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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
(για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου) 

 
 
Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία - Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ), με σκοπό την κάλυψη αναγκών της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση 
του Έργου «Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την 
Αναπροσαρμογή και επικαιροποίηση μελετών, δύο Συγχρηματοδοτούμενων έργων 
ανασχεδιασμού Πάρκων και χώρων πρασίνου» και συγκεκριμένα για τη μελετητική ωρίμανση 
του έργου: 1. «Ανακατασκευή – αναβάθμιση τριών τοπικών χώρων πρασίνου στις οδούς 
Παπαστασίου, Σουλίνη, Τρανού και δημιουργία πράσινου πυρήνα διαμέσου ενοποίησής τους 
στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» 
 
λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 
4548/18 

2. Το ισχύον Καταστατικό της «Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία 
- Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

3. Τον ΚΕΥ της «Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρεία - 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

4. Το Νόμο 4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014) 
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6. Τις διατάξεις του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α’/07.07.2016), «Προσαρμογή Ελληνικής 
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες διατάξεις Υπ. Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τροποποίηση Ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)» και ειδικότερα την προσθήκη 
της περίπτωσης κζ΄ παρ. 5 του άρθρου 14 

7. Την με αρ. πρωτ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και 
αντικατάστασης της 81986/EYΘY/712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων» (Β΄3521), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 
55944/ΕΥΘΥ/421/2018 (Β΄2080) και ισχύει  

8. Την από 26-2-2021 Προγραμματική Σύμβαση και την από 27-10-2021 1η Τροποποίηση αυτής 
μεταξύ του Δήμου Νεάπολης-Συκεών και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την υλοποίηση του έργου 
«Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την Αναπροσαρμογή και 
επικαιροποίηση μελετών, δύο Συγχρηματοδοτούμενων έργων ανασχεδιασμού Πάρκων και 
χώρων πρασίνου» 

9. Την υπ’ αριθμ. 7/6ης συνεδρίασης/20-10-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΘ 
ΑΕ ΑΟΤΑ με θέμα την έγκριση των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων για την κάλυψη 
αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της ανωτέρω Προγραμματικής 
Σύμβασης  

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ 

 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα 
(1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου 
Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, 
με 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας, με σχετική εμπειρία στη μελέτη και ωρίμανση Δημοσίων 
έργων υπαίθριων χώρων, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του έργου, ύψους καθαρής αξίας 4.000,00 €. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Ανακατασκευή – αναβάθμιση τριών τοπικών χώρων 
πρασίνου στις οδούς Παπαστασίου, Σουλίνη, Τρανού και δημιουργία πράσινου πυρήνα 
διαμέσου ενοποίησής τους στη Δ.Ε. Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών» 
 
Η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει υπογράψει την από 26-2-2021 Προγραμματική Σύμβαση και την από 27-10-
2021 1η Τροποποίηση αυτής με το Δήμο Νεάπολης- Συκεών για την υλοποίηση του Έργου: 
«Επικουρία Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών για την Αναπροσαρμογή και 
επικαιροποίηση μελετών, δύο Συγχρηματοδοτούμενων έργων ανασχεδιασμού Πάρκων και 
χώρων πρασίνου». Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ανωτέρω Σύμβασης, η ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ έχει 
αναλάβει τη μελετητική ωρίμανση έργων μεταξύ των οποίων και το έργο του τίτλου. 

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των πάρκων επί της οδού Παπαναστασίου, στην Σουλίνη και στην 

Τρανού-Νικολάου Παρασκευά, και στην μεταξύ τους δικτύωση, δημιουργώντας μία ενότητα 

πρασίνου σε μία ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη περιοχή. 

 

Η με ημερομηνία 22-6-2021 (αρ. πρωτ. 4410) εκδοθείσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων στον 

άξονα προτεραιότητας 2 «Αστική αναζωογόνηση & λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 

του Πράσινου Ταμείου του ΥΠΕΝ, στην οποία δύναται να ενταχθεί προς χρηματοδότηση το 
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ανωτέρω έργο, δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να ωριμάσει πλήρως το έργο, με σκοπό την 

ορθότητα και πληρότητα του συνόλου των μελετών και απαιτούμενων αδειοδοτήσεων. Η 

ημερομηνία λήξης της Πρόσκλησης είναι η 10 Δεκεμβρίου 2021. 

 

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η ΜΑΘ ΑΕ AΟΤΑ ως Φορέας Υλοποίησης, θα προχωρήσει στις κάτωθι 
εργασίες: 

- Μελέτη διαχείρισης πάρκου ή άλσους (προδιαγραφές ΥΑ 133384/6587/ΦΕΚ/Β/2828/23-12-
2015) κατ’απαίτηση του αρμόδιου Δασαρχείου 

- Φυτοτεχνική μελέτη έργων πρασίνου  
- Μελέτη άρδευσης  
- Ολοκλήρωση Οριστικής Αρχιτεκτονικής μελέτης 
- Αρχιτεκτονική μελέτη Εφαρμογής  
- Στατική μελέτη τοιχείων αντιστήριξης και μικρών στατικών κατασκευών 
- Κυκλοφοριακή μελέτη (οδοί ήπιας κυκλοφορίας, θέσεις στάθμευσης, σήμανση) 
- Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη (εγκαταστάσεις ύδρευσης - αποχέτευσης όμβριων, 

ηλεκτροφωτισμός, smart αστικός εξοπλισμός κλπ) 
- Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης (σε συμπλήρωση των υφιστάμενων) 
- Αναλυτικό Τιμολόγιο, τεύχος τεκμηρίωσης/ανάλυσης τιμών 
- Συνοπτικές / Αναλυτικές Προμετρήσεις 
- Προϋπολογισμός μελέτης 
 
 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ 

Ο υποψήφιος προς το σκοπό της κάλυψης των αναγκών του έργου θα εκτελεί χρέη συντάξαντος 
μελετητή των Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. 

Αντικείμενο εργασιών της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι: 

 Διερεύνηση νομοθετικού και θεσμικού πλαισίου για την ωρίμανση του έργου 

 Οριστική μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 Μελέτη Εφαρμογής ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 

 Οικονομικά τεύχη (Τιμολόγιο, προμέτρηση εργασιών, Προϋπολογισμός) 

 Τεύχος τεκμηρίωσης τιμών 

 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών  

 
Το υφιστάμενο προσωπικό της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες του εν λόγω 
Έργου και της επιτακτικής ανάγκης άμεσης ωρίμανσης και για αυτό κρίνεται απαραίτητη η 
σύναψη σύμβασης με επιστήμονα συγκεκριμένης ειδικότητας και εμπειρίας, προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν οι εξειδικευμένες ανάγκες του Έργου. 
 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης για την εκτέλεση του παραπάνω έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα να παραταθεί, εφόσον παραταθεί η χρονική 
διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου, χωρίς την καταβολή επιπλέον αμοιβής. 

Τόπος εκτέλεσης του Έργου ορίζεται καταρχήν η έδρα της ΜΑΘ ΑΕ AΟΤΑ (Βασ. Γεωργίου Α΄1  
54636 Θεσσαλονίκη) ή όπου αλλού προκύψει, ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.  
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Επιπλέον, ο υποψήφιος θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με την Ομάδα Έργου, τον Πρ/νο 
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τη Διοίκηση της Εταιρείας, καθώς επίσης να συμμετέχει σε 
συναντήσεις και συσκέψεις επί τόπου του έργου ή σε όποιον άλλο χώρο κρίνεται απαραίτητο, για 
τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του έργου. 

 

3. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η καθαρή αξία της αμοιβής για την εκτέλεση του έργου που θα αναλάβει ο υποψήφιος για το 
διάστημα των τριών (3) μηνών ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €), 
πλέον ΦΠΑ 24%. 

Το ποσό που αντιστοιχεί στην ως άνω θέση θα καταβληθεί από τον προϋπολογισμό (πιστώσεις) 
της Σύμβασης του έργου. 

Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω 
συνολικό τίμημα για τη σύμβαση και είναι δυνατόν να καταβάλλεται τμηματικά, ανάλογα με την 
πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον όρο 
ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από την πιστοποίηση παραλαβής 
παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. Ο 
τρόπος αμοιβής του υποψηφίου που θα επιλεγεί (όλο το ποσό με την ολοκλήρωση του έργου ή 
τμηματικά βάσει της προόδου υλοποίησής του) θα προβλέπεται στη σύμβαση μίσθωσης έργου 
που θα υπογραφεί.  

Σε περίπτωση που η καταβολή της αμοιβής επιλεγεί να γίνεται τμηματικά βάσει της προόδου 
υλοποίησης του Έργου, οι τμηματικές καταβολές θα λαμβάνουν χώρα εφόσον συντρέχουν 
σωρευτικά οι εξής όροι: i) μετά τη σύνταξη Απολογιστικής Έκθεσης πεπραγμένων από τον 
υποψήφιο και τη βεβαίωση παραλαβής και έγκρισης αυτής από το αρμόδιο όργανο της Εταιρίας 
και ii) την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. 

Ο τρόπος αμοιβής του επιλεγέντα υποψηφίου, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και 
παραλαβής του Έργου θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση μίσθωσης Έργου που θα 
υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 

 

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα και δεξιότητες που πρέπει να πληροί ο υποψήφιος 
προκειμένου να  διεκδικήσει την παραπάνω θέση είναι τα παρακάτω:  

Επιστημονική κατάρτιση: 

 Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού πανεπιστημίου της ημεδαπής ή 
ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής,  

 

Επαγγελματική εμπειρία: 

 10 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων 
έργων 

 Αυξημένη εμπειρία στη μελέτη και ωρίμανση έργων δημόσιων υπαίθριων χώρων  

 Άριστη γνώση και χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων CAD και λοιπών λογισμικών 
(ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών, σχεδιαστικών κλπ.) 
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 Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και βασικών προγραμμάτων γραφείου 

 Ενεργό μέλος ΤΕΕ  
 

Επαγγελματική εξειδίκευση: 

 Αυξημένη εμπειρία στην ωρίμανση δημοσίων έργων αναπλάσεων 

 Κατοχή μελετητικού πτυχίου ειδικότητας Ηλ/Μηχανολόγου Μηχανικού 
 

Επιθυμητά προσόντα του υποψηφίου που θα συνεκτιμηθούν: 

 Γνώση διαδικασιών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων Φορέων, για την υλοποίηση και 
λειτουργία παρόμοιων έργων 

 

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 Προσόν - Κριτήριο 
Συντελεστής 

βαθμολόγησης 
Κλίμακα 

βαθμολόγησης 
Βαθμός 

1 Επιστημονική κατάρτιση 35% 
0-10 (ανάλογα με 

βαθμό τίτλων) 
.. 

2 Επαγγελματική εμπειρία 35% 0-10 .. 

3 Επαγγελματική εξειδίκευση 30% 0-10 .. 

 Σύνολο 100%  Μέγιστο: 100 

 

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της πρόσκλησης και 
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. Η αξιολόγηση των 
υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί από επιτροπή αξιολόγησης, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  

 Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται υπόδειγμα) 

 Φωτοαντίγραφο δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας 

 Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

 Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών (δίπλωμα πανεπιστημιακής σχολής, 
μεταπτυχιακός/διδακτορικός τίτλος, πτυχία ξένων γλωσσών, μελετητικό πτυχίο κ.ά.) 

 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (ΤΕΕ) 

 Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις επιπλέον γνώσεις χρήσης Η/Υ 

 Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα 
επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα (απλά φωτοαντίγραφα). 

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την παρούσα 
πρόσκληση, πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα (φωτοτυπία 
επίσημου μεταφρασμένου εγγράφου). 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων 
αντιπροσώπων σε σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής τα ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 
εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» καθώς και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.mdat.gr, ήτοι έως τη Δευτέρα 15 
Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ 
αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 104α. 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη: «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) της υπ’αριθμ. 930/8-11-2021 Πρόσκλησης» και 
να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από 
τη διαδικασία της αξιολόγησης ως απαράδεκτοι. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2313 
317359, κ. Ι. Κανδυλιάρης). 

 

7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από την Επιτροπή 
Επιλογής Προσωπικού & Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ 

1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται 
εκείνη που βαθμολογείται συνολικά υψηλότερα, ως πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση 
μίσθωσης έργου με τον/την επιλεχθέντα/είσα στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.  

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη 
ημερομηνία και ώρα,  βάσει του αριθμού πρωτοκόλλου της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. 

3. Αντικατάσταση της πρότασης (αίτησης) ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(πτυχιακών και μεταπτυχιακών/διδακτορικών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό 
προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν στην πρόσκληση προβλέπεται 
κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι απαιτούμενο να 
προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ.  

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου της παρούσης δεν υποδηλώνει σχέση εξαρτημένης εργασίας, ενώ η τυχόν 
επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η 
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται 
σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση 
βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας 
επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με τη μεγαλύτερη εμπειρία (γενική και 
εξειδικευμένη) β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό 
στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 
 

http://www.mdat.gr/
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7. Ο/Η Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (Πίνακα 
κατάταξης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία, είτε με ειδικά προς 
τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του) στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ εντός πέντε (5) 
ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ανάρτησης του Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων στην 
ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ. Ο/Η υποψήφιος/α έχει την υποχρέωση να ενημερώνεται για την 
ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.  (www.mdat.gr) 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/της επιλεχθέντος/είσας με άλλον ενδιαφερόμενο στο 
πλαίσιο της παρούσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και σύμφωνα με το συνταγμένο 
πίνακα κατάταξης. 
 
9. Η ΜΑΘ ΑΕ AΟΤΑ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 
επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός 
αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 
 
10. Η σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
κείμενη Νομοθεσία και στις αποφάσεις που διέπουν την Προγραμματική Σύμβαση του έργου. 
 
11. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 
146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το 
τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 
50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). 
 
12. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 
50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό 
ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005). 
 
13. Ξενόγλωσσα δικαιολογητικά έγγραφα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής θα πρέπει να 
προσκομίζονται συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική 
γλώσσα. 
 
14. Επισημαίνεται ότι η ανάθεση έργου σε υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα, των ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ 
κ.λπ. γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Παράγραφο 14 του Άρθρου 12 της ΥΑΕΚΕΔ 
110427/ΕΥΘΥ 1020/01.11.2016. 
 

Η Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού & Συνεργατών 
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