 

ΔΣΠΑ θαη ΣΑ / Δηδηθή Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Δ.Π. Αληαγσληζηηθφηεηα,  Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία αλάξηεζε ηελ κε αξ. πξση. 4314/1476/Α3/28.06.2019 (ΑΓΑ: 63ΤΕ465ΥΗ8-9ΘΣ) 

Απφθαζε γηα ηελ έληαμε ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ» (κε Κσδηθφ 

ΟΠ 5037877) ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο «Αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε Σνκεαθέο 

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

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) πνπ ζηε 

ζπλέρεηα ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 6014/Β1/1234/15.10.2019 Απφθαζε. 

1.1 κοπόρ ηηρ Γπάζηρ είλαη ε ελίζρπζε θαη ηφλσζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  πνπ 

αλαπηχζζεηαη ζε εκπνξηθέο πεξηνρέο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, θάζε Πξφηαζε 

Υξεκαηνδφηεζεο απνηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ «Γηθαηνχρν» θαη «πλδηθαηνχρν» 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.  

1.2 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  Γήμος Λοςηπακίος – Αγίυν Θεοδώπυν – Πεπασώπαρ κε 

ην Δπιμεληηήπιο Κοπινθίαρ γηα ηελ πεξηνρή ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ηνπ Λνπηξαθίνπ. 

1.3 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».  

1.4 Σν Δπιμεληηήπιο Κοπινθίαρ θαη ν Γήμος Λοςηπακίος – Αγίυν Θεοδώπυν –    

Πεπασώπαρ πινπνηνχλ απφ θνηλνχ ηελ Πξάμε κε ηίηιν: «Ανοικηό Κένηπο Δμποπίος 

Λοςηπακίος» κε θχξην Γηθαηνχρν ηνλ Γήμο Λοςηπακίος – Αγίυν Θεοδώπυν – Πεπασώπαρ 

θαη πλδηθαηνχρν ην Δπιμεληηήπιο Κοπινθίαρ. Ο ζπλνιηθφο εγθεθξηκέλνο πξνυπνινγηζκφο 

αλέξρεηαη ζε 1.748.600 € εθ ησλ νπνίσλ ε επηιέμηκε δαπάλε ηνπ Γήμος Λοςηπακίος – 

Αγίυν Θεοδώπυν – Πεπασώπαρ είλαη 1.500.000 € θαη ε επηιέμηκε δαπάλε ηνπ 



 
 
 

  

 

 

Δπιμεληηήπιο Κοπινθίαρ είλαη 248.600 €. Ζ πινπνίεζε ηεο Πξάμεο πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηφπηλ ηεο ππ’ αξηζκ. 423/12-8-2019 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο. 

1.5 Ο «πλδηθαηνχρνο» (Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο) ζα πινπνηήζεη ελέξγεηεο  ζηηο  θαηεγνξίεο: 

«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 ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο θαη «Γαπάλεο γηα ακνηβέο 

πξνζσπηθνχ γηα ηνλ πλδηθαηνχρν». Σα ππνέξγα πνπ ζα πινπνηήζεη ν «πλδηθαηνχρνο» ζε 

απηέο ηηο θαηεγνξίεο είλαη: 

Τπνέξγν 4:«πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξάμεο γηα ηνλ πλδηθαηνχρν» 

Τπνέξγν 7: «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ γηα ηελ αλάδεημε ηαπηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο 

πεξηνρήο» 

Τπνέξγν 8: «Πξφγξακκα πηζηφηεηαο πειαηψλ θαη ινηπψλ παξνρψλ – ππεξεζηψλ» 

Τπνέξγν 9: «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε εκπνξηθήο πεξηνρήο – Μαξθεηηλγθ» 

1.6 Σν Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο 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 Τπνέξγνπ (04) «Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα ηνλ πλδηθαηνχρν» ηεο Πξάμεο 

«Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ» θσδ. Πξάμεο ΟΠ 5037877,θα πποβεί ζηην 

ππόζλητη δύο (2) ζηελεσών αποκλειζηικά με ζύμβαζη μίζθυζηρ έπγος. 

Ζ 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 

πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 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 ΑΔΠ) θαη ηεο ΠΤ 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 ΤΠΑΤΓ θαη πξνθαλψο ηήξεζε ησλ αξρψλ δηαθάλεηαο θαη ίζεο 



 
 
 

  

 

 

κεηαρείξηζεο (θξηηήξηα). 

 

 2.- ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΠΡΟΚΛΖΖ 

ην πιαίζην απηφ, ην Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο ιακβάλνληαο ππφςε: 

 Σν Ν. 2081/1992 (ΦΔΚ Α’154/1992) – «Ρχζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ Δπηκειεηεξίσλ, 

ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 1712/1987 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ 

νξγαλψζεσλ ησλ εκπφξσλ, βηνηερλψλ θαη ινηπψλ επαγγεικαηηψλ», σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη 

  Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4497/2017, Μέξνο Β’ «Δθζπγρξνληζκφο ηεο Δπηκειεηεξηαθήο 

Ννκνζεζίαο» σο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 

 Σηο θαηά πεξίπησζε δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ην Γηθαηνχρν 

 Σελ ΤΑ 137675/EΤΘΤ 1016/19.12.2018 (ΦΔΚ 5968/Β/31.12.18) ζε αληηθαηάζηαζε ηεο YA 

110427/EΤΘΤ/1020/20.10.2016 (ΦΔΚ Β΄3521) γηα ηνπο Δζληθνχο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο 

δαπαλψλ - Διέγρνπο λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ΔΠΑ 2014-2020 Τπνπξγηθή 

Απφθαζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο (ΤΠΑΤΓ). 

 Σε κε αξ. πξση. 4314/1476/Α3/28.06.2019 (ΑΓΑ: 63ΤΕ465ΥΗ8-9ΘΣ)  Απφθαζε γηα ηελ 

έληαμε ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ», θαζψο θαη ηε  κε αξ. πξση. 

6014/Β1/1234/15.10.2019 Σξνπνπνίεζε Απνθάζεσλ Έληαμεο ησλ 65 Δληαγκέλσλ Πξάμεσλ 

ζην πιαίζην ηεο πξφζθιεζεο κε θσδ. 098 «Αλνηθηά Κέληξα Δκπνξίνπ» γηα δηφξζσζε 

ζηνηρείσλ ησλ Α (ελάξηζκνη), ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» 

 Σε κε αξηζκ. 423/1-8-2019 ζρεηηθή Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Κνξηλζίαο γηα ηελ απνδνρή ησλ φξσλ έληαμεο ηεο πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ 

Λνπηξαθίνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5037877ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020», ηελ έληαμε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο ηνπ πνζνχ δεκνζίαο δαπάλεο πνπ αλαινγεί ζηνλ πλδηθαηνχρν 

(Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο) θαη αλαθέξεηαη ζηελ πξάμε «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ» 

κε Κσδηθφ ΟΠ 5037877ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» , ηελ εμνπζηνδφηεζε ηεο Γηνηθεηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα  θάζε απαξαίηεηε ελέξγεηα θαη δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηεο 

πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5037877ζην Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία 2014-2020» θαη ηελ 

απφθαζε πινπνίεζεο κε ίδηα κέζα ηνπ Τπνέξγνπ (04) «Γαπάλεο γηα ακνηβέο πξνζσπηθνχ γηα 



 
 
 

  

 

 

ηνλ πλδηθαηνχρν» ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ» θσδ. Πξάμεο ΟΠ 

5037877, 

 Σελ ζρεηηθή Απφθαζε ηεο Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο κε ην 

Πξαθηηθφ Νν 1539/16-12-2020. πλεδξίαζεο γηα ηελ Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ 

Τπνέξγνπ (4) «Γαπάλεο ακνηβήο πξνζσπηθνχ γηα ην Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο» θαη ηελ 

έγθξηζε ηεο παξνχζαο Αλνηρηήο Πξφζθιεζεο γηα ηελ Δπηινγή ηειερψλ Τπνζηήξημεο ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο, πλδηθαηνχρνπ ηεο Πξάμεο «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ 

Λνπηξαθίνπ» κε Κσδηθφ ΟΠ 5037877(Τπνέξγν04)  

 

 

απεςθύνει ππόζκληζη για εκδήλυζη ενδιαθέπονηορ 

για ηη ζύνατη δύο (2) ζςμβάζευν μίζθυζηρ έπγος με θςζικά ππόζυπα (ςνεπγάηερ) 

 

Οη δχν (2) ζπλεξγάηεο ζα εληαρζνχλ ζηελ νκάδα ηνπ έξγνπ πνπ πινπνηεί ηελ πξάμε «Αλνηθηφ 

Κέληξν Δκπνξίνπ Γήκνπ Λνπηξαθίνπ» θαη ζα ζπλεπηθνπξνχλ  ζηελ παξαθνινχζεζε θαη 

πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ππνέξγσλ ΤΔ 4 ςμβοςλεςηικέρ 

ςπηπεζίερ για ηην ςλοποίηζη ηηρ ππάξηρ για ηον ςνδικαιούσο, ΤΔ 7 Ππομήθεια και 

εγκαηάζηαζη ςλικών για ηην ανάδειξη ηαςηόηηηαρ ηηρ εμποπικήρ πεπιοσήρ, ΤΔ  8 

Ππόγπαμμα πιζηόηηηαρ πελαηών και λοιπών παποσών – ςπηπεζιών, ΤΔ 9 Πποβολή 

και πποώθηζη εμποπικήρ πεπιοσήρ – Μάπκεηινγκ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο. 

Σν Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο ζα πξνβεί ζηελ ζχλαςε δχν δηαθξηηψλ ζπκβάζεσλ κίζζσζεο 

έξγνπ γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο πξνζσπηθνχ πνπ αλαδεηά ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηελ πξφζθιεζε, κία κε ΠΔ Οηθνλνκνιφγν θαη κηα ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ κε ΠΔ Μεραληθφ 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όια ηα άηνκα ζα αζρνιεζνχλ κε ηελ 

δηαρείξηζε θαη ηελ δηνίθεζε ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ησλ ππνέξγσλ ηνπ 

Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο θαη ζε φια ηα παθέηα εξγαζίαο πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη 

θαησηέξσ: 

 

ΠΔ 1 : Δξγαζίεο παξαθνινχζεζεο θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ: 

 Γηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη επίβιεςε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ζηηο Καηεγνξίεο 

Δλεξγεηψλ 4 (Αλάδεημε Σαπηφηεηαο εκπνξηθήο πεξηνρήο) θαη 5 (Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο 

εκπνξηθήο πεξηνρήο) ηνπ έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα Τπνέξγα: 7 



 
 
 

  

 

 

«Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ γηα ηελ αλάδεημε ηαπηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο», 8 

«Πξφγξακκα πηζηφηεηαο πειαηψλ θαη ινηπψλ παξνρψλ-ππεξεζηψλ»,  9 «Πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο - Μάξθεηηλγθ»,  ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηελ ηήξεζε ηνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαδνηέσλ ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ 

  Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν αλαθνξψλ πξνο ηνλ Τπεχζπλν 

ηεο Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ, σο πξνο ην θπζηθφ ηνπ 

αληηθείκελν 

 Αλαγλψξηζε δπζιεηηνπξγηψλ / θαζπζηεξήζεσλ / πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ, 

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 

 Τπνζηήξημε 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 

 

Πακέηα επγαζίαρ 

Π1.1: Καηάξηηζε θαη παξαθνινχζεζε επηθαηξνπνηεκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ελεξγεηψλ 

Π1.2: Σήξεζε θαθέινπ ζπκβάζεσλ 

 

Παπαδοηέα 

Σπιμηνιαία αναθοπά ηος ζηελέσοςρ ππορ ηον Τπεύθςνο ηος έπγος με ζςνοπηική 

παποςζίαζη ηυν θεμάηυν πος εξεηάζηηκαν καηά ηην παπακολούθηζη ηος Φςζικού 

ανηικειμένος καθώρ και πποηάζευν επιηάσςνζηρ/βέληιζηηρ διασείπιζηρ. 

 

ΠΕ 2: Επγαζίερ παπακολούθηζηρ οικονομικού ανηικειμένος: 

 Παξαθνινχζεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεχζπλν 

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 πλδηθαηνχρνπ 

 Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν αλαθνξψλ πξνο ηνλ Τπεχζπλν 

ηεο Πξάμεο γηα ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ πλδηθαηνχρνπ, 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 

 

 Πακέηα επγαζίαρ 

Π2.1 : Καηάξηηζε cash flow έξγνπ 

Π2.2 : Σήξεζε θαθέινπ ζπκβάζεσλ 

 

Παπαδοηέα 

ςμπεπίλητη ζηην ηπιμηνιαία αναθοπά ηος ζηελέσοςρ ππορ ηον Τπεύθςνο ηος έπγος 

υρ ππορ ηο οικονομικό ανηικείμενο ηος έπγος κλπ 

 

ΠΕ 3 :  Επγαζίερ ζσεηικέρ με ηην πποεηοιμαζία/πποεπγαζία, έλεγσο και πληπόηηηα 

δικαιολογηηικών για ηην ζύνηαξη  αναθοπών ππορ ηην ΕΥΔ από ηον Δικαιούσο: 

 Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν Σερληθνχ Γειηίνπ Πξάμεο (ΣΓΠ) 

θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, ζηα Τπνέξγα 7 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ γηα 

ηελ αλάδεημε ηαπηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο», 8 «Πξφγξακκα πηζηφηεηαο πειαηψλ θαη 

ινηπψλ παξνρψλ-ππεξεζηψλ»,  9 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο - 

Μάξθεηηλγθ». 

 Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν Μεληαίσλ Γειηίσλ Γήισζεο 

Γαπαλψλ Πξάμεο (ΓΓΓΠ) ζηα Τπνέξγα 7 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ γηα ηελ 

αλάδεημε ηαπηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο», 8 «Πξφγξακκα πηζηφηεηαο πειαηψλ θαη 

ινηπψλ παξνρψλ-ππεξεζηψλ»,  9 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο - 



 
 
 

  

 

 

Μάξθεηηλγθ». 

 Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν ζηνλ Φνξέα Υξεκαηνδφηεζεο 

ησλ Αηηεκάησλ Υξεκαηνδφηεζεο 

 Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Γειηίσλ Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) ζηα Τπνέξγα 7 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

πιηθψλ γηα ηελ αλάδεημε ηαπηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο», 8 «Πξφγξακκα πηζηφηεηαο 

πειαηψλ θαη ινηπψλ παξνρψλ-ππεξεζηψλ»,  9 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο 

πεξηνρήο - Μάξθεηηλγθ». 

 Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο Σερληθψλ Γειηίσλ Τπνέξγνπ (ΣΓΤ) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ, ζηα 

Τπνέξγα 7 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ γηα ηελ αλάδεημε ηαπηφηεηαο ηεο εκπνξηθήο 

πεξηνρήο», 8 «Πξφγξακκα πηζηφηεηαο πειαηψλ θαη ινηπψλ παξνρψλ-ππεξεζηψλ»,  9 

«Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο - Μάξθεηηλγθ». 

 Πξνεηνηκαζία/πξνεξγαζία, έιεγρνο θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Γηθαηνχρν γηα ηελ ζχληαμε θαη ππνβνιή απφ ηνλ Γηθαηνχρν ζηελ αξκφδηα Δηδηθή Τπεξεζία 

Γηαρείξηζεο ηεο Έθζεζεο Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ απηήο 

εγγξάθσλ, ζηα Τπνέξγα 7 «Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πιηθψλ γηα ηελ αλάδεημε ηαπηφηεηαο 

ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο», 8 «Πξνβνιή θαη πξνψζεζε ηεο εκπνξηθήο πεξηνρήο» θαη 9 

«Έθδνζε αδεηψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα παξεκβάζεηο ζε σθεινχκελεο επηρεηξήζεηο». 

 

Πακέηα επγαζίαρ 

Π 3.1 : ΣΓΠ θαη ηξνπνπνηήζεηο απηψλ   

Π 3.2 : Μεληαία Γειηία Γήισζεο Γαπαλψλ Πξάμεο (ΓΓΓΠ) 

Π 3.3 : Γειηία Πξνφδνπ Πξάμεο (ΓΠΠ) 

Π 3.4 : Σερληθά Γειηία Τπνέξγνπ (ΣΓΤ) θαη ηπρφλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ 

Π 3.5 : Έθζεζε Οινθιήξσζεο ηεο Πξάμεο θαη ζπλνδεπηηθά απηήο έγγξαθα 

Παπαδοηέα 

ςμπεπίλητη ζηιρ ηπιμηνιαίερ αναθοπέρ υρ ιδιαίηεπος κεθαλαίος για ηιρ ενέπγειερ πος 

ςλοποιήθηκαν και ηιρ εκκπεμόηηηερ με ηην Γιασειπιζηική. 



 
 
 

  

 

 

 

 

ΠΕ 4 : Επγαζίερ ζσεηικέρ με Εθνικούρ / Διεθνείρ Διαγυνιζμούρ: 

 χληαμε θαθέινπ έξγνπ («θάθεινο δεκφζηαο ζχκβαζεο» ηνπ άξζξνπ 45 ηνπ λ.4412) θαη 

Σεπρψλ Γηαθήξπμεο δηαγσληζκνχ 

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

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

 Τπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ ηειηθή 

επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

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

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ θνξέα, ΔΖΓΖ, αλάξηεζε ζην ΚΖΜΓΖ 

θ.ιπ.) 

 

Επγαζίερ ζσεηικέρ με Σςνοπηικούρ Διαγυνιζμούρ: 

 χληαμε Σεπρψλ Γηαθήξπμεο πλνπηηθνχ (Πξφρεηξνπ) δηαγσληζκνχ, 

 Γεκνζίεπζε ηνπ Σεχρνπο Γηαθήξπμεο φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ 

θνξέα, αλάξηεζε ζην ΚΖΜΓΖ θ.ιπ.) 

 Τπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ 

θαηαθχξσζε ηνπ έξγνπ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ ηειηθή 

επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

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

αλάξηεζε ζην ΚΖΜΓΖ θ.ιπ.) 

 



 
 
 

  

 

 

Επγαζίερ ζσεηικέρ με Απεςθείαρ αναθέζειρ: 

 Έξεπλα αγνξάο γηα ηα ππφ πξνκήζεηα είδε ή ππεξεζίεο 

 χληαμε πξνδηαγξαθψλ θαη ζρεηηθψλ εληχπσλ ηεο δηαδηθαζίαο απεπζείαο αλάζεζεο 

 Γεκνζίεπζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ φπνπ πξνβιέπεηαη (π.ρ. ΚΖΜΓΖ) 

 Τπνδνρή, πξσηνθφιιεζε, αξρεηνζέηεζε θαη ππνζηήξημε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ έσο θαη ηελ αλάζεζε ηνπ έξγνπ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ έσο θαη ηελ ηειηθή 

επηινγή ησλ ζπλεξγαηψλ 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο ζπκβαζηνπνίεζεο 

 

Πακέηα Δπγαζίαρ 

Π 4.1:Σεχρε δηαγσληζκψλ    

Π 4.2: Πξαθηηθά αμηνιφγεζεο δηαγσληζκψλ  

Π 4.3: πκβάζεηο  

 

Παπαδοηέα 

ςμπεπίλητη ζηιρ ηπιμηνιαίερ αναθοπέρ υρ ιδιαίηεπος κεθαλαίος για ηιρ ενέπγειερ πος 

ςλοποιήθηκαν και ηιρ εκκπεμόηηηερ ηυν διαγυνιζμών ειδικά. 

 

ΠΕ 5: Επγαζίερ Παπακολούθηζηρ ηηρ  Ππάξηρ : 

 πκκεηνρή ζηελ Κνηλή Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο ηνπ έξγνπ 

 Σήξεζε Φαθέινπ ηνπ έξγνπ, έιεγρνο πιεξφηεηαο απηνχ 

 πληνληζκφο 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. Τπνζηήξημε ησλ δηαδηθαζηψλ δεκνζηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Πξάμεο 

(π.ρ. απνζηνιή Γειηίσλ Σχπνπ, 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. 

 



 
 
 

  

 

 

Πακέηα επγαζίαρ 

Π5.1: Φάθεινο έξγνπ  

Παπαδοηέα 

ςμπεπίλητη ζηιρ ηπιμηνιαίερ αναθοπέρ / απολογιζμούρ υρ ιδιαίηεπος κεθαλαίος 

ζύνοτηρ ηηρ ποπείαρ ηος έπγος. 

 

Υπονική Γιάπκεια ύμβαζηρ 

Σα ηειέρε  Τπνζηήξημεο γηα ην έξγν «Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ» ζα 

απαζρνιεζνχλ  κε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο πξάμεο ε ιήμε 

ηεο νπνίαο νξίδεηαη ζηηο 31-5-2022 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε έληαμεο. ε πεξίπησζε 

παξάηαζεο ηνπ δηαζηήκαηνο ηεο Πξάμεο, ε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ελδέρεηαη λα παξαηαζεί γηα 

αληίζηνηρν δηάζηεκα.  

Οη ππεξεζίεο ησλ ηειερψλ  Τπνζηήξημεο ζα παξέρνληαη ζηα γξαθεία ηνπ Δπηκειεηεξίνπ 

Κνξηλζίαο θαη δελ απαηηείηαη λα είλαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο. Ζ απηνπξφζσπε παξνπζία 

ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή. Θα έρνπλ  ηελ ππνρξέσζε λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ 

θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζηελ νπνία ζα εληαρζνχλ σο έθηαθην πξνζσπηθφ. 

Γηα ην έξγν απηφ νη ζπλεξγάηεο ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ  κεληαίεο εθζέζεηο παξαρζέληνο 

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

νιηθά είηε θαηά ηκήκαηα- ηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ησλ ζπλεξγαηψλ , 

εγθξίλεη θαη ππνγξάθεη ηελ αληίζηνηρε έθζεζε παξαρζέληνο έξγνπ πνπ έρνπλ ππνβάιιεη. Σν 

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. Ζ 

αλεπηθχιαθηε ππνγξαθή απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ ηεο έθζεζεο παξαρζέληνο έξγνπ επέρεη 

ζέζε πξαθηηθνχ παξαιαβήο θαη βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ εθηέιεζε ν θάζε 

ζπλεξγάηεο. Οη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζα εμεηδηθεπηνχλ πεξαηηέξσ ζηε ζχκβαζε. 

 

Αμοιβή – Σπόπορ Πληπυμήρ 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ έρεη εγθξηζεί γηα ην Τπνέξγν είλαη 49.600,00€ (24.800€ γηα θάζε 

ζπλεξγάηε). Ζ ζπλνιηθή ακνηβή γηα ηε ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζα ππνινγηζηεί βάζεη ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο ηνπ θάζε ζηειέρνπο πνπ ζα απαζρνιεζεί ζην έξγν, ζε θάζε 



 
 
 

  

 

 

πεξίπησζε φκσο δελ κπνξεί λα μεπεξλά ηα 750 επξψ σο θαζαξέο απνδνρέο κεληαίσο αλά 

άηνκν. Ζ ακνηβή θάζε ηνπ ζηειέρνπο ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά ζε κεληαία βάζε, θαη 

ζχκθσλα κε ηα παξαδνηέα.  

ην 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.- ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑΠΡΟΟΝΣΑ ‐ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ 

Οη  ππνςήθηνη γηα ηελ θάιπςε ησλ ζέζεσλ  πξέπεη λα έρνπλ  φια ηα απαηηνχκελα  ηππηθά 

πξνζφληα γηα ηελ ζέζε πνπ ζα επηιέμνπλ θαη απνηεινχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο 

ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, είλαη θξηηήξηα απνθιεηζκνχ (on/off) και δεν βαθμολογούνηαι.  

 

3.1 Απαιηούμενα Σςπικά  Πποζόνηα: 

3.1.1 Πηπρίν Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ειιεληθνχ παλεπηζηεκηαθνχ ηδξχκαηνο (ΑΔΗ - ΑΣΔΗ) 

Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο /Γηπισκαηνχρνπ Μεραληθνχ Πνιπηερληθήο ρνιήο ή ηζφηηκνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ (απφ ηα αξκφδηα φξγαλα) ηίηινπ ζρνιήο ηνπ εμσηεξηθνχ 

 

3.1.2 Σξηεηή (3 έηε) ηνπιάρηζηνλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε επίβιεςε έξγσλ κεραληθνχ ε 

νπνία απνθηήζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία (γηα ην ζηέιερνο κε εηδηθφηεηα Μεραληθνχ) θαη 

ηξηεηή (3 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 (γηα 

ην ζηέιερνο Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο) 

 

3.1.3 Γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ ζηα αληηθείκελα: (α) επεμεξγαζίαο θεηκέλσλ, (β) ππνινγηζηηθψλ 

θχιισλ θαη (γ) ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, δ) παξνπζηάζεσλ θαη ε) βάζεσλ δεδνκέλσλ (ζχκθσλα 

κε ηα θξηηήξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΑΔΠ γηα πξφζιεςε ζην Διιεληθφ Γεκφζην, φπσο 

ηζρχνπλ θαηά ην ρξφλν δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  Δπηζπλάπηεηαη εηδηθφ 

Παξάξηεκα απφδεημεο ρεηξηζκνχ Ζ/Τ απφ ηνλ ΑΔΠ).  

 

Γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ, νη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα 

ππνβάινπλ βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, θαη απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηα 



 
 
 

  

 

 

πξνβιεπφκελα ζηηο ελφηεηεο 4 θαη 5 ηεο παξνχζεο. 

Σα απαιηούμενα πποζόνηα αποηελούν ηιρ ελάσιζηερ απαιηήζειρ ζςμμεηοσήρ ζηην 

παπούζα ππόζκληζη, είναι κπιηήπια αποκλειζμού (on/off)  και δεν βαθμολογούνηαι. 

 

Σα πξφζζεηα πξνζφληα  κνξηνδνηνχληαη φπσο πεξηγξάθεηαη θαησηέξσ . 

 

3.2 Μοπιοδοηούμενα Ππόζθεηα Πποζόνηα  

Oη  ππνςήθηνη πνπ πιεξνχλ ηα αλσηέξσ «Απαηηνχκελα Σππηθά Πξνζφληα» βαζκνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, γηα ηα «Μοπιοδοηούμενα  Ππόζθεηα Πποζόνηα» 

 

3.2.1 Γηα ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ παξαθνινχζεζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ αλάινγα κε 

ηνπο κήλεο εκπεηξίαο.   

 ηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθφηεηαο ηνπ Μεραληθνχ, ζα πξνζκεηξεζνχλ νη κήλεο εκπεηξίαο ζε 

παξαθνινχζεζε εξγνιαβηψλ ηερληθψλ έξγσλ ζε δεκφζηνπο θνξείο, σο ηερληθφο ζχκβνπινο 

ηνπ δεκφζηνπ θνξέα πνπ πινπνηεί ζπγρξεκαηνδνηνχκελε πξάμε.  

 ηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθφηεηαο Οηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο ζα πξνζκεηξεζεί ε εκπεηξία 

ζε κήλεο σο ηερληθφο ζχκβνπινο ζε δεκφζην θνξέα θαηά ηελ πινπνίεζε παξφκνησλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ ηερληθψλ έξγσλ.   

Ζ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, βαζκνινγείηαη κε πέληε (5 ) κφξηα 

γηα θάζε έηνο εκπεηξίαο, κε κέγηζην ηα ζαξάληα πέληε (45) κφξηα, δειαδή ελλέα (9)  ρξφληα 

εκπεηξίαο.  

 

3.2.2 Οη ππνςήθηνη πνπ θαηέρνπλ κεηαπηπρηαθφ ή κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο ζπνπδψλ  ζρεηηθφ 

κε ηελ εηδηθφηεηά ηνπο βαζκνινγνχληαη κε 5 κφξηα 

 

3.2.3  Ζ ζπλέληεπμε βαζκνινγείηαη κέρξη 10 κφξηα 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

  

 

 

Πίνακαρ μοπιοδόηηζηρ ππόζθεηυν κπιηηπίυν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πλνιηθφο αξηζκφο κνξίσλ ππνινγίδεηαη αζξνηζηηθά απφ ηα απαξαίηεηα ηππηθά πξνζφληα, ηα 

επηπξφζζεηα πξνζφληα θαζψο θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο απφ ηξηκειή επηηξνπή 

φπσο απηή νξίδεηαη απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

  

4. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΓΖΛΩΖΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ - ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη ππνςήθηνη θαινχληαη: 

4.1 Να ππνβάινπλ αίηεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο (βιέπε ζπλεκκέλν Τπφδεηγκα ζην ηέινο 

ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο) θαη 

4.2 Αλαιπηηθφ βηνγξαθηθφ 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: 

4.3 Γηα ηα θξηηήξηα 3.1.2 θαη 3.2.1 απνηχπσζε ηεο δεηνχκελεο γεληθήο επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 

/ πξνυπεξεζίαο (ειάρηζηεο θαη πξφζζεηεο): 

 

Α/Α 
 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ 
 

ΜΟΡΗΑ 

1 

Δκπεηξία ζε παξαθνινχζεζε 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ γηα 
ινγαξηαζκφ δηθαηνχρσλ 
ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ (5 
κφξηα αλά έηνο κε κέγηζην ηα 45 κφξηα) 

Γηα θάζε 1 έηνο ηεθκεξησκέλεο 
εκπεηξίαο   πιένλ   ησλ εηψλ ηεο 
ειάρηζηεο απαηηνχκελεο 
εκπεηξίαο: 5 κφξηα  αλά έηνο 
(έσο 45 κφξηα) 

45 

2 
Μεηαπηπρηαθφο ηίηινο ζπνπδψλ 
ζρεηηθφο κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπ 
ππνςήθηνπ   

 Μφξηα 5 5 

3 πλέληεπμε Μέρξη 10 κφξηα 10 

  ΤΝΟΛΟ   60 



 
 
 

  

 

 

Α/Α Αναθζτουςα αρχή 
Σίτλοσ & 

Προχπολογιςμόσ 
Ζργου 

Ρόλοσ / 
αρμοδιότητεσ 

Διάρκεια 
Εκτζλεςησ 

Ζργου (από 
μμ/εε ζωσ 

μμ/εε) 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

…         

 

4.4 Τπεχζπλε δήισζε, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα, κε ηελ νπνία ζα βεβαηψλεηαη φηη: 

 Σα ζηνηρεία ηνπ βηνγξαθηθνχ κνπ ζεκεηψκαηνο είλαη αθξηβή θαη αιεζή,   

 Έρσ ελεκεξσζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κε αξ. πξση. 160/17-12-2020 πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο θαη ζπλαηλψ ζηελ επεμεξγαζία ηνπο.  

 Γλσξίδσ φηη, εάλ απφ θαηαγγειία ή απηεπάγγειην έιεγρν ή απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν 

ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε φζα δειψλσ ζηελ 

ππεχζπλε δήισζε, ηφηε απνθιείνκαη απφ ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 

ζπλεξγαηψλ/έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ (ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο) θαη ζα έρσ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 πνηληθέο θπξψζεηο.  

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

νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιιεη εηζθνξέο 

 

Ζ ηήξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ είλαη εκπηζηεπηηθή θαη ζα ηεξεζεί 

απφιπηε ερεκχζεηα. Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά ζα ηχρνπλ επεμεξγαζίαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ην ζθνπφ ηεο επηινγήο ησλ 

ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ 2472/1997 γηα ηελ «πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ 



 
 
 

  

 

 

απφ ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ» αιιά θαη ηνπ Γεληθνχ Καλνληζκνχ Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ ( Δ.Δ. 679/2016). 

 

5. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Ζ αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ και ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη είηε λα πξνζθνκηζηνχλ 

απηνπξνζψπσο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή λα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά (ΔΛΣΑ) ή 

κε εηαηξία ηαρπκεηαθνξάο (courier) ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν πνπ λα θέξεη ηελ έλδεημε: 

 

Αίηεζε Δθδήισζεο ελδηαθέξνληνο  

γηα ηελ Πξφζθιεζε Δπηινγήο ηειερψλ Τπνζηήξημεο 

ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο, πλδηθαηνχρνπ ηεο Πξάμεο  

«Αλνηθηφ Κέληξν Δκπνξίνπ Λνπηξαθίνπ» 

κε Κσδηθφ ΟΠ 5037877(Τπνέξγν04) 

 

ζηε δηεχζπλζε ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο Δξκνχ 2, 20131 Κφξηλζνο έσο θαη ηελ 4-1-2021 

και ώπα 14:00.  

Ζ εκπξφζεζκε ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ πνπ ζα απνζηαινχλ ηαρπδξνκηθά απνδεηθλχεηαη απφ ηε 

ζθξαγίδα ηνπ ηαρπδξνκείνπ ή  ηεο εηαηξίαο ηαρπκεηαθνξάο (courier). Κάζε ππνςήθηνο 

δηθαηνχηαη λα ππνβάιεη κία κφλν αίηεζε. 

Ζ αίηηζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ έσει αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηος Δπιμεληηηπίος 

Κοπινθίαρ http://www.korinthiacc.gr/. ηελ αίηεζε νη ελδηαθεξφκελνη/εο δειψλνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ζηνηρεία. Δπηπιένλ δειψλνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία.  

Κάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κία θαη κνλαδηθή αίηεζε. 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ 

Σα απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά ζα πξνζθνκίδνληαη μόνο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζα 

θιεζνχλ γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηε δηαιπηηθή αίξεζε ηεο αλαηξνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο 

ζε πεξίπησζε κε πξνζθφκηζήο ηνπο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν. 

Σα απνδεηθηηθά δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη αλαιφγσο θαη πξνο απφδεημε ησλ 

αλαγξαθφκελσλ ζηελ αίηεζε είλαη ηα εμήο: 
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5.1. Πηςσίο ΑΔΗ-ΑΣΔΗ  

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

πεξίπησζε πνπ ν ηίηινο ζπνπδψλ έρεη απνθηεζεί ζηελ αιινδαπή απαηηείηαη θαη ε πξνζθφκηζε 

αληηγξάθνπ ηεο πξάμεο αλαγλψξηζεο απφ ην ΓΗ.Κ.Α.Σ..Α. ή ην Η.Σ.Δ. ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ 

αλαγλψξηζεο απφ ην Γ.Ο.Α.Σ.Α.Π. γηα ηελ ηζνηηκία ηνπ ηίηινπ θαη ηε βαζκνινγηθή αληηζηνηρία 

απηνχ. 

 

5.2. Απόδειξη γνώζηρ σειπιζμού Ζ/Τ ζηα ανηικείμενα: (α) επεξεπγαζίαρ κειμένυν, (β) 

ςπολογιζηικών θύλλυν και (γ) ςπηπεζιών διαδικηύος 

Ζ γλψζε ρεηξηζκνχ Ζ/Τ απνδεηθλχεηαη κε βάζε ην άξζξν 1 π.δ. 146/2007 «Σξνπνπνίεζε 

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 «Σξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ π.δ. 50/2001» (Φ.Δ.Κ. 

115/9.6.2006/ η.Α΄)» 

 

5.3. Απόδειξη Εηηούμενηρ Δπαγγελμαηικήρ Δμπειπίαρ ζηην επίβλετη έπγυν μησανικού 

ή/και ζηη διασείπιζη ζςγσπημαηοδοηούμενυν έπγυν 

  

 

Α/Α 
Αναθζτουςα 

Αρχή 

Τίτλοσ & 
Προχπολογιςμόσ 

Ζργου 
Αντικείμενο/αρμοδιότητεσ 

Διάρκεια 
Εκτζλεςησ 

Ζργου 
(από 

μμ/εε  ζωσ 
μμ/εε) 

Προςκομιςθζν 
Αποδεικτικό 

Στοιχείο  
(όπως σημείωση 

ακολούθως) 

            

            

            

            

..           



 
 
 

  

 

 

 

Σημείωση: Η επαγγελμαηική εμπειπία αποδεικνύεηαι με ηην πποζκόμιζη βεβαιώζευν αζθαλιζηικού θοπέα 

ζηην οποία θα αναγπάθεηαι η σπονική διάπκεια ηηρ αζθάλιζηρ με βεβαιώζειρ πποϋπηπεζίαρ από ηον 

εκάζηοηε επγοδόηη, με ζςμβάζειρ επγαζίαρ, με ζςμβάζειρ έπγος πος έσει αναλάβει και ολοκληπώζει ο 

ςποτήθιορ ή με δεληία παποσήρ ςπηπεζιών πος να καλύπηοςν ηην σπονική διάπκεια και ηο είδορ ηηρ 

εμπειπίαρ. Για ηη ζςμμεηοσή ζε ζςγσπημαηοδοηούμενα ππογπάμμαηα ή έπγα, η απαιηούμενη επαγγελμαηική 

εμπειπία αποδεικνύεηαι με βεβαίυζη ηος διοικηηικού ςπεςθύνος ζηην οποία θα αναθέπονηαι για κάθε έπγο 

ή ππόγπαμμα ο ηίηλορ, η διάπκεια απαζσόληζηρ ηος ςποτηθίος και η ζςμβαηική ζσέζη με ηην οποία 

ζςνδεόηαν ο ςποτήθιορ με ηον θοπέα. 

Εάν Πελάηηρ είναι δημόζιορ θοπέαρ, υρ ζηοισείο ηεκμηπίυζηρ ςποβάλλεηαι βεβαίυζη καλήρ εκηέλεζηρ 

πος ζςνηάζζεηαι από ηην απμόδια δημόζια απσή. 

Εάν ο Πελάηηρ είναι ιδιώηηρ, υρ ζηοισείο ηεκμηπίυζηρ ςποβάλλεηαι βεβαίυζη ηος Επγοδόηη ή ζσεηικό 

παπαζηαηικό από ηο οποίο να πποκύπηει η πποϋπηπεζία. 

 

5.4. Λοιπά δικαιολογηηικά (για ηην ςπογπαθή ζύμβαζηρ) 

 Βεβαίσζε Αζθαιηζηηθήο Δλεκεξφηεηαο 

 Βεβαίσζε Φνξνινγηθήο 

 Απόζπαζμα Ποινικού Μηηπώος 

 

6. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ  ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ   

6.1 Γημοζίεςζη ηηρ ανακοίνυζηρ 

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

Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο http://www.korinthiacc.gr/ 

 

6.2  Τποβολή αιηήζευν  ζςμμεηοσήρ 

Οη ελδηαθεξφκελνη θαινχληαη λα θαηαζέζνπλ αίηεζε ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 

ελφηεηεο 4 θαη 5 ηεο παξνχζαο. 

 

6.3  Πποθεζμία Τποβολήρ  Αιηήζευν 

Ζ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ είλαη δεθαηέζζεξηο (14) εκέξεο (ππνινγηδφκελεο 

εκεξνινγηαθά) θαη απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δεκνζίεπζεο ηεο παξνχζαο ζην δηαδηθηπαθφ 

ηφπν  http://www.korinthiacc.gr/, ήηνη ζηηο 4-1-2021 θαη ψξα12:00. 
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6.4 Γιαδικαζία Αξιολόγηζηρ, βαθμολόγηζηρ και ζςνένηεςξηρ  -   Γικαίυμα ππόζβαζηρ 

ζε έγγπαθα- Τποβολή ένζηαζηρ 

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 

Κνξηλζίαο λα δηαθνπεί, αλαβιεζεί ή επαλαιεθζεί κε ην ίδην ή θαη άιιν πεξηερφκελν. Ζ 

ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία επηινγήο ζπληζηά ακάρεην ηεθκήξην φηη ν ελδηαθεξφκελνο έρεη ιάβεη 

πιήξε γλψζε ηεο παξνχζαο Πξφζθιεζεο θαζψο θαη ηεο εθαξκνζηέαο λνκνζεζίαο. Ζ 

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

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, φινη νη ππνςήθηνη πνπ πήξαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία 

ελεκεξψλνληαη κέζσ ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο ζηε δηεχζπλζε (e-mail) πνπ έρνπλ δειψζεη 

ζηελ αίηεζή ηνπο εάλ πιεξνχλ ή δελ πιεξνχλ ηα ειάρηζηα πξνζφληα, θαη απηνί πνπ ηα πιεξνχλ 

ελεκεξψλνληαη γηα ηε εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο ζπλέληεπμεο (ζε 

πεξίπησζε αδπλακίαο θπζηθήο παξνπζίαο ε ζπλέληεπμε κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ Skype). 

 

Σν Δπηκειεηήξην Κνξίλζνπ 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. 

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ ππνςεθίσλ, ελδέρεηαη λα δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο δηεπθξηλήζεηο 

επί ησλ αηηήζεσλ ησλ ππνςεθίσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ζην έξγν ηεο θαη ππνγξάθεη 

Τπεχζπλε Γήισζε κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. 

 

Αποζθπάγιζη - Αξιολόγηζη  

Ζ απνζθξάγηζε θαη ζηε ζπλέρεη ε αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ε βαζκνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ 

θαη ε επηινγή, ζα γίλεη απφ ηελ νξηζζείζα Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηθαηνχρνπ, κε 

βάζε ηα παξαπάλσ απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ησλ ελδηαθεξνκέλσλ φπσο απηά έρνπλ 

ππνβιεζεί  κε ηελ δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη αλσηέξσ,  



 
 
 

  

 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ είλαη δπλαηφ ε εθ ησλ πζηέξσλ ζπκπιήξσζή ηνπο (π.ρ κε ηελ 

ηαρπδξνκηθή απνζηνιή ή κε ηελ απηνπξνζψπσο παξάδνζε).  

Οη πξνηάζεηο ησλ ππνςεθίσλ ζπλεξγαηψλ ζα αμηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ 

νξίζηεθαλ παξαπάλσ ζηε παξνχζα πξφζθιεζε ζηε πεξηγξαθή θαη ηα πξναπαηηνχκελα ηεο 

ζχκβαζεο (Βι. αληίζηνηρε παξάγξαθν 3 κε ηίηιν  «ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΑ ΚΑΗ ΠΡΟΘΔΣΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ ‐ΜΟΡΗΟΓΟΣΖΖ» ). 

ςνένηεςξη  

Σνλ πξνθαηαξθηηθφ έιεγρν ησλ αηηήζεσλ θαη ινηπψλ ζπλνδεπηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα 

αθνινπζήζεη ζπλέληεπμε πνπ ζα δηελεξγήζεη ε Σξηκειήο Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο κε φζνπο 

ππνςεθίνπο θξηζεί φηη πιεξνχλ ηηο νξηδφκελεο απφ ηελ πξφζθιεζε πξνυπνζέζεηο επηινγήο. 

 

Βαθμολόγηζη  

Οη πξνηάζεηο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζα βαζκνινγεζνχλ κε βάζε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 

βαζκνιφγεζεο θαη ζα θαηαηαρζνχλ ζχκθσλα κε ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο βαζκνινγίαο ηνπο 

ζε θζίλνπζα ζεηξά. 

ηελ πεξίπησζε ηζνβαζκίαο ππνςεθίσλ ζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία πξνεγείηαη απηφο κε ηνλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζηε ζπλέληεπμε, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη θαη πάιη ηζνβαζκία, ε 

ζεηξά κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ θαζνξίδεηαη κε δεκφζηα θιήξσζε. 

 

Αποηελέζμαηα αξιολόγηζηρ – καηάηαξη 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ αηηήζεσλ, ηε δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ηελ βαζκνιφγεζε, απφ 

ηελ Σξηκειή Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ απφ ηελ Γηνηθεηηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Δπηκειεηεξίνπ, 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 ζχκθσλα κε ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ ηεο 

αίηεζεο θάζε ελδηαθεξφκελνπ  ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δπηκειεηεξίνπ Κνξηλζίαο 

http://www.korinthiacc.gr/, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζηνλ GDPR – ΓΚΠΓ ΔΔ 

2016/679).  

 

Γικαίυμα ππόζβαζηρ ζε έγγπαθα- Τποβολή ένζηαζηρ 

Καηφπηλ ηεο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ, νη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ ην δηθαίσκα:  

http://www.korinthiacc.gr/


 
 
 

  

 

 

 Τπνβνιήο έλζηαζεο εληφο 3 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο  

 Πξφζβαζεο, εληφο 3 εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο αλάξηεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

αμηνιφγεζεο, θαηφπηλ γξαπηήο αίηεζεο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ζηνπο αηνκηθνχο θαθέινπο 

θαη ζηα αηνκηθά θχιια αμηνιφγεζεο/βαζκνιφγεζεο ησλ ππνινίπσλ ππνςεθίσλ ππφ ηνλ φξν 

ηήξεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην ππφ ζηνηρεία ….. έγγξαθν ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα,  

 Σπρφλ ελζηάζεηο ή αίηεζε πξφζβαζεο ππνβάιινληαη ζην Δπηκειεηήξην Κνξηλζίαο ηδηνρείξσο 

ή κε εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν ή ηαρπδξνκηθά (ΔΛΣΑ ή courier).  

 

ηελ πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο, ν θάθεινο ζα πξέπεη λα θέξεη ηελ έλδεημε 

«Έλζηαζε ή Αίηεζε πξφζβαζεο -Πξφζθιεζε κε Κσδηθφ: 4160/17-12-2020.  

Σν εκπξφζεζκν ηεο έλζηαζεο ή ηεο αίηεζεο πξφζβαζεο θξίλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ 

θαη εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο .  

Δάλ ε ηειεπηαία εκέξα ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ ελζηάζεσλ ή ησλ αηηήζεσλ 

πξφζβαζεο είλαη άββαην ή εκέξα αξγίαο, ηφηε ε πξνζεζκία παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο κέρξη 

θαη ηελ πξψηε επφκελε εξγάζηκε εκέξα.  

Δλζηάζεηο ή αηηήζεηο πξφζβαζεο πνπ πεξηέξρνληαη (ηδηνρείξσο) ζηελ ππεξεζία ή θέξνπλ ηελ 

ηαρπδξνκηθή ζήκαλζε κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο ιακβάλνπλ αξηζκφ 

πξσηνθφιινπ αιιά ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο (απαξάδεθηεο).  

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 

Κνξηλζίαο http://www.korinthiacc.gr/, ιακβάλνληαο ππφςε ηα νξηδφκελα ζηνλ GDPR – ΓΚΠΓ 

(ΔΔ 2016/679). 

Σήπηζη γενικών απσών  

Ζ 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. 

Δμπιζηεςηικόηηηα  

Όια ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ππνςεθηφηεηαο ζεσξνχληαη εκπηζηεπηηθά, θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 

http://www.korinthiacc.gr/
http://www.korinthiacc.gr/
http://www.korinthiacc.gr/
http://www.korinthiacc.gr/


 
 
 

  

 

 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ αμηνιφγεζε ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο 

ελδηαθέξνληνο. 

 

Ο Πξφεδξνο 

 

Παλαγηψηεο Πηηζάθεο 

 

 



 
 
 

  

 

 

Παράρτημα I 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 

Προσ: Επιμελητήριο Κορινθίασ                                                             Ημερομηνία../../2020 
Ερμοφ 2 – Κόρινθοσ ΣΚ 20131 
Σηλζφωνο:2741024464 
Fax: 2741021173 
Email: panousim@korinthiacc.gr–panousim@gmail.com 

 
Θζμα: Εκδήλωςη ενδιαφζροντοσ για τη Θζςη Επιλογή τελεχών Τποςτήριξησ του Επιμελητηρίου Κορινθίασ, 

υνδικαιοφχου τησ Πράξησ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Λουτρακίου»  ΟΠΣ 5037877(Υποζργο04) 
ΑΙΤΗΣΗ 

Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηςη ςυμμετοχήσ μου ωσ ςυνεργάτη ςτην υλοποίηςη τησ Πράξησ. 
Θζςη: Υπεφθυνοσ/η Παρακολοφθηςησ και Διαχείριςησ τησ Πράξησ 

Α. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Επώνυμο 
 

 Όνομα 
 

Όνομα Πατρόσ 
 

Α. Δ. Σαυτότητασ 
 

Ημερομηνία Γζννηςησ 
 

Β. ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Οδόσ, αριθμόσ 
 

Σαχ. Κώδικασ 
 

Δήμοσ 
 

ταθερό τηλζφωνο 
 

Κινητό Σηλζφωνο 
 

E‐mail 
 

υνημμζνα ςασ υποβάλλω: 

1. 

2. 

3. 

Ο/Η ………………………………………….. 

(Τπογραφή) 

ΗεπεξεργαςίατωνςτοιχείωνπουκαταγράφονταιςτοΈντυποΕκδήλωςησΕνδιαφζροντοσγίνεταιαπότο Επιμελητήριο Κορινθίασ με αποκλειςτικό 

ςκοπό την Επιλογή  Στελεχών Υποςτήριξησ του Επιμελητηρίου Κορινθίασ, Συνδικαιοφχου τησ Πράξησ «Ανοικτό Κζντρο Εμπορίου Λουτρακίου» 

με Κωδικό ΟΠΣ 5037877(Υποζργο04)  

mailto:panousim@korinthiacc.gr
mailto:panousim@gmail.com


 

 

Η ακρίβεια των ςτοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωςη μπορεί να ελεγχθεί με βάςη το αρχείο άλλων 

υπηρεςιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΑΡΑΡΣΖΑΜ II 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ : Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ 
(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

  

 

ΠΡΟ
(1)

: ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΚΟΡΗΝΘΗΑ  

Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Παηέξα:  

 

Όλνκα θαη Δπψλπκν 
Μεηέξαο: 

 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο
(2)

:   

Σφπνο Γέλλεζεο:  

Αξηζκφο Γειηίνπ Σαπηφηεηαο:  Σει:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Αξ. Σειενκνηνηχπνπ (Fax):  

Γ/λζε Ζιεθηξ. 
Σαρπδξνκείνπ 
(Δmail):  

 

Με αηνκηθή κνπ επζχλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξψζεηο 
(3)

, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ 
άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειψλσ φηη: 

 Σα ζηνηρεία πνπ αλαγξάθνληαη θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν επηθαινχκαη ζην βηνγξαθηθφ κνπ ζεκείσκα πνπ 

θαηαζέησ ζην πιαίζην ηεο αίηεζεο ζπκκεηνρήο κνπ σο ζηέιερνο ππνζηήξημεο ζηελ Πξάμε κε ηίηιν «Ανοικηό 

Κένηπο Δμποπίος Λοςηπακίος» με Κυδικό ΟΠ 5037877(Τποέπγο04), είλαη αιεζή. 

 Έρσ ελεκεξσζεί γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ κνπ δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ απνθιεηζηηθά θαη 

κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηινγήο ησλ ππνςεθίσλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο κε αξ. πξση 4160/17-12-

2020  πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο θαη ζπλαηλψ ζηελ επεμεξγαζία ηνπο.  

 Γλσξίδσ φηη, εάλ απφ θαηαγγειία ή απηεπάγγειην έιεγρν ή απφ νπνηνλδήπνηε έιεγρν ησλ απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξνθχςεη νπνηαδήπνηε δηαθνξά κε φζα δειψλσ ζηελ ππεχζπλε δήισζε, ηφηε απνθιείνκαη απφ ηε 

δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζπλεξγαηψλ/έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ (ζην πιαίζην ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο) θαη ζα έρσ 

ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1599/1986 πνηληθέο θπξψζεηο.  

 

Ημερομηνία:….. /….. /2020 

Ο–ΗΔηλ. 

 
 

 
(Υπογραφή) 

 



 

 

 
(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 10εςώμ. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


