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Η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ», ϋχοντασ υπόψη: 

1. Σο Νόμο 2190/1920 περύ Ανωνύμων Εταιρειών όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει με τον νόμο υπ’ 
αριθ. 4548/2018 (ΥΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωςη του δικαύου των ανωνύμων εταιρειών. 

2. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπωσ ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχύουν. 
3. Σο Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη 

νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο 
διαδύκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

4. Σο Ν. 4727/2020 (Α΄184) «Χηφιακό διακυβϋρνηςη (Ενςωμϊτωςη ςτην Ελληνικό Νομοθεςύα τησ 
Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/2102 και τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικϋσ Επικοινωνύεσ 
(Ενςωμϊτωςη ςτο Ελληνικό δύκαιο τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2018/1972) και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

5. Σον Ν. 4624/2019 (ΥΕΚ 137/Α/2019) με τύτλο «Αρχό Προςταςύασ Δεδομϋνων Προςωπικού 
Φαρακτόρα, μϋτρα εφαρμογόσ του Κανονιςμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου 
και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 2016 για την προςταςύα των φυςικών προςώπων ϋναντι 
τησ επεξεργαςύασ δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα και ενςωμϊτωςη ςτην εθνικό νομοθεςύα 
τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 27ησ Απριλύου 
2016 και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ κϊθε φορϊ ιςχύει. 

6. Σο ιςχύον καταςτατικό τησ Εταιρεύασ με αρ. ΓΕΜΗ 160261237000 
7. Σον Κανονιςμό Εςωτερικόσ Τπηρεςύασ τησ Εταιρεύασ και το ύςτημα Διαχεύριςησ Ποιότητασ ISO 

9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεύα. 
8. Σο Ν. 3852/2010 «Νϋα Αρχιτεκτονικό τησ Αυτοδιούκηςησ και τησ Αποκεντρωμϋνησ Διούκηςησ - 

Πρόγραμμα Καλλικρϊτησ» (ΥΕΚ 87/Α’/7-6- 2010) και ειδικότερα τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 100 
αυτού, όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

9. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 «Δημόςιεσ υμβϊςεισ ‘Ϊργων, Προμηθειών 
και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α’/8-8-2016), 
όπωσ τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

10. Σα ϊρθρα 2-4 του Ν.4674/2020 για την αναπτυξιακό ςτρατηγικό των ΟΣΑ, όπωσ τροποποιόθηκε 
και ιςχύει. 

11. Σο ϊρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΥΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οπούο ειςόχθη εξαύρεςη από το πεδύο 
εφαρμογόσ του Ν. 2527/1997 για τισ ςυγχρηματοδοτούμενεσ ςυμβϊςεισ μύςθωςησ Ϊργου. 

12. Σην παρϊγραφο 5 του ϊρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΥΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεύ την 
παρϊγραφο 4 του ϊρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και ειςϊγει εξαύρεςη για τισ 
ςυγχρηματοδοτούμενεσ .Μ.Ε. και ςυμβϊςεισ εργαςύασ οριςμϋνου χρόνου. 

13. Σο ϊρθρο 4 ΠΤ 33/2006 (Α΄ 280). 
14. Σο Ν. 4270/2014 (ΥΕΚ 143/Α’/28-6-2014) «Αρχϋσ δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ 

(ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2011/85/ΕΕ) δημόςιο λογιςτικό και ϊλλεσ διατϊξεισ», όπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχύει. 

15. Σην από 17/11/2022  υπογεγραμμϋνη Προγραμματικό ύμβαςη (ϊρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 
και του ϊρθρου 100 του Ν.3852/2010) μεταξύ των Αναθετουςών Αρχών Δόμου Λουτρακύου-
Περαχώρασ-Αγύων Θεοδώρων και του Αναπτυξιακού Οργανιςμού ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ Α.Ε. για την 
παροχό υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου για την υποςτόριξη του Δόμου ςτο πλαύςιο τησ 
πρόςκληςησ «Βελτύωςη τησ παρεχόμενησ οδικόσ αςφϊλειασ του Τπουργεύου Εςωτερικών» 
προώπολογιςμού 37.200 ευρώ (ςυμπ. ΥΠΑ) 

16. Σισ ανϊγκεσ περαιτϋρω ςτελϋχωςησ τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών τησ ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ 
ΑΕ, βϊςει των ϋργων και προγραμμϊτων που υλοποιεύ. 

1. Σην από 02-12-2022 Απόφαςη του Διοικητικού υμβουλύου τησ ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ για την 
ϋγκριςη και δημοςιοπούηςη τησ Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για τη ςύναψη 
υμβϊςεων Μύςθωςησ Ϊργου ιδιωτικού δικαύου, ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ ανωτϋρω 
Προγραμματικόσ ύμβαςησ για ςυνολικϊ 3 ςυνεργϊτεσ. 

 



 

  
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ψ Ν Ε Ι 

 
ότι προτύθεται να καταρτύςει υμβϊςεισ Μύςθωςησ Ϊργου (.Μ.Ε.) με τρύα (3) ϊτομα ςτο πλαύςιο 
υλοπούηςησ τησ Προγραμματικόσ ύμβαςησ  (ϊρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και του ϊρθρου 100 του 
Ν.3852/2010) με την Αναθϋτουςα Αρχό Δόμου Λουτρακύου-Περαχώρασ-Αγ. Θεοδώρων, ςυνολικόσ 
διϊρκειασ από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ ϋωσ ότου ορύζεται ςτην περιγραφό κϊθε θϋςησ ςτον 
κϊτωθι πύνακα, με δυνατότητα παρϊταςησ μϋχρι την ολοκλόρωςη του φυςικού αντικειμϋνου τησ 
προγραμματικόσ ςύμβαςησ εφόςον τροποποιηθεύ ό παραταθεύ. Οι υμβϊςεισ Μύςθωςησ Ϊργου 
(.Μ.Ε.) αφορούν ςτισ αναλυτικώσ περιγραφόμενεσ θϋςεισ τησ παρούςασ Πρόςκληςησ, ενώ το 
αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ ςυνδϋεται αποκλειςτικϊ με τισ ανϊγκεσ των εν λόγω ϋργων και δεν καλύπτει 
πϊγιεσ και διαρκεύσ ανϊγκεσ τησ Εταιρεύασ και ςε καμμύα περύπτωςη δεν καθιδρύουν ςχϋςη 
εξαρτημϋνησ εργαςύασ. 
 
 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ -ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ 
 
το Πλαύςιο υλοπούηςησ τησ παραπϊνω Προγραμματικόσ ςύμβαςησ, η ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ϋχει 
αναλϊβει την παροχό υπηρεςιών τεχνικού ςυμβούλου για την υποςτόριξη του Δόμου ςτο πλαύςιο τησ 
πρόςκληςησ «Βελτύωςη τησ παρεχόμενησ οδικόσ αςφϊλειασ του Τπουργεύου Εςωτερικών». 

  
2. ΠΡΟΚΗΡΤΟΜΕΝΕ ΘΕΕΙ 
 
Για τισ ανϊγκεσ περαιτϋρω ςτελϋχωςησ τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών Τπηρεςιών, η ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ 
ΑΟΣΑ προτύθεται να προβεύ ςτην κατϊρτιςη ςυμβϊςεων μύςθωςησ ϋργου για τισ παρακϊτω θϋςεισ, ωσ 
αυτϋσ αναλυτικϊ περιγρϊφονται ανϊ ειδικότητα και διϊρκεια ςύμβαςησ: 
 

● Μύασ θϋςησ (1) Αγρονόμου Σοπογρϊφου Μηχανικού - Κωδικόσ θϋςησ 303 
● Μύασ θϋςησ (1) υγκοινωνιολόγου Μηχανικού - Κωδικόσ θϋςησ 304 
● Μύασ θϋςησ (1) Πολεοδόμου Μηχανικού - Κωδικόσ θϋςησ 305 

 
 
 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Αγρονόμοσ Σοπογρϊφοσ Μηχανικόσ - Κωδικόσ θϋςησ 303 

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΨΝ 1 

Αντικεύμενο ύμβαςησ 

Οι αρμοδιότητεσ του Αγρονόμου Σοπογρϊφου Μηχανικού 
αφορούν ςτην: 
 
✔ Σοπογραφικϋσ εργαςύεσ πεδύου και ςύνταξη 

τοπογραφικών διαγραμμϊτων. 
✔ ύνταξη τευχών δημοπρϊτηςησ 

 

Φρονικό διϊρκεια, ςυνολικό 
τύμημα και τρόποσ καταβολόσ για 
τη ςύμβαςη 

Η ςυνολικό χρονικό διϊρκεια υλοπούηςησ του αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ ςυνεργϊτη θα εύναι από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 
και για διϊςτημα ενόσ (1) μηνόσ, με δυνατότητα παρϊταςησ ςε 
περύπτωςη ςυνϋχιςησ του προγρϊμματοσ. Σο ςυνολικό 



 

ςυμβατικό ύψοσ αμοιβόσ θα ανϋλθει μϋχρι το ποςό των 10.000,00 
€ πλϋον του νόμιμου ΥΠΑ 24% (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
αςφαλιςτικών ειςφορών και πϊςησ φύςεωσ φορολογικών και 
ϊλλων επιβαρύνςεων υπϋρ του Δημοςύου ό οποιουδόποτε 
τρύτου).  

Απαιτούμενα προςόντα 

Για τη θϋςη Αγρονόμου Σοπογρϊφου Μηχανικού - κωδικόσ θϋςησ 
303 απαιτούνται: 
 

● Δύπλωμα Αγρονόμου Σοπογρϊφου Μηχανικού ςχολόσ τησ 
ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ  

● Πενταετό (5ετό) τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα ςε 
ςυναφϋσ αντικεύμενο   

Επιθυμητϊ προςόντα 

● Πιςτοποιημϋνη γνώςη μύασ ευρωπαώκόσ γλώςςασ / κατϊ 
προτύμηςη τησ αγγλικόσ. 

● Γνώςη χειριςμού Η/Τ. 
● Κατοχό ςυναφούσ μεταπτυχιακού ό διδακτορικού τύτλου 

ςπουδών. 

 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ υγκοινωνιολόγοσ Μηχανικόσ - Κωδικόσ θϋςησ 304 

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΨΝ 1 

Αντικεύμενο ύμβαςησ 

Οι αρμοδιότητεσ του υγκοινωνιολόγου Μηχανικού αφορούν ςε: 
 
✔ Ϊρευνα, ςυγκϋντρωςη ςτοιχεύων, μελϋτη και τεκμηρύωςη 

κυκλοφοριακών αναγκών. 
 

Φρονικό διϊρκεια, ςυνολικό 
τύμημα και τρόποσ καταβολόσ για 
τη ςύμβαςη 

Η ςυνολικό χρονικό διϊρκεια υλοπούηςησ του αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ ςυνεργϊτη θα εύναι από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 
και για διϊςτημα ενόσ (1) μηνόσ, με δυνατότητα παρϊταςησ ςε 
περύπτωςη ςυνϋχιςησ του προγρϊμματοσ. Σο ςυνολικό 
ςυμβατικό ύψοσ αμοιβόσ θα ανϋλθει μϋχρι το ποςό των 11.000,00 
€ πλϋον του νόμιμου ΥΠΑ 24% (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
αςφαλιςτικών ειςφορών και πϊςησ φύςεωσ φορολογικών και 
ϊλλων επιβαρύνςεων υπϋρ του Δημοςύου ό οποιουδόποτε 
τρύτου).  

Απαιτούμενα προςόντα 

Για τη θϋςη υγκοινωνιολόγου Μηχανικού - κωδικόσ θϋςησ 304 
απαιτούνται: 
 

● Δύπλωμα υγκοινωνιολόγου Μηχανικού ςχολόσ τησ 
ημεδαπόσ ό τησ αλλοδαπόσ 

● Πενταετό (5ετό) τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα ςε 
ςυναφϋσ αντικεύμενο  



 

Επιθυμητϊ προςόντα 

● Πιςτοποιημϋνη γνώςη μύασ ευρωπαώκόσ γλώςςασ / κατϊ 
προτύμηςη τησ αγγλικόσ. 

● Γνώςη χειριςμού Η/Τ. 
● Κατοχό ςυναφούσ μεταπτυχιακού ό διδακτορικού τύτλου 

ςπουδών 

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Πολεοδόμοσ Μηχανικόσ - Κωδικόσ θϋςησ 305 

ΑΡΙΘΜΟ ΘΕΕΨΝ 1 

Αντικεύμενο ύμβαςησ 

Οι αρμοδιότητεσ του Πολεοδόμου Μηχανικού αφορούν ςτην: 
 
✔ Πολεοδομικό ϋρευνα/τοπογραφικϊ υπόβαθρα 

 

Φρονικό διϊρκεια, ςυνολικό 
τύμημα και τρόποσ καταβολόσ για 
τη ςύμβαςη 

Η ςυνολικό χρονικό διϊρκεια υλοπούηςησ του αντικειμϋνου τησ 
ςύμβαςησ ςυνεργϊτη θα εύναι από την υπογραφό τησ ςύμβαςησ 
και για διϊςτημα ενόσ (1) μηνόσ, με δυνατότητα παρϊταςησ ςε 
περύπτωςη ςυνϋχιςησ του προγρϊμματοσ. Σο ςυνολικό 
ςυμβατικό ύψοσ αμοιβόσ θα ανϋλθει μϋχρι το ποςό των 6.000,00 
€ πλϋον του νόμιμου ΥΠΑ 24% (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 
αςφαλιςτικών ειςφορών και πϊςησ φύςεωσ φορολογικών και 
ϊλλων επιβαρύνςεων υπϋρ του Δημοςύου ό οποιουδόποτε 
τρύτου).  

Απαιτούμενα προςόντα 

Για τη θϋςη Πολεοδομου Μηχανικού - κωδικόσ θϋςησ 305 
απαιτούνται: 

● Δύπλωμα Πολεοδόμου Μηχανικού χολόσ τησ ημεδαπόσ ό 
τησ αλλοδαπόσ 

● Πενταετόσ (5ετόσ) τουλϊχιςτον επαγγελματικό εμπειρύα 
ςε ςυναφϋσ αντικεύμενο. 

Επιθυμητϊ προςόντα 

● Πιςτοποιημϋνη γνώςη μύασ ευρωπαώκόσ γλώςςασ / κατϊ 
προτύμηςη τησ αγγλικόσ. 

● Γνώςη χειριςμού Η/Τ. 
● Κατοχό ςυναφούσ μεταπτυχιακού ό διδακτορικού τύτλου 

ςπουδών  

 

3. ΓΕΝΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΘΕΕΙ 
 
Φρονικό Διϊρκεια ύμβαςησ: Η χρονικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ θα εύναι από την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ ϋωσ την λόξη του προβλεπόμενου για κϊθε θϋςη διαςτόματοσ (ωσ αναλύεται ανωτϋρω ςτον 
αντύςτοιχο κωδικό θϋςησ), με δυνατότητα παρϊταςησ μϋχρι την ολοκλόρωςη του ϋργου. Με την 
επιφύλαξη αυτό, η ημερομηνύα λόξησ τησ υπό ςύναψη ςύμβαςησ δεν θα μπορεύ να ξεπερνϊ τα 
αναφερόμενα ανωτϋρω χρονικϊ πλαύςια για τη ςύμβαςη ςυνεργϊτη, καθώσ και την ημερομηνύα 
παρϊδοςησ του ϋργου, ςύμφωνα με την υλοπούηςη του ϋργου, ωσ ιςχύει. 
Αμοιβό – Σρόποσ πληρωμόσ ύμβαςησ: Η ςυνολικό αμοιβό για τη χρονικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ 
προςδιορύζεται ανϊλογα με την θϋςη, ωσ αναφϋρεται κϊθε ποςό ςτον αντύςτοιχο κωδικό, πλϋον του 
νόμιμου ΥΠΑ 24% (ςυμπεριλαμβανομϋνων και των αςφαλιςτικών ειςφορών και πϊςησ φύςεωσ 
φορολογικών και ϊλλων επιβαρύνςεων υπϋρ του Δημοςύου ό οποιουδόποτε τρύτου). Η ςυμφωνηθεύςα 
αμοιβό ςε κϊθε περύπτωςη δεν θα μπορεύ να ξεπερνϊ το αναφερόμενο ανωτϋρω ςυνολικό τύμημα για 



 

τη ςύμβαςη ςυνεργϊτη και εύναι δυνατόν να καταβϊλλεται και τμηματικϊ, ανϊλογα με την πρόοδο 
εκτϋλεςησ και την κατϊ τμόματα παρϊδοςη του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ, υπό τον όρο ύπαρξησ 
διαθϋςιμου ταμειακού υπολούπου ςτο Ϊργο, μετϊ από πιςτοπούηςη παραλαβόσ των παραδοτϋων και 
την προςκόμιςη όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμό. Συχόν παρϊταςη του 
ϋργου ςε καμύα περύπτωςη δεν μεταβϊλλει το ςυνολικό ποςό αμοιβόσ. 
Σόποσ παροχόσ υπηρεςιών: Οι υπηρεςύεσ για την εκτϋλεςη του Ϊργου του/τησ ςυνεργϊτη θα 
παρϋχονται αυτοπροςώπωσ ςτουσ χώρουσ και ςτισ εγκαταςτϊςεισ τησ Διεύθυνςησ Σεχνικών 
Τπηρεςιών τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ» και όπου απαιτεύται από τισ ανϊγκεσ του Ϊργου. Επύςησ, ο 
ςυνεργϊτησ θα ϋχει την υποχρϋωςη να ςυνεργϊζεται με το υντονιςτό τησ Ομϊδασ Ϊργου, την Ομϊδα 
Ϊργου και τη Διούκηςη τησ Εταιρεύασ, ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του Ϊργου. το ςυνολικό ποςό τησ 
αμοιβόσ περιλαμβϊνονται τα ϋξοδα μετακύνηςησ του/τησ ςυνεργϊτη. 
Σρόποσ παραλαβόσ του ανατεθϋντοσ Έργου: Για το ϋργο που αναλαμβϊνει να εκτελϋςει ο/η 
ςυνεργϊτησ, όπωσ αυτό περιγρϊφεται ςτο αντικεύμενο τησ ςύμβαςησ, ο/η ςυνεργϊτησ υποχρεούται να 
υποβϊλλει ςυνολικϊ ό τμηματικϊ ϋκθεςη/ςεισ παραχθϋντοσ ϋργου (ϋκθεςη καταγραφόσ ενεργειών, 
αναλόγωσ με το αντικεύμενο όπωσ ειδικώτερα εξειδικευθεύ ςτην ςυναφθηςομϋνη ςύμβαςη), με την 
πρόοδο του Ϊργου. Ο υντονιςτόσ Ομϊδασ Ϊργου που παρακολουθεύ, ελϋγχει και πιςτοποιεύ – εύτε 
ολικϊ εύτε κατϊ τμόματα - την ποιοτικό και ποςοτικό εκτϋλεςη του ϋργου του ςυνεργϊτη, εγκρύνει και 
υπογρϊφει την αντύςτοιχη ϋκθεςη παραχθϋντοσ ϋργου (ϋκθεςη καταγραφόσ ενεργειών) που ϋχει 
υποβϊλλει. Η παραλαβό των υπηρεςιών και μελετών θα γύνεται από το αρμόδιο όργανο τησ 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.», ωσ προβλϋπεται. 
 

4. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΗ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ 
 
Όλα τα παραδοτϋα ςτοιχεύα και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο ό αρχεύο ςχετικό με το ϋργο που θα αποκτηθούν, 
ςυγκεντρωθούν, καταρτιςθούν και αναπτυχθούν από τον ςυμβαλλόμενο κατϊ την εκτϋλεςη τησ 
ςύμβαςησ, με δαπϊνεσ του ϋργου, εύναι εμπιςτευτικϊ και αποτελούν αποκλειςτικό ιδιοκτηςύα του 
δικαιούχου φορϋα «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.», που μπορεύ μόνοσ αυτόσ να τα διαχειρύζεται και να 
τα εκμεταλλεύεται. Δύναται δε η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» να τα επεκτεύνει, τροποποιεύ, 
διαθϋτει ό ϊλλωσ πωσ εκμεταλλεύεται, χωρύσ προηγούμενη ϊδεια του αντιςυμβαλλόμενου, καθώσ και 
τρύτων που εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ ό εκτϋλεςόσ τουσ. Όλα τα πνευματικϊ δικαιώματα 
ςτο ϋργο ανόκουν ςτον δικαιούχο φορϋα («ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.»). Με την υπογραφό τησ 
ςύμβαςησ, ο αντιςυμβαλλόμενοσ μεταβιβϊζει τα δικαιώματα πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ επύ του ϋργου 
ςτην «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.», ο οπούοσ θα εύναι ο αποκλειςτικόσ δικαιούχοσ επύ του ϋργου και 
θα φϋρει όλεσ τισ εξουςύεσ που απορρϋουν από αυτό. Κατϊ τα λοιπϊ ιςχύουν οι διατϊξεισ του Ν. 
2121/1993 περύ πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ. 

 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 
 
Για την υποβολό αύτηςησ ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα αξιολόγηςησ οι υποψόφιοι πρϋπει να 
ςυγκεντρώνουν υποχρεωτικώσ τα ακόλουθα προςόντα: 
 
-  Να εύναι  Ϊλληνεσ πολύτεσ ό πολύτεσ κρϊτουσ μϋλουσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ. 
-  Να ϋχουν ςυμπληρώςει το 18ο και να μην ξεπερνούν το 65ο ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ, κατϊ το χρόνο 

δημοςύευςησ τησ παρούςασ πρόςκληςησ εκδόλωςησ ενδιαφϋροντοσ καθώσ και κατϊ το χρόνο 
υποβολόσ τησ αύτηςησ. 

-  Να ϋχουν την υγεύα και την φυςικό καταλληλότητα που τουσ επιτρϋπει την εκτϋλεςη των 
καθηκόντων τησ θϋςησ που επιλϋγουν. 

-  Να μην ϋχουν κώλυμα κατϊ το ϊρθρο 8 του Κώδικα Κατϊςταςησ Δημοςύων Πολιτικών Διοικητικών 
Τπαλλόλων και Τπαλλόλων Ν.Π.Δ.Δ (ν. 3528/2007, ΥΕΚ Α 26/9.02.2007), δηλαδό να μην ϋχουν 



 

καταδικαςτεύ για τα προβλεπόμενα ςτο ωσ ϊνω ϊρθρο αδικόματα, να μην τελούν ςε υποδικύα για τα 
ωσ ϊνω αδικόματα, να μην ϋχουν ςτερηθεύ των πολιτικών δικαιωμϊτων τουσ ςυνεπεύα καταδύκησ 
και να μην τελούν υπό δικαςτικό ςυμπαρϊςταςη. 

-  Να ϋχουν εκπληρώςει οι ϊρρενεσ υποψόφιοι τισ ςτρατιωτικϋσ τουσ υποχρεώςεισ ό να ϋχουν νόμιμα 
απαλλαγεύ από αυτϋσ, να μην εύναι ανυπότακτοι και να μη ϋχουν καταδικαςτεύ για λιποταξύα με 
τελεςύδικη δικαςτικό απόφαςη. 

 
Η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» Α.Ε. διατηρεύ το δικαύωμα επαλόθευςησ των παραπϊνω ςτοιχεύων 
και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδόποτε τρόπο κρύνει ςκόπιμο, 
ςυμπεριλαμβανομϋνου του αρχεύου ϊλλων Τπηρεςιών ςύμφωνα με το Ωρθρο 9, παρϊγρ. 4 του Ν. 
1599/1986. Πιθανό μη αποδοχό του παραπϊνω ελϋγχου από ςυμμετϋχοντα, αποτελεύ λόγο απόρριψησ 
τησ ςυμμετοχόσ του.  
Κϊθε υποψόφιοσ και επύ ποινό αποκλειςμού,  ϋχει δικαύωμα υποβολόσ φακϋλου υποψηφιότητασ για 
ϋναν και μόνο κωδικό θϋςησ. 
Οι υποψόφιοι παρϋχουν τη ςυγκατϊθεςη τουσ για την εκ μϋρουσ τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» 
επεξεργαςύα των δεδομϋνων προςωπικού χαρακτόρα που τουσ αφορούν. Η επεξεργαςύα των 
δεδομϋνων πραγματοποιεύται ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Καν. 679/2016 του ΕΚ και του υμβουλύου 
(Γενικόσ Κανονιςμόσ για την Προςταςύα Δεδομϋνων) και του ν. 4624/19. 

 
6. ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ    
 
Η αξιολόγηςη των υποψηφύων που πληρούν τισ απαραύτητεσ προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ ςτο 
διαγωνιςμό γύνεται με τα ακόλουθα τρύα (3) κριτόρια: 1. Σύτλοι ςπουδών 2. Επαγγελματικό εμπειρύα 3. 
Προςωπικϊ – επαγγελματικϊ χαρακτηριςτικϊ. Σα κριτόρια αυτϊ αναλύονται, όπωσ παρακϊτω, ςε 
επιμϋρουσ υποκριτόρια με αντύςτοιχη βαθμολόγηςη ςε δεκαβϊθμια κλύμακα. Η βαθμολόγηςη των 
κριτηρύων (πλην τησ περύπτωςησ 3) δεν εύναι ςωρευτικό. Δεν βαθμολογούνται τα προαπαιτούμενα 
προςόντα των υποψηφύων. 
 
 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ 
 

Α/Α 
ΚΡΙΣΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΙΣΛΟΤ  

ΠΟΤΔΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 
 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 
ΜΕΓΙΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 ΣΙΣΛΟ ΠΟΤΔΨΝ  

Βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών: ςπουδών με 
βαθμό (β): 6<β<=6,5             

  7 

Βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών: ςπουδών με 
βαθμό (β): 6,5<β<=7             

  8 

Βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών: ςπουδών με 
βαθμό (β): 7<β<=8,5             

  9 

Βαςικόσ τύτλοσ ςπουδών: ςπουδών με 
βαθμό (β): 8,5<β<=10           

  10 

Μεταπτυχιακόσ Σύτλοσ   12 

Διδακτορικό Δύπλωμα  15 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΨΝ - ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ  15 

 
 



 

 
ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΔΨΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΨΑ 
 

Α/Α 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΨΕΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΜΕΓΙΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

2 ΓΛΨΕ 

(Β2) First Certificate in English ό 
Αντύςτοιχο - Καλό Γνώςη τησ Αγγλικόσ 
Γλώςςασ 

 3 

(C1) Certificate in Advanced English ό 
Αντύςτοιχο - Πολύ Καλό Γνώςη τησ 
Αγγλικόσ Γλώςςασ 

 7 

(C2) Certificate of Proficiency in English ό 
Αντύςτοιχο - Ωριςτη Γνώςη τησ Αγγλικόσ 
Γλώςςασ 

 10 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΨΝ - ΓΛΨΕ  10 

 
 
ΦΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ 
 

Α/Α 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΨΕΨΝ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΜΕΓΙΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

3 
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΙ 
ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ 

Βαςικό επύπεδο χρόςησ MS Office (επεξεργαςύα 
κειμϋνων (Word), Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), 
Power Point, Outlook) & Τπηρεςύεσ Διαδικτύου 
(internet)   

  2 

Τψηλό επύπεδο χρόςησ MS Office (επεξεργαςύα 
κειμϋνων (Word), Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), 
Power Point, Outlook) & Τπηρεςύεσ Διαδικτύου 
(internet)   

  3 

Ωριςτο επύπεδο χρόςησ MS Office (επεξεργαςύα 
κειμϋνων (Word), Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), 
Power Point, Outlook) & Τπηρεςύεσ Διαδικτύου 
(internet)   

  5 

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΨΝ - ΗΛ. ΤΠΟΛΟΓΙΣΕ  5 

 
Για την απόδειξη του επιπϋδου χειριςμού Η/Τ, ο υποψόφιοσ υποχρεούται να προςκομύςει υπεύθυνη 
δόλωςη (Παρϊρτημα_5) ςτην οπούα θα βεβαιώνει το επύπεδο γνώςησ χρόςησ ηλεκτρονικών 
υπολογιςτών που δηλώνει και ςτο Βιογραφικό ημεύωμα (Παρϊρτημα 3).  
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
Για τον υπολογιςμό τησ Επαγγελματικόσ Εμπειρύασ λαμβϊνονται υπόψη οι αποδεδειγμϋνοι μόνεσ 
εργαςύασ (ϋωσ 60), που υπερβαύνουν την ελϊχιςτη προαπαιτούμενη εμπειρύα όπωσ περιγρϊφεται ςε 
κϊθε κωδικό θϋςησ, οι οπούοι πολλαπλαςιϊζονται με το ςυντελεςτό 0,667 για να προκύψει η 
αντύςτοιχη βαθμολογύα – μοριοδότηςη του κριτηρύου (μϋγιςτο 40 βαθμού).   
 



 

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ   

ΜΕΓΙΣΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

4 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΣΟ ΜΗΝΕ   

Βαθμού / Μόνα 
0,667 

1
ο
 12   

2
Ο
  24   

3
ο
 36   

4
ο
  48   

5
ο
  60   

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΨΝ - ΕΜΠΕΙΡΙΑ  40 

 
Η επαγγελματικό εμπειρύα αποδεικνύεται ωσ εξόσ: 
Όταν η εργαςύα ϋχει παραςχεθεύ ςε υπηρεςύεσ του δημοςύου, ο υποψόφιοι απαιτεύται να 
προςκομύςουν βεβαύωςη του οικεύου φορϋα του δημοςύου τομϋα, από την οπούα να προκύπτει  η 
χρονικό διϊρκεια και το αντικεύμενο τησ ανωτϋρω εμπειρύασ καθώσ και οι υπηρεςιακϋσ μονϊδεσ που 
διανύθηκε αυτό. Ψσ φορεύσ του Δημοςύου νοούνται οι Τπηρεςύεσ του Δημοςύου, τα Ν.Π.Δ.Δ., τα Ν.Π.Ι.Δ. 
του δημόςιου τομϋα, οι Ο.Σ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώσ και τα νομικϊ πρόςωπα των 
Ο.Σ.Α., τησ παρ. 1 του ϊρθρου 2 του ν. 4765/2021, όπωσ ιςχύει.  
 
Όταν η εργαςύα ϋχει παραςχεθεύ ςτον ιδιωτικό τομϋα: 
 

i. Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα από την οπούα να προκύπτει η διϊρκεια τησ 
αςφϊλιςησ ό αντύςτοιχη βεβαύωςη του Σεχνικού Επιμελητηρύου Ελλϊδοσ  από την οπούα να 
προκύπτει η ημερομηνύα εγγραφόσ του μϋλουσ και  

ii. ύμβαςη ό Ιδιωτικό υμφωνητικό ό Βεβαύωςη του ιδιωτικού φορϋα (ςτοιχεύα του εργοδότη, 
φυςικού προςώπου ό τησ επωνυμύασ τησ επιχεύρηςησ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο) από την 
οπούα να προκύπτει με ςαφόνεια το εύδοσ τησ εργαςύασ που παραςχϋθηκε και η χρονικό διϊρκεια 
τησ παροχόσ. Εναλλακτικϊ, οι υποψόφιοι ςε περύπτωςη αδυναμύασ προςκόμιςησ τησ ανωτϋρω 
βεβαύωςησ μπορούν να προςκομύςουν Τπεύθυνη Δόλωςη, κατϊ το ϊρθρο 8 του ν. 1599/1986, ςτην 
οπούα να δηλώνεται επακριβώσ ο χρόνοσ και το εύδοσ τησ εμπειρύασ του, τα ςτοιχεύα του εργοδότη, 
φυςικού προςώπου ό τησ επωνυμύασ τησ επιχεύρηςησ αν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. 

 
Όταν η εμπειρύα αφορϊ την ϊςκηςη ελεύθερου επαγγϋλματοσ: 
 

i. Βεβαύωςη του οικεύου αςφαλιςτικού φορϋα ςτην οπούα να αναγρϊφεται η διϊρκεια τησ αςφϊλιςόσ 
του ό αντύςτοιχη βεβαύωςη του Σεχνικού Επιμελητηρύου Ελλϊδοσ  από την οπούα να προκύπτει η 
ημερομηνύα εγγραφόσ του μϋλουσ και 

ii. ύμβαςη ό Ιδιωτικό υμφωνητικό ό Βεβαύωςη του εργοδότη, ό εναλλακτικϊ Τπεύθυνη Δόλωςη 
του ύδιου του επαγγελματύα ότι πραγματοπούηςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ, μελϋτεσ και ϋργα 
ςχετικϊ με το αντικεύμενο τησ εμπειρύασ 

 
Επιςημαύνεται ότι η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» διατηρεύ το δικαύωμα ελϋγχου τησ ορθότητασ 
των αναφερομϋνων ςτισ υπεύθυνεσ δηλώςεισ επύ ποινόσ αποκλειςμού. 
 
Προςωπικϊ - επαγγελματικϊ χαρακτηριςτικϊ  
 



 

Αξιολογεύται κατόπιν διαδικαςύασ ςυνϋντευξησ, η ικανότητα επικοινωνύασ, η ικανότητα ϋκφραςησ και η 
μεταδοτικότητα, η κρύςη, αυτοπεπούθηςη και ϊποψη, η εν γϋνει παρουςύα και ςυμπεριφορϊ, καθώσ 
και το γνωςτικό αντικεύμενο ωσ ακολούθωσ: 
 

Α/Α ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΝΨΣΑΣΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Ικανότητα επικοινωνύασ 5 

2 Ικανότητα ϋκφραςησ και μεταδοτικότητασ 6 

3 Κρύςη, αυτοπεπούθηςη και ϊποψη 5 

4 Εν γϋνει παρουςύα και ςυμπεριφορϊ 7 

5 Γνωςτικό Αντικεύμενο  7 

ΤΝΟΛΟ 30 

 
 
Η τελικό βαθμολογύα για την αξιολόγηςη των προςωπικών – επαγγελματικών χαρακτηριςτικών των 
υποψηφύων προκύπτει μετϊ από εφαρμογό ςυντελεςτών ςτϊθμιςησ επύ των τριών (3) 
προαναφερόμενων κριτηρύων, όπωσ αποτυπώνονται ςτο ακόλουθο Ϊντυπο Αξιολόγηςησ Τποψηφύου: 
 

ΕΝΣΤΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ  

ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ - ΘΕΗ  

Α/Α ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  
ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 

ΑΝΨΣΕΡΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Σύτλοι πουδών  15 

2 Γνώςη Γλώςςασ  10 

3 
Φρόςη Ηλεκτρονικών 
Τπολογιςτών 

 5 

3 Επαγγελματικό Εμπειρύα  40 

5 
Προςωπικϊ - Επαγγελματικϊ 
Φαρακτηριςτικϊ 

 30 

ΣΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  100 

 

7. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΥΑ 



 

 
ε περύπτωςη επιλογόσ και επύ ποινό ϋκπτωςησ ο επιλεγμϋνοσ υποψόφιοσ δεςμεύεται να προςκομύςει 
εντόσ δϋκα (10) ημερολογιακών ημερών από την κοινοπούηςη ςε αυτόν τησ ςχετικόσ απόφαςησ, τα 
κϊτωθι νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα: 
 
1. Ϊναρξη δραςτηριότητασ ςτην εφορύα. 
2. Υορολογικό ενημερότητα, ςε ιςχύ. 
3. Αςφαλιςτικό ενημερότητα ςε ιςχύ ό Βεβαύωςη αςφαλιςτικού φορϋα (ότοι Βεβαύωςη 

Προηγούμενησ Απογραφόσ Ωμεςα Αςφαλιςμϋνου και Ατομικόσ Λογαριαςμόσ Αςφϊλιςησ 
Μιςθωτών e-ΕΥΚΑ) 

4. Λοιπϊ κατϊλληλα ϋγγραφα από τα οπούα να προκύπτει ότι πληρούνται τα κϊτωθι: 
● Ενιαύο Πιςτοποιητικό Δικαςτικόσ Υερεγγυότητασ, 
● μη ύπαρξη καταδύκησ βϊςει απόφαςησ που ϋχει ιςχύ δεδικαςμϋνου για αδύκημα ςχετικό με την 

επαγγελματικό διαγωγό του, για τϋλεςη ςοβαρού επαγγελματικού παραπτώματοσ, το οπούο η 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» Α.Ε. δύναται να διαπιςτώςει με οποιοδόποτε τρόπο, (ότοι 
Αντύγραφο Ποινικού Μητρώου για Γενικό Φρόςη) 

● Ση μη ανϊκληςη τησ ϊδειασ ϊςκηςησ επαγγϋλματόσ του (εφόςον απαιτεύται ϊδεια 
επαγγϋλματοσ) 

 

 
8. ΦΡΟΝΟ - ΣΟΠΟ - ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΨΝ 
 
Η Πρόςκληςη ϋχει αναρτηθεύ ςτην ιςτοςελύδα του Αναπτυξιακού Οργανιςμού «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ 
ΑΟΣΑ Α.Ε.», info@dimopraktos.gr. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητόςουν γραπτώσ (με επιςτολό ό ηλεκτρονικό ταχυδρομεύο) 
ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το περιεχόμενο τησ παρούςασ πρόςκληςησ, 
υποβϊλλοντασ ερωτόςεισ προσ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» μϋχρι την 07/12/2022 και ώρα 4:00μμ. Σο 
ςύνολο των ερωτόςεων που τυχόν υποβληθούν με τισ αντύςτοιχεσ απαντόςεισ θα αναρτηθεύ ςτην ωσ 
ϊνω ιςτοςελύδα τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» την επομϋνη τησ ταχθεύςασ παραπϊνω 
ημερομηνύασ. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικϋσ απαντόςεισ ό διευκρινύςεισ 
τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρϋπει να υποβϊλουν αυτοπροςώπωσ ό μϋςω εξουςιοδοτημϋνων 
αντιπροςώπων τουσ την υποψηφιότητϊ τουσ ςε ϋντυπη μορφό εντόσ ςφραγιςμϋνου φακϋλου και 
εντόσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ που αρχύζει από την ημϋρα τησ ανϊρτηςησ τησ παρούςασ ςτην 
ιςτοςελύδα info@dimopraktos.gr, ότοι από τισ 05/12/2022 και ώρα 2:00ΜΜ ϋωσ και την 08/12/2022 και 
ώρα 2:00ΜΜ  ςτο γραφεύο τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.», επύ τησ λ. Εθνικόσ Αντιςτϊςεωσ 38, 
Κόρινθοσ, ΣΚ 201 31.  
 
Ο φϊκελοσ τησ υποψηφιότητασ πρϋπει να ϋχει την ϋνδειξη:  
 

Προσ την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.»  για την με αριθμ. πρωτ. …………………… Πρόςκληςη για τη 
ςύναψη ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου για τη θϋςη του [Να ςυμπληρωθεύ η θϋςη για την οπούα υποβϊλλεται η 
υποψηφιότητα και ο κωδικόσ θϋςησ]  

 
Ο φϊκελοσ θα πρϋπει υποχρεωτικϊ να περιλαμβϊνει τουσ εξόσ υπο-φακϋλουσ:  
 

1. Ο Τποφϊκελοσ 1 θα παραλαμβϊνει: 
α) Ενυπόγραφη ςυνοδευτικό Αύτηςη Τποψηφιότητασ (Παρϊρτημα 1), ςτην οπούα θα 
αναγρϊφεται το ϋργο και η ειδικότητα για την οπούα εκδηλώνει το ενδιαφϋρον του ο υποψόφιοσ, 

mailto:info@dimopraktos.gr
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ότι διαθϋτει τα απαραύτητα προςόντα καθώσ και θα αναφϋρονται τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ του 
και υποχρεωτικϊ η διεύθυνςη ηλεκτρονικού ταχυδρομεύου. 
β) Αναλυτικό Βιογραφικό ςημεύωμα, βϊςει του Παραρτόματοσ 3, όπου θα αναφϋρεται η ςχετικό 
εκπαύδευςη και η απόκτηςη ϊλλων πτυχύων κ.λπ.  
γ) Υωτοαντύγραφο των δύο όψεων τησ αςτυνομικόσ ταυτότητασ ό τησ ςχετικόσ προςωρινόσ 
βεβαύωςησ τησ αρμόδιασ αρχόσ ό των ςελύδων όπου αναγρϊφονται τα προςωπικϊ ςτοιχεύα ςε 
διαβατόριο ό ϊδεια οδόγηςησ ό ατομικό βιβλιϊριο υγεύασ. 
δ) Τπεύθυνη δόλωςη του Ν. 1599/1986 (Παρϊρτημα 2), ςτην οπούα να δηλώνεται ότι: α) τα 
ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην αύτηςη και ςτο βιογραφικό ςημεύωμα εύναι αληθό, β) για τουσ 
ϊνδρεσ ότι ϋχουν εκπληρωθεύ οι ςτρατιωτικϋσ υποχρεώςεισ ό ϋχουν απαλλαγεύ νόμιμα από 
αυτϋσ, γ) ότι δεν ϋχουν καταδικαςτεύ για κακούργημα και δεν ϋχουν, λόγω καταδύκησ, ςτερηθεύ 
τα πολιτικϊ τουσ δικαιώματα, ϋςτω και αν ϋχει λόξει ο χρόνοσ που ορύςτηκε για τη ςτϋρηςη, δ) 
ότι δεν ϋχουν καταδικαςθεύ για κλοπό, υπεξαύρεςη, απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα απιςτύα 
δικηγόρου, δωροδοκύα ό δωροληψύα, καταπύεςησ, παρϊβαςη καθόκοντοσ, ςυκοφαντικό 
δυςφόμιςη ό εγκλόματα κατϊ των ηθών ό το νόμιςμα, ε) ότι δεν εύναι υπόδικοι και δεν ϋχουν 
παραπεμφθεύ με τελεςύδικο βούλευμα για κακούργημα ό για πλημμϋλημα τησ προηγούμενησ 
περύπτωςησ, ϋςτω και αν το αδύκημα παραγρϊφηκε, ςτ) ότι δεν υπϊρχει κώλυμα από 
απαγόρευςη ό δικαςτικό αντύληψη. 

2. Ο Τποφϊκελοσ 2 θα περιλαμβϊνει:  
α) Ευκρινό φωτοαντύγραφα των απαιτούμενων για την θϋςη τύτλων ςπουδών, οι οπούοι, ςε 
περύπτωςη τύτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματοσ, πρϋπει να εύναι αναγνωριςμϋνοι από 
τον ΔΟΑΣΑΠ.  
β) Σην υπεύθυνη δόλωςη για την βεβαύωςη του επιπϋδου χειριςμού Η/Τ  

 
3. Ο Τποφϊκελοσ 3 θα περιλαμβϊνει: 

Σο παρϊρτημα 6, όπου θα παρουςιϊζεται η Επαγγελματικό Εμπειρύα - προώπηρεςύα ςτο Δημόςιο 
ό /και Ιδιωτικό τομϋα (ςε χρόνια και μόνεσ) καθώσ και οι βεβαιώςεισ, πιςτοποιητικϊ και 
υπεύθυνεσ δηλώςεισ που την αποδεικνύουν. 
 

ΠΡΟΟΦΗ: Η υπεύθυνη δόλωςη  δεν απαλλϊςςει από την υποχρϋωςη υποβολόσ νομύμωσ 
επικυρωμϋνων αντιγρϊφων τύτλων ςπουδών όπου απαιτεύται, η μη υποβολό των οπούων ςυνεπϊγεται 
τον αποκλειςμό των υποψηφύων. 
 
Επιςημαύνεται ότι τύτλοι, πιςτοποιητικϊ και βεβαιώςεισ τησ αλλοδαπόσ που απαιτούνται από την 
προκόρυξη πρϋπει να εύναι επύςημα μεταφραςμϋνοι ςτην ελληνικό γλώςςα. Η επύςημη μετϊφραςό 
τουσ γύνεται από αρμόδια κατϊ νόμο αρχό του Τπουργεύου Εξωτερικών ό την Πρεςβεύα ό το Προξενεύο 
τησ ξϋνησ χώρασ ςτην Ελλϊδα ό από δικηγόρο. ημειώνεται ότι, ςύμφωνα με τη νομολογύα του 
υμβουλύου τησ Επικρατεύασ, προκειμϋνου περύ τύτλων ςπουδών με τουσ οπούουσ αποδεικνύεται η 
γνώςη τησ ξϋνησ γλώςςασ, τύτλοι που προςκομύζονται ςε απλϊ φωτοαντύγραφα γύνονται δεκτού, υπό 
την προώπόθεςη ότι προςκομύζονται επικυρωμϋνεσ μεταφρϊςεισ αυτών, ςτισ οπούεσ γύνεται μνεύα ότι 
ςτουσ νόμιμουσ μεταφραςτϋσ εύχαν προςκομιςθεύ τα πρωτότυπα ό επικυρωμϋνα αντύγραφα των 
τύτλων. Σα ανωτϋρω (τύτλοι, πιςτοποιητικϊ και βεβαιώςεισ) γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ςε 
ευκρινό φωτοαντύγραφα από αντύγραφα εγγρϊφων που ϋχουν εκδοθεύ από αλλοδαπϋσ αρχϋσ και 
ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. Γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ευκρινό φωτοαντύγραφα από 
αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων, τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο. Δημόςια ϋγγραφα 
ημεδαπόσ, δηλαδό ϋγγραφα που ϋχουν εκδοθεύ από υπηρεςύεσ και φορεύσ του δημόςιου και του 
ευρύτερου δημόςιου τομϋα (π.χ. τύτλοι ςπουδών – ϊδειεσ – πιςτοποιητικϊ – βεβαιώςεισ κ.λπ.), 
υποβϊλλονται και γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ςε ευκρινό φωτοαντύγραφα των πρωτοτύπων 
εγγρϊφων ό των ακριβών αντιγρϊφων τουσ. Ιδιωτικϊ ϋγγραφα ημεδαπόσ, δηλαδό ϋγγραφα που δεν 
εκδύδονται από υπηρεςύεσ και φορεύσ του δημόςιου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα (όπωσ 
αποδεύξεισ παροχόσ υπηρεςιών, κ.λπ.) υποβϊλλονται και γύνονται υποχρεωτικϊ αποδεκτϊ ςε ευκρινό 



 

φωτοαντύγραφα από αντύγραφα ιδιωτικών εγγρϊφων, τα οπούα ϋχουν επικυρωθεύ από δικηγόρο 
καθώσ και ςε ευκρινό φωτοαντύγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικών εγγρϊφων φϋρουν 
θεώρηςη από υπηρεςύεσ και φορεύσ του δημόςιου και του ευρύτερου δημόςιου τομϋα. 
Η δόλωςη ψευδών ςτοιχεύων αποτελεύ λόγο καταγγελύασ τησ ςύμβαςησ. 
 
Η ημερομηνύα υποβολόσ του φακϋλου υποψηφιότητασ αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο 
ειςερχομϋνων του Αναπτυξιακού Οργανιςμού «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.». 
 
Οι αιτόςεισ θα πρϋπει να υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό (προκειμϋνου να πρωτοκολληθούν) μϋςω: 

1. ΕΛΣΑ ό  
2. Εταιρειών Σαχυμεταφορών (courier) ό  
3. Επιτόπιασ παρϊδοςησ ςτο γραφεύο τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.», επύ τησ λ. Εθνικόσ 

Αντιςτϊςεωσ 38, Κόρινθοσ, ΣΚ 201 31.  
 
Οι ϋντυπεσ αιτόςεισ θα παραληφθούν μόνο εφόςον φτϊςουν ςτα ωσ ϊνω γραφεύα τησ 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» μϋχρι την ημϋρα και ώρα λόξησ τησ προθεςμύασ υποβολόσ τουσ. 
Επιςημαύνεται ότι η ημερομηνύα ςφραγύδασ του ταχυδρομεύου δεν λαμβϊνεται υπόψη, ενώ η 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» δεν φϋρει ουδεμύα ευθύνη για τη μη εμπρόθεςμη παραλαβό του 
φακϋλου υποψηφιότητασ ό για το περιεχόμενό του. 
ε κϊθε περύπτωςη, οι φϊκελοι υποψηφιότητασ θα πρϋπει να ϋχουν πρωτοκολληθεύ ςτην 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» πριν ό κατϊ την καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα. Η υποβολό 
υποψηφιότητασ ςυνεπϊγεται αυτόματα και την πλόρη και ανεπιφύλακτη αποδοχό από τον υποψόφιο 
όλων των όρων τησ Πρόςκληςησ. 
Δεν λαμβϊνονται υπόψη υποψηφιότητεσ που υποβϊλλονται εκπρόθεςμα και δεν τηρούν τισ 
προώποθϋςεισ που ορύζονται ωσ υποχρεωτικϋσ ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην παρούςα. 
 

9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΨΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η αξιολόγηςη των υποψηφιοτότων που υποβϊλλονται εμπρόθεςμα θα γύνει από Επιτροπό 
Αξιολόγηςησ όπωσ ϋχει ςυςταθεύ με απόφαςη του αρμόδιου οργϊνου τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ 
Α.Ε.». 
 
Η διαδικαςύα αξιολόγηςησ περιλαμβϊνει: 

i) Ϊλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτότων βϊςει των όρων που τύθενται ςτο ϊρθρο 2 και 5.  
ii) Αξιολόγηςη των επιπρόςθετων βαθμολογούμενων προςόντων των υποψηφύων, όπωσ 

προςδιορύζονται ςτο ϊρθρο 6. Η Επιτροπό ακολουθεύ κατϊ την αξιολόγηςη ενιαύα και 
αντικειμενικό μϋθοδο ςύμφωνα με τουσ όρουσ τησ Πρόςκληςησ, ώςτε να διαςφαλύζεται η κατϊ 
δύκαιη κρύςη ανϊδειξη και αποδοχό τησ καλύτερησ υποψηφιότητασ που εξαςφαλύζει την ϊρτια 
εκτϋλεςη του προσ ανϊθεςη Ϊργου ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ υλοπούηςησ του Ϊργου. 

iii) Η Επιτροπό, πϋραν τησ ςυνϋντευξησ που διενεργεύ, διατηρεύ το δικαύωμα κατϊ την ελεύθερη 
κρύςη τησ, να καλεύ τουσ υποψηφύουσ ςε ςυνϋντευξη για την παροχό διευκρινύςεων ςχετικϊ με 
τουσ τύτλουσ ςπουδών και την επαγγελματικό τουσ εμπειρύα, ώςτε να διαςφαλιςτεύ η ϊρτια 
εκτϋλεςη του ςυγκεκριμϋνου Ϊργου. Σόςο η ςυνϋντευξη του ϊρθρου 6 όςο και η ςυνϋντευξη για 
τυχόν παροχό διευκρινόςεων, δύναται να λαμβϊνει χώρα εύτε με φυςικό παρουςύα του 
υποψηφύου εύτε με ηλεκτρονικϊ μϋςα (π.χ. Skype, Microsoft Teams, Zoom, Facetime, Hangouts, 
WhatsApp) ςτο πλαύςιο λόψεωσ μϋτρων για την αποφυγό εξϊπλωςησ του Κορωνοώού. 

iv) Η Επιτροπό μπορεύ να ζητόςει από τουσ υποψηφύουσ οποιοδόποτε ςυμπληρωματικό ςτοιχεύο 
θεωρεύ κατϊλληλο για την απόδειξη των προςόντων και τησ καταλληλότητασ τουσ για την 
ςυγκεκριμϋνη θϋςη, η μη προςκόμιςη του οπούου ςτην ταχθεύςα ημερομηνύα από τον υποψόφιο 
ςυνεπϊγεται τον αποκλειςμό του. 

 



 

Αφού ολοκληρωθεύ η διαδικαςύα αξιολόγηςησ των φακϋλων των υποψηφύων και μετϊ την 
ολοκλόρωςη του ςταδύου των ςυνεντεύξεων, η Επιτροπό Αξιολόγηςησ και Επιλογόσ ςυντϊςςει 
πρακτικό με Πύνακα Κατϊταξησ και Αποκλειομϋνων. Ο ανωτϋρω πύνακασ αναρτϊται ςτην ιςτοςελύδα 
του Οργανιςμού. Κατϊ του πύνακα αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβϊλλουν εγγρϊφωσ 
πλόρωσ αιτιολογημϋνεσ ενςτϊςεισ ςτο πρωτόκολλο τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» ϋωσ τισ 19.00 
ώρα τησ 5ησ ημερολογιακόσ ημϋρασ από την ανϊρτηςη του ςτην ιςτοςελύδα του Οργανιςμού. Ενςτϊςεισ 
που υποβϊλλονται μετϊ την εκπνοό τησ ωσ ϊνω αποκλειςτικόσ προθεςμύασ  απορρύπτονται ωσ 
εκπρόθεςμεσ. Οι εμπροθϋςμωσ υποβληθεύςεσ ενςτϊςεισ εξετϊζονται από την αρμόδια Επιτροπό 
Ενςτϊςεων, η οπούα ςυντϊςςει ςχετικό πρακτικό και τον Οριςτικό (Σελικό) Πύνακα Κατϊταξησ και 
Προςληπτϋων, ο οπούοσ υποβϊλλεται προσ ϋγκριςη ςτο Διοικητικό υμβούλιο. Η απόφαςη του 
Διοικητικού υμβουλύου αναρτϊται ςτο ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτην ιςτοςελύδα του Οργανιςμού. Η ανακούνωςη 
ςτοιχεύων των υποψηφύων περιορύζεται ςτη χορόγηςη εκεύνων μόνο των ςτοιχεύων που αποτϋλεςαν 
τη βϊςη τησ αξιολόγηςησ. Σα ςτοιχεύα που ανακοινώνονται δεν περιλαμβϊνουν ευαύςθητα προςωπικϊ 
δεδομϋνα εκτόσ αν αυτϊ αποτϋλεςαν τη βϊςη αξιολόγηςησ των υποψηφύων. Ο/Η επιλεγεύσ/ςα 
υποψόφιοσ/α, εν ςυνεχεύα, θα κληθεύ προσ υπογραφό τησ ςύμβαςησ. 
Σο Διοικητικό υμβούλιο ό εξουςιοδοτημϋνο όργανο αποφαςύζει, τη ςύναψη ςύμβαςησ μύςθωςησ 
ϋργου με τον/τουσ υποψόφιο/ουσ που ςυγκϋντρωςε την καλύτερη βαθμολογύα βϊςει των παραπϊνω 
απαραύτητων και βαθμολογούμενων κριτηρύων, όπωσ προκύπτει από τον πύνακα κατϊταξησ. 
Επιςημαύνεται ότι, όποιοσ από τουσ επιλεγϋντεσ αποχωρόςει πριν την υπογραφό ό τη λόξη τησ 
ςύμβαςησ αντικαθύςταται με αυτούσ που ϋχουν υποβϊλλει αύτηςη και πληρούν τα βαςικϊ προςόντα με 
βϊςη τη ςειρϊ κατϊταξησ του πύνακα κατϊταξησ. την περύπτωςη αυτό ο αποχωρόςασ δεν δικαιούται 
οιαςδόποτε αποζημύωςησ. 
Ο τρόποσ αμοιβόσ του επιλεγϋντα ςυμβαςιούχου, καθώσ και οι λοιπού όροι εκτϋλεςησ, εποπτεύασ και 
παραλαβόσ του Ϊργου θα προβλϋπονται εκτενώσ ςτη ςύμβαςη μύςθωςησ Ϊργου που θα υπογραφεύ επύ 
τη βϊςει των όρων τησ Πρόςκληςησ.  
Η παρούςα πρόςκληςη δεν ϋχει διαγωνιςτικό χαρακτόρα, ενώ η τυχόν επιλογό υποψηφύου/ασ ϋχει τον 
χαρακτόρα αποδοχόσ πρόταςησ και όχι πρόςληψησ και η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» δεν 
αναλαμβϊνει καμύα δϋςμευςη προσ ςύναψη ςύμβαςησ, δεδομϋνου ότι επαφύεται ςτην πλόρη 
διακριτικό τησ ευχϋρεια η ςύναψη ό μη ςυμβϊςεων, καθώσ και ο αριθμόσ αυτών, αποκλειόμενησ 
οιαςδόποτε αξιώςεωσ των ενδιαφερομϋνων. 
Η  «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» δικαιούται, κατϊ την απόλυτη διακριτικό τησ ευχϋρεια, να 
αποφαςύςει, ανϊ πϊςα ςτιγμό, αζημύωσ, την ματαύωςη ό την ακύρωςη, ςυνολικϊ ό εν μϋρει, τησ 
διαδικαςύασ (πχ ωσ προσ ςυγκεκριμϋνεσ θϋςεισ), την επαναπροκόρυξη αυτόσ ό την κόρυξό τησ ωσ 
ϊγονη. Επύςησ, αν διαπιςτωθούν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ, η 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» μπορεύ να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα ό να αναμορφώςει 
ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ από το ςημεύο που εμφιλοχώρηςε 
το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη. Η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.»  διατηρεύ, επύςησ, το δικαύωμα να 
αποφαςύςει και την επανϊληψη οποιαςδόποτε φϊςησ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ, με αντικατϊςταςη ό 
μη των όρων τησ ό ακόμη την προςφυγό ςε ϊλλεσ διαδικαςύεσ (πχ με απευθεύασ αναθϋςεισ κλπ.).  
 

 
10. ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ 
 
Όλα τα παραδοτϋα, ςτοιχεύα και κϊθε ϊλλο ϋγγραφο ό αρχεύο ςχετικό με το ϋργο που θα αποκτηθούν, 
ςυγκεντρωθούν, καταρτιςθούν και αναπτυχθούν από τουσ επιτυχόντεσ κατϊ την εκτϋλεςη μιασ 
εκϊςτησ ςύμβαςησ, με δαπϊνεσ του ϋργου, εύναι εμπιςτευτικϊ και αποτελούν αποκλειςτικό ιδιοκτηςύα 
του δικαιούχου φορϋα «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.», ο οπούοσ τα διαχειρύζεται και τα 
εκμεταλλεύεται κατϊ την κρύςη του. Δύναται δε η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» να τα επεκτεύνει, 
τροποποιεύ, διαθϋτει ό ϊλλωσ πωσ εκμεταλλεύεται, χωρύσ προηγούμενη ϊδεια του αντιςυμβαλλόμενου, 
καθώσ και τρύτων που εμπλϋκονται ςτη διαδικαςύα παραγωγόσ ό εκτϋλεςόσ τουσ. Όλα τα πνευματικϊ 
δικαιώματα ςτο ϋργο ανόκουν ςτη «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» 



 

 
11. ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΡΟΨΠΙΚΨΝ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ 
 
Η «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» ωσ υπεύθυνοσ επεξεργαςύασ, ςυλλϋγει τα προςωπικϊ δεδομϋνα που 
υποβϊλλονται, ςτο πλαύςιο τησ παρούςασ πρόςκληςησ που ϋχει δημοςιευθεύ ςτην ιςτοςελύδα τησ 
εταιρύασ και η επεξεργαςύα γύνεται μόνο με ςκοπό την επιλογό του κατϊλληλου υποψηφύου. 
Οι αρμόδιεσ επιτροπϋσ αξιολόγηςησ / ενςτϊςεων  και το απαραύτητο για το ςκοπό αυτό διοικητικό 
προςωπικό τησ «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» εύναι τα μόνα πρόςωπα που επεξεργϊζονται τα 
δεδομϋνα αυτϊ για τον ανωτϋρω ςκοπό. 
Σα δεδομϋνα διατηρούνται για όςο χρόνο απαιτεύται για την ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ επιλογόσ και 
ςύναψησ ςύμβαςησ και ςτη ςυνϋχεια διαγρϊφονται εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται από το κεύμενο 
νομοθετικό και κανονιςτικό πλαύςιο ό καθόςον απαιτεύται για την προϊςπιςη δικαιωμϊτων τησ 
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.» ενώπιον Δικαςτηρύου ό και ϊλλησ αρμόδιασ Αρχόσ. 

 
 

Κόρινθοσ, 05/12/2022 
 

Για την  
«ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ ΑΕ ΑΟΣΑ» 

 
 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 
  



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1: ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ 

 
ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΣΗΣΑ: Προσ την «ΔΗΜΟΠΡΑΚΣΟ ΑΕ ΑΟΣΑ Α.Ε.». 
Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για υποβολό πρόταςησ ςύναψησ ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου 
ιδιωτικού δικαύου, ςτο πλαύςιο παροχόσ εξειδικευμϋνων ςυμβουλευτικών υπηρεςιών. 
Πριν από τη ςυμπλόρωςη του παρόντοσ, παρακαλεύςθε να μελετόςετε το τεύχοσ τησ παρούςασ 
Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. Η υποβολό τησ ςυμμετοχόσ ςασ ςημαύνει αποδοχό αυτόσ. 
 
Προςωπικϊ ςτοιχεύα 
Επώνυμο : ................................................................................................. 
Όνομα : ..................................................................................................... 
Όνομα πατρόσ : ........................................................................................ 
 
τοιχεύα αλληλογραφύασ 
Οδόσ και αριθμόσ : ................................................................................... 
Πόλη : ........................................................................................................ 
Σαχυδρομικόσ κώδικασ : ........................................................................... 
Αριθμόσ τηλεφώνου: ................................................................................ 
Κινητό : ..................................................................................................... 
ΑΥΜ / ΔΟΤ : ............................................................................................. 
Ε-mail : ………………………………………………………………………………………… 
Όνομα και αριθμόσ τηλεφώνου του προςώπου προσ ειδοπούηςη, ςε περύπτωςη 
απουςύασ μου : ……………………………………………………………………………… 
 
Ημερομηνύα γϋννηςησ : ………………………………………………………………. 
Τπηκοότητα : ……………………………………………………………………………… 
τρατιωτικό Θητεύα:    Απαλλαγό:    Εκπληρωμϋνη:  
 
 
 
 
Οικογενειακό Κατϊςταςη: 

Ωγαμοσ  

Ϊγγαμοσ  Αριθμόσ Σϋκνων  

Διαζευγμϋνοσ  Αριθμόσ Σϋκνων  



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 2: ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 
 
 

 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

(ϊρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων 
υπηρεςιών 

(ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  
 

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητϋρασ: 

 

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σόποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Σόποσ Κατοικύασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νςη Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομεύου (Εmail): 

 

 
Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Όλα τα ςτοιχεύα που αναφϋρονται ςτην αύτηςη και ςτο βιογραφικό ςημεύωμα εύναι αληθό 

Ϊχω εκπληρώςει τισ ςτρατιωτικϋσ  μου υποχρεώςεισ (μόνο για ϊνδρεσ)  

Δεν ϋχω καταδικαςτεύ για κακούργημα και δεν ϋχω, λόγω καταδύκησ, ςτερηθεύ τα πολιτικϊ μου  

δικαιώματα, ϋςτω και αν ϋχει λόξει ο χρόνοσ που ορύςτηκε για τη ςτϋρηςη 

Δεν ϋχω καταδικαςθεύ για κλοπό, υπεξαύρεςη απϊτη, εκβύαςη, πλαςτογραφύα απιςτύα 
δικηγόρου, 

δωροδοκύα ό δωροληψύα, καταπύεςησ, παρϊβαςη καθόκοντοσ, ςυκοφαντικό δυςφόμιςη 

ό εγκλόματα κατϊ των ηθών ό το νόμιςμα, ε) ότι δεν εύναι υπόδικοι και δεν ϋχουν 
παραπεμφθεύ με 

με τελεςύδικο βούλευμα για κακούργημα ό για πλημμϋλημα τησ προηγούμενησ περύπτωςησ, 
ϋςτω 



 

και αν το αδύκημα παραγρϊφηκε, ςτ) ότι δεν υπϊρχει κώλυμα από απαγόρευςη ό δικαςτικό 
αντύληψη. 
 

 

 

 
Ημερομηνύα:        20 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 
 

(Τπογραφό) 

 
 

(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη 
του ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να 
προςπορύςει ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται 
με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών. 
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό την 
δηλούςα.  

 
 
  



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 3 

ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΨΜΑ 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνύα γϋννηςησ  

Αριθμόσ Δελτύου 
Σαυτότητασ 

 

Διεύθυνςη  

Σηλϋφωνο  

Σύτλοσ ςπουδών  

ΠΟΤΔΕ ΣΡΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΕ ΠΟΤΔΕ 

Α/Α 
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ 

ΙΔΡΤΜΑ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΤΔΨΝ ΣΙΣΛΟ 
ΠΣΤΦΙΟΤ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΦΟΡΗΓΗΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΑΠΟ ΕΨ 

1       

2       

3       

4       

ΓΝΨΕΙ ΞΕΝΨΝ ΓΛΨΨΝ (ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΥΗ) 

ΓΛΨΑ 

Καλό Γνώςη 
Κοινοτικόσ Γλώςςασ 

 
πχ για την Αγγλικό 

Γλώςςα 
 

(Β2) First Certificate in 
English ό Αντύςτοιχο 

Πολύ Καλό Γνώςη 
Κοινοτικόσ Γλώςςασ 

 
πχ για την Αγγλικό 

Γλώςςα 
 

(C1) Certificate in 
Advanced English ό 

Αντύςτοιχο 

Ωριςτη Γνώςη 
Κοινοτικόσ Γλώςςασ 

 
πχ για την Αγγλικό 

Γλώςςα 
 

(C2) Certificate of 
Proficiency in English ό 

Αντύςτοιχο 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ    

ΑΛΛΗ    



 

ΓΝΨΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΨΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΨΝ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ 

Α/Α ΓΝΨΕΙ Η/Τ ΔΗΛΨΗ ΤΠΟΧΗΥΙΟΤ 
(ςυνοδεύεται από Τπεύθυνη Δόλωςη) 

1 
Βαςικό επύπεδο χρόςησ MS Office (επεξεργαςύα κειμϋνων 
(Word), Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), Power Point, Outlook) & 
Τπηρεςύεσ Διαδικτύου (internet)   

 

2 
Τψηλό επύπεδο χρόςησ MS Office (επεξεργαςύα κειμϋνων 
(Word), Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), Power Point, Outlook) & 
Τπηρεςύεσ Διαδικτύου (internet)   

 

3 

Ωριςτο επύπεδο χρόςησ MS Office (επεξεργαςύα κειμϋνων 
(Word), Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), Power Point, Outlook) & 
Τπηρεςύεσ Διαδικτύου (internet)  Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), 
Power Point, Outlook) & Τπηρεςύεσ Διαδικτύου (internet)   

 

 
  



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 4 – ΕΛΕΓΦΟ ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΥΑΚΕΛΟΤ 

 
Έλεγχοσ πληρότητασ των αιτόςεων υποψηφιότητασ, των δικαιολογητικών και των προςόντων – 
Αποκλειςμόσ – Αξιολόγηςη υποψηφύων που πληρούν τισ προώποθϋςεισ ςυμμετοχόσ.  
 

Ο Υϊκελοσ υμμετοχόσ κϊθε ενδιαφερόμενου πρϋπει να περιλαμβϊνει απαραύτητα και με ποινό 
αποκλειςμού, τα παρακϊτω: 
 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΨΝΤΜΟ  

ΚΨΔΙΚΟ ΘΕΗ  

Αριθμόσ Πρωτοκόλλου  

Α/Α Δικαιολογητικϊ Διατύθεται Δεν διατύθεται 

1 
Αύτηςη υποψηφιότητασ, με την οπούα θα δηλώνει 
την πρόθεςό του για ςυμμετοχό ςτην Πρόςκληςη 
Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ (Παρϊρτημα 1) 

  

2 Τπεύθυνη Δόλωςη περύ ακρύβειασ των ςτοιχεύων 
που υποβϊλλονται (Παρϊρτημα 2) 

  

3 

Υωτοαντύγραφο αςτυνομικόσ ταυτότητασ ό 
ςχετικόσ προςωρινόσ βεβαύωςησ τησ αρμόδιασ 
αρχόσ ό ςελύδων με τα ςτοιχεύα ςε διαβατόριο ό 
ϊδεια οδόγηςησ ό ατομικό βιβλιϊριο υγεύασ. 

  

4 Βιογραφικό ςημεύωμα (Παρϊρτημα 3)   

5 

Υωτοαντύγραφο του βαςικού τύτλου ςπουδών 
ημεδαπόσ ό αλλοδαπόσ (αναγνωριςμϋνων από 
τον ΔΟΑΣΑΠ) και ϊλλων τύτλων εφόςον 
υπϊρχουν π.χ. μεταπτυχιακό  

  

6 

Υωτοαντύγραφο πτυχύου ξϋνησ γλώςςασ ό 
βεβαύωςη με την οπούα να αποδεικνύεται η γνώςη 
τησ ξϋνησ γλώςςασ 

  

7 
Αποδεικτικϊ τεκμηρύωςησ γνώςησ χειριςμού 
ηλεκτρονικών υπολογιςτών (Η/Τ) 

  

8 Ωδεια ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ (όπου απαιτεύται)   



 

9 
Αποδεικτικϊ τεκμηρύωςησ επαγγελματικόσ 
εμπειρύασ  

  

 
 
 
Αποκλειςμόσ Τποψηφύου:   
 
υνϋχιςη τησ διαδικαςύασ Αξιολόγηςησ:   
 
 

 
 

Για την Επιτροπό Αξιολόγηςησ και Επιλογόσ 
 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 

_________________________ 
 
 
 
 

_________________________ 
 

 
 
  

 

 



 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 5: ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ ΓΝΨΕΨΝ Η/Τ 
 

 
ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΨΗ 

(ϊρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρύβεια των ςτοιχεύων που υποβϊλλονται με αυτό τη δόλωςη μπορεύ να ελεγχθεύ με βϊςη το αρχεύο ϊλλων 
υπηρεςιών (ϊρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

  

ΠΡΟ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατϋρα:   

Όνομα και Επώνυμο 
Μητϋρασ: 

 

Ημερομηνύα γϋννηςησ(2):   

Σόποσ Γϋννηςησ:  

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ:  Σηλ:  

Σόποσ Κατοικύασ:  Οδόσ:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νςη Ηλεκτρ. 
Σαχυδρομεύου (Εmail): 

 

 
Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ (3), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 του ϊρθρου 
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Διαθϋτω ______________ επύπεδο γνώςεων και χρόςησ MS Office (επεξεργαςύα κειμϋνων (Word), 
Τπολογιςτικϊ φύλλα (Excel), Power Point, Outlook) & Τπηρεςύεσ Διαδικτύου (internet)   

 

 

 
Ημερομηνύα:        __/__/2022 

 

Ο – Η Δηλ. 
 
 

(Τπογραφό) 

 
(1) Αναγρϊφεται από τον ενδιαφερόμενο πολύτη ό Αρχό ό η Τπηρεςύα του δημόςιου τομϋα, που απευθύνεται η αύτηςη. 
(2) Αναγρϊφεται ολογρϊφωσ.  
(3) «Όποιοσ εν γνώςει του δηλώνει ψευδό γεγονότα ό αρνεύται ό αποκρύπτει τα αληθινϊ με ϋγγραφη υπεύθυνη δόλωςη 
του ϊρθρου 8 τιμωρεύται με φυλϊκιςη τουλϊχιςτον τριών μηνών. Εϊν ο υπαύτιοσ αυτών των πρϊξεων ςκόπευε να 
προςπορύςει ςτον εαυτόν του ό ςε ϊλλον περιουςιακό όφελοσ βλϊπτοντασ τρύτον ό ςκόπευε να βλϊψει ϊλλον, τιμωρεύται 
με κϊθειρξη μϋχρι 10 ετών. 
(4) ε περύπτωςη ανεπϊρκειασ χώρου η δόλωςη ςυνεχύζεται ςτην πύςω όψη τησ και υπογρϊφεται από τον δηλούντα ό την 
δηλούςα.  



 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 6 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνύα γϋννηςησ  

Αριθμόσ Δελτύου Σαυτότητασ  

Διεύθυνςη  

Σηλϋφωνο  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ                                                                                                                                                                                             
(υμπληρώνεται από τον υποψόφιο και αν δεν επαρκεύ μπορεύ να χρηςιμοποιηθεύ και δεύτερο ϋντυπο – Επιςυνϊψτε αποδεικτικϊ προώπηρεςύασ) 

Α/Α ΑΠΟ ΕΨ 
ΜΗΝΕ 

ΑΠΑΦΟΛΗΗ 
ΥΟΡΕΑ 

ΑΠΑΦΟΛΗΗ 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΥΟΡΕΑ (*) 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΦΟΛΗΗ 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

       

ΤΝΟΛΟ ΜΗΝΨΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ         
 
 
 
 
 
(*)υμπληρώνεται κατϊ περύπτωςη με (Ι) ό (Δ) ό (Ε). Όπου: 
Ι: Ιδιωτικόσ τομϋασ. (Υυςικϊ πρόςωπα ό Νομικϊ Πρόςωπα Ιδιωτικού Δικαύου). 
Δ: Δημόςιοσ τομϋασ. (Τπηρεςύεσ του Δημοςύου, ΝΠΔΔ ό ΟΣΑ α’ και β’ βαθμού ό ΝΠΙΔ του δημοςύου τομϋα τησ παρ. 1 του ϊρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπωσ ιςχύει ό 
Υορεύσ τησ παρ. 3 ϊρθ. 1 του Ν. 2527/1997). 
Ε: Ελεύθεροσ επαγγελματύασ 
 

 


