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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης έχοντας υπόψη:  

 

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

νόμο υπ’ αριθμ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των 

ανωνύμων εταιρειών. 

2. Το ισχύον καταστατικό της «Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» με αρ. ΓΕΜΗ 

2911731400. 

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Εταιρείας και το Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας ISO 9001:2015 που εφαρμόζει η Εταιρεία. 

4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη 

εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες 

συμβάσεις μίσθωσης Έργου. 

5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που 

τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση 

για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 

6. Το νόμο υπ΄ αριθ. 4452 /2017 (άρθρο 21). 

7. Το  άρθρο 12 της Υ.Α. 137675/ΕΥΘΥ1016 (ΦΕΚ Β΄ 5968/31.12.2018) με θέμα: 

“Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 

κλπ. κατά πλήρη εναρμόνιση με τα ισχύοντα στο ενωσιακό δίκαιο”. 

8. Τα άρθρα 2 και 121 του Ν.4674/2020 για την αναπτυξιακή στρατηγική των ΟΤΑ, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Την από 13-11-2020 προγραμματική Σύμβαση των άρθρων 12 και 44 του 

Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μεταξύ του Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού «Δήμος 

Νότιας Κυνουρίας» και του Αναπτυξιακού Οργανισμού Ο.Τ.Α. “Πάρνωνας Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. 

Πελοποννήσου” για την πράξη: «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

10. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα βάσει των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί. 

11. Την αρ. 1/19-11-2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγραμματικών 

Συμβάσεων αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 
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Ανακοινώνει 

 

ότι προτίθεται να καταρτίσει Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με δεκαεπτά (17) 

άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας 

Κυνουρίας για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», συνολικής 

διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 12 μήνες ανάλογα με τις ανάγκες 

των μελετών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού 

αντικειμένου της προγραμματικής σύμβασης εφόσον παραταθεί. 

 

Οι Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορούν:  

 πέντε (5) άτομα με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε. 

 τρία (3) άτομα με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Π.Ε. 

 δύο (2) άτομα με ειδικότητα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού Π.Ε. 

 τρία (3) άτομα με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Π.Ε. 

 ένα (1) άτομο με ειδικότητα Γεωλόγου Π.Ε. 

 ένα (1) άτομο με ειδικότητα Περιβαλλοντολόγου Π.Ε. 

 ένα (1) άτομο με ειδικότητα Δασολόγου Περιβαλλοντολόγου Π.Ε. 

 ένα (1) άτομο με ειδικότητα Μηχανολόγου Μηχανικού Τ.Ε. 
 

Το αντικείμενο της συμβάσης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της Πράξης 

«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. 

 

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ιστορικό 

Η Εταιρεία στο πλαίσιο των σκοπών και των δραστηριοτήτων της διαχειρίζεται 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και προωθεί 

τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς. 

H Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. είναι ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού – 

Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά την έννοια του άρθρου 2 του 

Ν. 4674/2020. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Αναθετουσών Αρχών/ 

Αναθετόντων Φορέων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με αριθμό 

εγγραφής ID 1936. Η Εταιρεία διαθέτει οργανωμένη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, 

καθώς και τεχνική και επιχειρησιακή ικανότητα, με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες 

τεχνικού προσωπικού και συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία που τη διέπει, 

προκειμένου να αναλάβει αρμοδιότητες εκτέλεσης έργων και μελετών, ώστε να μπορεί 

να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στους ΟΤΑ για την υλοποίηση των αναπτυξιακών 

δράσεών τους. Σύμφωνα με το οργανόγραμμα η Εταιρεία στελεχώνεται πλήρως με 

βάση την νομοθεσία, έχει οριστεί Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

καθώς και Προϊστάμενοι μελετών, υπηρεσιών και έργων και έχουν αρμοδίως καθοριστεί 

τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα. 

 

Η Εταιρεία στα καταστατικά της κείμενα περιλαμβάνει την επιστημονική, 

συμβουλευτική και τεχνική στήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη 

και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την 

ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, 

ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.  

 

Επίσης η Εταιρεία έχει συνάψει Προγραμματικές Συμβάσεις με τους ΟΤΑ της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου με αντικείμενο την τεχνική - διοικητική υποστήριξη των 

υπηρεσιών των Δήμων στη συγκέντρωση, καταγραφή και οργάνωση όλων των 

απαραίτητων στοιχείων και εκπόνηση των απαιτούμενων τεχνικών μελετών για την 

ωρίμανση έργων με στόχο την υποβολή και ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα 

προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η Εταιρεία έχει προβεί στην σύναψη της από 13/11/2020 

Προγραμματικής Σύμβασης των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν 4674/2020 με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την 



3 
 

πράξη: «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

Αντικείμενο του Έργου 

Στο Πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η Πάρνωνας Α.Ε. έχει αναλάβει να λειτουργήσει ως 

Φορέας Υλοποίησης Μελετών και Λοιπών Συναφών Τεχνικών και Επιστημονικών 

Υπηρεσιών. 

Ειδικότερα, έχει αναλάβει ως Φορέας Υλοποίησης να ασκήσει για λογαριασμό του 

Κυρίου του Έργου καθήκοντα τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Νότιας Κυνουρίας για τα 

κάτωθι: 

1. Μελέτη αντιμετώπισης καταστροφών από φαινόμενα διάβρωσης παράλιας 

Λάκκου Δ.Ε. Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας 

2. Μελέτες του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. 

Μαρίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού». 

3. Μελέτη αντιδιαβρωτικής προστασίας ακτής περιοχής Τυρού. 

4. Μελέτες για το έργο «Εμπλουτισμός του Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου 

Λεωνιδίου και αντιπλημμυρική Προστασία αυτού». 

5. Μελέτες του έργου με τίτλο «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων 

στη θέση ΕΕΛ» 

6. Μελέτη Άρδευσης Λεωνιδίου 

7. Μελέτες του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Σεισμόπληκτου Κτιρίου Γυμνασίου - 

Λυκείου Λεωνιδίου» 

8. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Παράκτια Έργα 

Παραλίας Τυρού» 

9. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Παράκτια Έργα 

Παραλίας Λάκκου – Λεωνιδίου» 

10. Σχεδιασμός και υποστηρικτικές ενέργειες για την τμηματοποίηση του έργου 

«Υποδομές Κεντρικού Άξονα και παρακαμπτηρίων στον παραδοσιακό οικισμό 

Λεωνιδίου» 

11. Σχεδιασμός και Υποστηρικτικές Ενέργειες για τη δημιουργία και λειτουργία 

Καταδυτικού Πάρκου στον Τυρό Δήμου Νότιας Κυνουρίας 

12. Διερεύνηση τεχνικών δυνατοτήτων και διοικητικών ενεργειών για την εκτέλεση 

έργου δημιουργίας παραποτάμιας οδού οικισμού Λεωνιδίου 

 

Για τις ανάγκες περαιτέρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών η 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. προτίθεται να προβεί στην κατάρτιση των 

παρακάτω συμβάσεων μίσθωσης έργου: 
 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Α 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο 

σύμβασης μίσθωσης 

Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση της μελέτης αντιμετώπισης 

καταστροφών από φαινόμενα διάβρωσης παράλιας Λάκκου Δ.Ε. 

Λεωνιδίου, Δήμου Νότιας Κυνουρίας. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του/ης 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει 

την ακτομηχανική διερεύνηση (μετά των ιζηματομετρήσεων και της 

στερεοπαροχής του χειμάρρου) του Λάκκου Λεωνιδίου, την 

εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης παράκτιων έργων και τη σύνταξη των 

Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ, στο πλαίσιο υλοποίησης 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 
Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
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1. Ακτομηχανική διερεύνηση (μετά των ιζηματομετρήσεων και της 

στερεοπαροχής του χειμάρρου) του Λάκκου Λεωνιδίου,  

2. Εκπόνηση της Τεχνικής Μελέτης παράκτιων έργων και σύνταξη 

των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Η εκτενής ακτομηχανική μελέτη θα πρέπει να εξετάσει τον ρυθμό 

προσάμμωσης της λιμενολεκάνης και την επίδραση του 

λιμενοβραχίονα στην ισορροπία της παράκτιας ζώνης. Μέσω της 

σύνταξης της μελέτης ακτομηχανικής διερεύνησης, θα 

προταθούν/σχεδιαστούν μέτρα και έργα για το τμήμα και μόνο της 

οξείας διάβρωσης, τέτοια που αφενός να βελτιώνουν τον διαβρωτικό 

μηχανισμό, αφετέρου όμως θα τεθούν υπό παρακολούθηση ως προς 

τη συμπεριφορά τους. Η ακτομηχανική διερεύνηση θα συνδράμει 

στον καθορισμό των οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας καθώς η 

μέγιστη αναρρίχηση του κύματος, η οποία απαιτείται για τον 

καθορισμό του αιγιαλού, θα προκύψει από υπολογισμούς και θα 

τροφοδοτήσει την Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

Παραδοτέα  

1. Ακτομηχανική διερεύνηση 

- Ενδεικτικές επιφανειακές δειγματοληψίες (ιζηματομετρήσεις 

πυθμένα) 

- Συλλογή στοιχείων και ιστορική εξέλιξης ακτής 

- Υπολογισμός στερεοπαροχής ρέματος 

- Μαθηματική προσομοίωση κυμάτων 

- Υπολογισμός ροής ενέργειας κατά μήκος της ακτής 

- Μαθηματική προσομοίωση επεισοδιακής διάβρωσης, 

στερεομεταφοράς εγκαρσίως της ακτής και μέγιστης 

αναρρίχησης του κύματος. 

2. Τεχνική μελέτη παράκτιων έργων, διερεύνηση υλικών, 

προμέτρηση, Τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για 

ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής για 

ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 30.000,00€ πλέον του 

νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 

εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου 

υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 

Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει 

και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, 

καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 

υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 30.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση 

δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό 

τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 

και 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 
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. 
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Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 

Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής 

του ανατεθέντος 

Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης 

υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου 

(έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο 

Συντονιστής Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 

εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 

ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα 

γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει 

οριστεί.   

Απαιτούμενα 

προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 

περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

τοπογραφικών, λιμενικών και ακτομηχανικών μελετών δημοσίων 

έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Β 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση της μελέτης αντιδιαβρωτικής 

προστασίας ακτής περιοχής Τυρού καθώς και την μελέτη 

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Παράκτια Έργα 

Παραλίας Τυρού». Επίσης θα ενταχθεί στην Ομάδα για την εκπόνηση 

της μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο 

«Παράκτια Έργα Παραλίας Λάκκου – Λεωνιδίου» και ειδικής 

οικολογικής αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του/ης 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει 

την εκπόνηση της ακτομηχανικής μελέτης της Παραλίας Τυρού, 

καθώς και την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

του έργου με τίτλο «Παράκτια Έργα Παραλίας Τυρού». Επίσης 

περιλαμβάνει και την εκπόνηση της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων του έργου με τίτλο «Παράκτια Έργα Παραλίας Λάκκου – 

Λεωνιδίου» και την ειδική οικολογική αξιολόγηση, στο πλαίσιο 



 

 

υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη 

«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση της Ακτομηχανικής Μελέτης της παραλίας Τυρού. 

2. Εκπόνηση Τεχνικής μελέτης απαιτούμενων παράκτιων έργων και 

σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Παράκτια Έργα 

Παραλίας Τυρού» 

Η περιοχή της μελέτης (παραλία Τυρού) αποτελεί γενικά ευσταθή 

ακτή ως προς την συντέλεση ακτομηχανικών διεργασιών σε ακτή. 

Ωστόσο εντοπίζεται το πρόβλημα" του πολύ μικρού εύρους 

παραλίας", σε συνδυασμό με τα πολύ μεγάλα βάθη πολύ κοντά στη 

ακτογραμμή. 

Απαιτείται επομένως, τεχνητός εμπλουτισμός της παραλίας με 

ιζήματα σε μήκος ακτογραμμής περίπου 500m περίπου και ο 

σχεδιασμός έργων για την συγκράτησή τους και υπολογισμός του 

ρυθμού τεχνητής αναπλήρωσης, αφού προηγουμένως προσδιοριστεί 

το επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα. 

4. Εκπόνηση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου με 

τίτλο «Παράκτια Έργα Παραλίας Λάκκου – Λεωνιδίου» και Ειδική 

Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) 

 

Παραδοτέα:  

1. Ακτομηχανική μελέτη, η οποία θα περιέχει: 

α) Μαθηματική προσομοίωση κυμάτων μετά την εκτέλεση των 

έργων 

β) Μαθηματική προσομοίωση εγκάρσιας στερεομεταφοράς και 

αναρρίχησης κύματος 

γ) Υπολογισμός ρυθμού τεχνητής αναπλήρωσης 

2. Τεχνική μελέτη απαιτούμενων παράκτιων έργων, δηλαδή μελέτη 

ευστάθειας, προμετρήσεις, τεχνικοοικονομική διερεύνηση 

εναλλακτικών λύσεων, τεύχη Δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.  

3. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Παράκτια Έργα 

Παραλίας Τυρού». 

4. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου με τίτλο 

«Παράκτια Έργα Παραλίας Λάκκου – Λεωνιδίου» και Ειδική 

Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ)  

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για 

ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής για 

ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 45.000,00€ πλέον του 

νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 

εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου 

υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 

Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει 

και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, 

καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 

υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 45.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση 



 

 

δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό 

τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 

και 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 

πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 

Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης 

υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου 

(έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο 

Συντονιστής Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 

εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 

ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα 

γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει 

οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 

περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και λιμενικών ακτομηχανικών 

μελετών δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Γ  

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου Δήμου Νότιας 

Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο δραστηριοτήτων 

κοινού». Στην εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 

«Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη θέση ΕΕΛ» 

καθώς και στην παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό για την 
τμηματοποίηση του έργου «Υποδομές Κεντρικού Άξονα και 

παρακαμπτηρίων στον παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου». 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του/ης 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει 

την εκπόνηση της τοπογραφικής και στατικής μελέτης του έργου με 



 

 

τίτλο «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο δραστηριοτήτων 

κοινού», την εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης και της προμελέτης 

εργασιών διαμόρφωσης χώρου για το έργο «Δημιουργία Σταθμού 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη θέση ΕΕΛ», καθώς και την 

παροχή υπηρεσιών για την τμηματοποίηση της τοπογραφικής, 

αρχιτεκτονικής μελέτης και σύνταξης τεύχους προϋπολογισμού του 

έργου «Υποδομές Κεντρικού Άξονα και παρακαμπτήριων στον 

παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση της Τοπογραφικής Μελέτης του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού», η οποία αφορά σε πλήρη 

οριζοντιογραφική και υψομετρική ενημέρωση δύο οικοπέδων του 

Δήμου Νότιας Κυνουρίας επιφανείας 3.724,84τμ και 321,55τμ, 

εξαρτημένα κατά ΕΓΣΑ 87. Η τοπογραφική μελέτη αποτελεί με τη 

σειρά της υπόβαθρο για την Αρχιτεκτονική μελέτη και την 

ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, αλλά και για μελλοντική 

αξιοποίηση της περιοχής αποτύπωσης από τους αρμόδιους 

φορείς. 

2. Εκπόνηση Στατικής Μελέτης Εφαρμογής του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού» για το υπό ανέγερση  ισόγειο κτίριο με 

χρήση Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πλησίον του 

παλαιού Δημοτικού Σχολείου Μαρίου.  

3. Εκπόνηση της Τοπογραφικής Μελέτης για το έργο «Δημιουργία 

Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη θέση ΕΕΛ», η οποία 

αφορά σε πλήρη οριζοντιογραφική και υψομετρική ενημέρωση 

γηπέδου επιφανείας περίπου 6,5 στρεμμάτων, στη περιοχή 

«Τσουμιάς» του Δήμου Νότιας Κυνουρίας, εξαρτημένο κατά ΕΓΣΑ 

87, προκειμένου να χωροθετηθεί ο Σταθμός Μεταφόρτωσης 

απορριμμάτων, καθώς και σύνταξη της προμελέτης εργασιών 

διαμόρφωσης του χώρου. 

4. Παροχή υπηρεσιών για την τμηματοποίηση της τοπογραφικής και 

αρχιτεκτονικής μελέτης, καθώς και σύνταξης τεύχους 

προϋπολογισμού του έργου «Υποδομές Κεντρικού Άξονα και 

παρακαμπτήριων στον παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου» 

 

Παραδοτέο:  

 Το παραδοτέο της Τοπογραφικής μελέτης αφορά σε 

Τοπογραφικό Διάγραμμα αποτύπωσης οικοπέδου Σχολείου 

μαρίου, σε κλίμακα 1:100 

 Το παραδοτέο της Μελέτης στατικών θα περιλαμβάνει τεύχη 

εκπόνησης των στατικών υπολογισμών, τη σύνταξη των 

σχεδίων της φέρουσας κατασκευής, σχέδια λεπτομερειών, 

πινάκων κ.λ.π. όπου απαιτούνται σύμφωνα με τους ισχύοντες 

κανονισμούς και αποφάσεις όπως Γ.Ο.Κ., κτιριοδομικός 

κανονισμός, Ελληνικός κανονισμός, για τη μελέτη και 

εκτέλεση έργων οπλισμένου σκυροδέματος, αντισεισμικός 

κανονισμός , Ελληνικός κανονισμός φορτίσεων δομικών 

έργων, Ελληνικός κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος, 

Ευρωκώδικές EC2,EC8 κ.λ.π. 
 Το παραδοτέο της Τοπογραφικής μελέτης αφορά σε 

Τοπογραφικό Διάγραμμα του γηπέδου του ΣΜΑ, σε κλίμακα 

1:200, καθώς και τη σύνταξη τεύχους προμελέτης εργασιών 

διαμόρφωσης του χώρου. 

 Το παραδοτέο της παροχής υπηρεσιών για την 



 

 

τμηματοποίηση του έργου «Υποδομές Κεντρικού Άξονα και 

παρακαμπτήριων στον παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου» 

περιλαμβάνει το συνολο των σχεδίων και τευχών της 

τμηματοποιμένης τοπογραφικής μελέτης και της 

Αρχιτεκτονικής μελέτης του εν λόγω έργου, καθώς τη 

σύνταξη τεύχους προϋπολογισμού των οικοδομικών 

εργασιών. 

 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για 

οκτώ (8) μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής για 

οκτώ μήνες θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 2.900,00€ πλέον του 

νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 

εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου 

υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 

Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει 

και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, 

καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 

υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 2.900,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση 

δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό 

τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 

και 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 

πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 

Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης 

υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου 

(έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο 

Συντονιστής Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 

εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 

ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα 
γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει 

οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 



 

 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 

περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

τοπογραφικών και στατικών  μελετών δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Δ  

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση της Μελέτης Άρδευσης Λεωνιδίου. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει 

την εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης του έργου με τίτλο «Μελέτη 

Άρδευσης Λεωνιδίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

Εκπόνηση της Υδραυλικής Μελέτης, η οποία αφορά στη μελέτη 

δικτύου άρδευσης της περιοχής Νότια του ποταμού Δαφνώνα, 

συνολικής έκτασης περίπου 1.500 – 1.700 στρεμμάτων, με χρήση 

των υφιστάμενων γεωτρήσεων («Γούλελος», «Πλατάνες» και 

«Σαλιάς»). Επίσης θα αξιοποιηθεί η υφιστάμενη Γεώτρηση «Μάρσαλ» 

η οποία υδροδοτεί το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο, Βόρεια του 

Δαφνώνα.  

Παραδοτέο:  

Το παραδοτέο της Υδραυλικής μελέτης αφορά: 

 Σχέδια: Γενική Οριζοντιογραφία, Μηκοτομές, Τυπικές 

διατομές, Φρεάτια (δικλείδων, εκκενωτή, υδροληψίας), 

Αγκυρώσεις και Διάταξη δεξαμενών 

 Τεύχη: Τεχνική Έκθεση, Υδραυλικούς υπολογισμούς, 

Προμετρήσεις 

 Τεύχη δημοπράτησης & τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για 

ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής για 

ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 6.600,00€ πλέον του 

νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 

εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου 

υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 

Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει 

και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, 



 

 

καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 

υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 6.600,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση 

δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό 

τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 

και 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 

πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 

Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης 

υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου 

(έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο 

Συντονιστής Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 

εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 

ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα 

γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει 

οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 

περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

υδραυλικών μελετών. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Ε 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου 

«Εμπλουτισμός του Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου Λεωνιδίου και 

αντιπλημμυρική Προστασία αυτού». 



 

 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης περιλαμβάνει 

την εκπόνηση της υδρολογικής μελέτης – υδραυλικός σχεδιασμός 

του έργου «Εμπλουτισμός του Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου 

Λεωνιδίου και αντιπλημμυρική Προστασία αυτού» στο πλαίσιο 

υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη 

«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση της υδρολογικής μελέτης  

 μελέτη της ανάντη λεκάνης απορροής σε ημερήσια βάση 

 προσομοίωση του υδατικού ισοζυγίου καθενός από τα 

φράγματα ανάσχεσης/εμπλουτισμού ώστε να καθοριστούν με 

ακρίβεια οι όγκοι νερού που θα εμπλουτίσουν τον υπόγειο 

υδροφορέα αποκλειστικά μέσω των φραγμάτων 

2. Εκπόνηση της υδραυλικής μελέτης 

 Υδραυλικός σχεδιασμός των φραγμάτων 

ανάσχεσης/εμπλουτισμού με διερεύνηση της λειτουργίας τους 

τόσο ως προς τις συνήθεις ροές όσο κυρίως στη διάρκεια της 

πλημμύρας σχεδιασμού. 

 Σχεδιασμός των φραγμάτων 

3. Εκπόνηση της στατικής μελέτης 

 Στατικοί υπολογισμοί στήριξης των φραγμάτων 

4. Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης & Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Παραδοτέο:  

1. Υδρολογική μελέτη 

2. Υδραυλική μελέτη 

3. Στατική μελέτη 

4. Τεύχη Δημοπράτησης & Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ 

 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης για 

ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής για 

ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 13.000,00€ πλέον του 

νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών 

εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων 

υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου 

υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του. 

Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει 

και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση συνεργάτη, 

καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, σύμφωνα με την 

υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 13.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης 

φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση 

δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο ανωτέρω συνολικό 

τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι δυνατόν να καταβάλλεται 
και 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 

πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων 

των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή. 



 

 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 

Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης 

υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου 

(έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την πρόοδο του Έργου. Ο 

Συντονιστής Ομάδας Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και 

πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική 

εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής 

ενεργειών) που έχει υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα 

γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει 

οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο 

ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά 

περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας 

του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική Εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

υδρολογικών, στατικών, και υδραυλικών μελετών. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 



 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού». 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης έργου με 

τίτλο «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου 

Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού», στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση αρχιτεκτονικής Μελέτης η οποία θα περιλαμβάνει 

την αποκατάσταση του κτιρίου του παλαιού Δημοτικού 

Σχολείου, την ανέγερση δύο νέων κτιρίων (ενός ισόγειου 

κτιρίου με χρήση Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, 

που περιλαμβάνει Υπόγειο με βοηθητικούς χώρους και 

ημιυπαίθριο Χώρο και ενός ισόγειου κτιρίου που θα φιλοξενεί 

το νέο Ιατρείο και W.C. κοινού) καθώς και διαμορφώσεις 

περιβάλλοντος Χώρου. 

Παραδοτέο:  

Το παραδοτέο της Αρχιτεκτονικής μελέτης αφορά σε:  

 Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης 

 Πρόταση αρχιτεκτονικής μελέτης 

 Προμετρήσεις εργασιών 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για οκτώ (8) μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος 

αμοιβής για οκτώ μήνες θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 5.000,00€ 

πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 5.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 
ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 



 

 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 

ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

αρχιτεκτονικών μελετών δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Β 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ». 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης 

εφαρμογής του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 
Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 Εκπόνηση αρχιτεκτονικής Μελέτης Εφαρμογής του 

διώροφου κτίσματος που στεγάζει την αίθουσα εκδηλώσεων 

στο ισόγειο και τα γραφεία των καθηγητών στον Α’ όροφο, 



 

 

καθώς και του γειτονικού υπόστεγου. 

Παραδοτέο:  

Το παραδοτέο της Αρχιτεκτονικής μελέτης αφορά σε:  

 Αρχιτεκτονική πρόταση παρεμβάσεων (κατόψεις, όψεις, 

τομές) 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής 

για ένα έτος, θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 1.500,00€ πλέον 

του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος,, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 1.500,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 



 

 

ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

αρχιτεκτονικών μελετών δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Αρχιτέκτονας Μηχανικός Γ 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» 

και του έργου «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. 

Μαρίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού». 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τη σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και τευχών 

ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α' 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ», και του έργου 

«Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού», στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 Σύνταξη προμετρήσεων, τευχών δημοπράτησης και τευχών 

ΣΑΥ-ΦΑΥ της Αρχιτεκτονικής μελέτης του διώροφου 

κτίσματος που στεγάζει την αίθουσα εκδηλώσεων στο ισόγειο 

και τα γραφεία των καθηγητών στον Α’ όροφο, καθώς και 

του γειτονικού υπόστεγου. 

 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ της 

μελετης με τίτλο «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος 

Τ.Κ. Μαρίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε 

πολυχώρο δραστηριοτήτων κοινού» 

Παραδοτέο:  

Το παραδοτέο αφορά σε:  

 Τεύχος αναλυτικών Προμετρήσεων και Τεύχη 

Δημοπράτησης & Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με τίτλο 

«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ» 

 Τεύχη Δημοπράτησης & Τεύχη ΣΑΥ-ΦΑΥ της μελέτης με 

τίτλο «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. 

Μαρίου Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε 

πολυχώρο δραστηριοτήτων κοινού» 

Χρονικά πλαίσια και 
συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 
για οκτώ (8) μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος 

αμοιβής για οκτώ μήνες θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 3.000,00€ 

πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 



 

 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για οκτώ (8) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 3.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή 

ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα 

ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

τευχών δημοπράτησης και τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ, μελετών 



 

 

δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 



 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Α 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου  

«Εμπλουτισμός του Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου Λεωνιδίου 

και αντιπλημμυρική Προστασία αυτού», καθώς και στην εκπόνηση 

της μελέτης Άρδευσης Λεωνιδίου. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία 

του/ης συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση της τοπογραφικής μελέτης έργου 

«Εμπλουτισμός του Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου Λεωνιδίου 

και αντιπλημμυρική Προστασία αυτού», καθώς και την εκπόνηση 

της Τοπογραφικής μελέτης του έργου «Άρδευσης Λεωνιδίου», στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη 

«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

 Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης του έργου «Εμπλουτισμός 

του Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου Λεωνιδίου και 

αντιπλημμυρική Προστασία αυτού» με χρήση 

φωτογραμμετρικών μεθόδων αποτύπωσης. Το έργο αφορά 

την κατασκευή μικρών ανασχετικών αναβαθμών, σε 

επιλεγμένες θέσεις, έτσι ώστε με την προσωρινή αποθήκευση 

(στις διαμορφωμένες λεκάνες κατάκλισης των ανασχετικών 

αναβαθμών) επιφανειακού νερού να επιτυγχάνεται η αύξηση 

του ποσοστού κατείσδυσης και η ενίσχυση κατ’ αυτό τον 

τρόπο των υπόγειων αποθεμάτων σε υδατικούς πόρους. 

Ανασχετικοί αναβαθμοί προτείνεται να κατασκευαστούν τόσο 

στην κοίτη του υδατορέματος Δαφνώνας όσο και στην κοίτη 

των υδατορεμάτων που συμβάλουν στον Δαφνώνα. Όλες οι 

ανωτέρω παρεμβάσεις θα λειτουργήσουν και ώς μέτρα 

αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής. Η 

τοπογραφική απότύπωση θα περιλαμβάνει οριζοντιογραφική 

και υψομετρική αποτύπωση με χρήση πραγματικών 

ορθοφωτοχαρτών στις εξής περιοχές: 

      Περί του άξονα του Ρέματος Δαφνώνα και σε 

μήκος περίπου 3,2km ανάντι του οικισμού 

Λεωνιδίου 

 Περί του άξονα του Ρέματος Τσιταλίων και σε 

μήκος περίπου 300 μέτρων ανάντι της Επαρχιακής 

οδού Πλάκας – Λεωνιδίου 

 Περί του άξονα του Ρέματος Σίου και σε μήκος 

περίπου 200 μέτρων ανάντι του οικισμού 

Λεωνιδίου 

 Περί του άξονα του Ρέματος Αλεξόπουλου και σε 

μήκος περίπου 200 μέτρων ανάντι της Επαρχιακής 

οδού 

 Εκπόνηση τοπογραφικής μελέτης του έργου «Άρδευσης 

Λεωνιδίου» με τη χρήση gps με τη μέθοδο simple base- Rtk. 

Το υπό μελέτη έργο  αφορά στη κατασκευή ενός νέου, 

πλήρως εξοπλισμένου και ολοκληρωμένου αρδευτικού 

δίκτυο, για την άρδευση της περιοχής Νότια του ποταμού 

Δαφνώνα, έκτασης περίπου 1.500 –1.700 στρ. Το δίκτυο θα 

είναι βαρυτικό με την κατασκευή νέας δεξαμενής άρδευσης 
(Νότια Δεξαμενή) πλησίον της ΕΕΛ, σε υψόμετρο περίπου 

+95μ, η πλήρωση της οποίας θα πραγματοποιείται με την 

κατασκευή  καταθλιπτικών αγωγών από τις τρεις γεωτρήσεις 

προς τη Νότια Δεξαμενή. Το σύνολο του οδικού δικτύου 

(Επαρχιακοί οδοί - αγροτικοί οδοί – Παλαιές Ημιονικοι 



 

 

Οδοί), το οποίο πρέπει να αποτυπωθεί οριζοντιογραφικά 

και υψομετρικά κυμαίνεται περί τα 10.300 μέτρα. 
 

Παραδοτέο:  

Τα παραδοτέα της Τοπογραφικής μελέτης του πρώτου έργου 

περιλαμβάνει: 

 Τη παραγωγή πραγματικών ορθοφωτοχαρτών στον άξονα 

του Ρέματος Δαφνώνα και των εγκάρσιών του σε μήκος 

περίπου 4 km με χωρική διακριτική ικανότητα 5 cm pixel 

size καθώς και του ψηφιακού μοντέλου εδάφους(3D 

MODEL),σε περιβάλλον Autocad. Συγκεκριμένα, για την 

καταγραφή της υπό μελέτη περιοχής, θα πραγματοποιηθεί 

αεροφωτογράφιση χαμηλού υψομέτρου με τη χρήση μη 

επανδρωμένου αεροχήματος (UAS). Παράλληλα θα 

εγκατασταθούν σημασμένα φωτοσταθερά για να 

βελτιστοποιηθεί το παραγόμενο προϊόν και επί των 

φωτοσταθερών θα πραγματοποιηθούν επίγειες μετρήσεις 

και θα εξαρτηθούν οριζοντιογραφικά στο ΕΓΣΑ 87 και 

υψομετρικά από την Μ.Σ.Θ. 

 

Τα παραδοτέα της Τοπογραφικής μελέτης του δεύτερου έργου 

περιλαμβάνουν: 

 Τεύχος υπολογισμών 

 Διαγράμματα τοπογραφικής αποτύπωσης θέσεων 2 

δεξαμενών (βόρειας και νότιας) και 4 αντλιοστασίων 

 Αποτύπωση όλων των οδών εντός της αρδευτικής έκτασης 

 Aποτύπωση διέλευσης υφιστάμενων αγωγών 

και προτεινόμενων 

 Αποτύπωση όδευσης του αγωγού διασύνδεσης των δύο 

δεξαμενών. 

 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για οκτώ μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής 

για οκτώ μήνες θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 6.000,00€ πλέον 

του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για οκτώ μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 6.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 



 

 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 

Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 

κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας,  

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας,  

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

τοπογραφικών μελετών δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός Β 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την διερεύνηση τεχνικών δυνατοτήτων και 

διοικητικών ενεργειών για την εκτέλεση έργου δημιουργίας 

παραποτάμιας οδού οικισμού Λεωνιδίου 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την διερεύνηση τεχνικών δυνατοτήτων και 

διοικητικών ενεργειών για την εκτέλεση έργου δημιουργίας 

παραποτάμιας οδού οικισμού Λεωνιδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης 

της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 
περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Ακριβή προσδιορισμό των επιθυμητών αλλαγών στις γραμμές 

οριοθέτησης της υφιστάμενης μελέτης οριοθέτησης του 

χειμάρρου Δαφνώνα, με τεκμηρίωση και αιτιολόγησή τους. 

2. Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας με σκοπό την ενημέρωση 



 

 

της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για τις αιτούμενες 

αλλαγές, με την συμβολή εξειδικευμένου γραφείου μελετών 

Περιβαλλοντικών Μελετών και την παρουσία του Δήμου και 

της Αναπτυξιακής. 

3. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι αιτούμενες αλλαγές έχουν 

περιθώρια αποδοχής, ενημέρωση της ΔΤΕ Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για τις αλλαγές στην τεχνική μελέτη. 

4. Έκθεση αποτελεσμάτων η οποία θα καταλήγει στις δυνατές 

εναλλακτικές λύσεις, με αξιολόγηση της κάθε μίας, 

προκειμένου να επιλέξει ο Εργοδότης. 

Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα της έκβασης των συζητήσεων με 

τις αρμόδιες υπηρεσίες, η έκθεση θα περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα κάτωθι: 

α)σε περίπτωση αποδοχής τροποποίησης της μελέτης 

οριοθέτησης, εκτίμηση των απαιτούμενων συμπληρωματικών 

ενεργειών και μελετών, την εκτίμηση του χρόνου 

ολοκλήρωσης και την εκτίμηση του κόστους για την 

υλοποίηση των παραπάνω. 

β)σε περίπτωση που δεν τροποποιηθούν οι προτεινόμενες 

οριογραμμές, θα γίνει εκτίμηση του κόστους των 

απαλλοτριώσεων για το τμήμα Γέφυρας Πλάκας – Ρέματος 

Σίου, προσδιορισμός του κόστους σύνταξης των 

τοπογραφικών – κτηματογραφικών εργασιών, της μελέτης 

οδοποιίας και το κόστος της μελέτης οριοθέτησης τμήματος 

του ρέματος Σίου. 

 

Παραδοτέο:  

τα παραδοτέα της «Διερεύνησης τεχνικών δυνατοτήτων και 

διοικητικών ενεργειών για την εκτέλεση έργου δημιουργίας 

παραποτάμιας οδού οικισμού Λεωνιδίου» αποτελούν τα εξής: 

 Οριζοντιογραφία Παραποτάμιας Οδού (Τμήμα από Γέφυρα 

πλάκας εως Ρέμα Σίου χωρίς της τροποποίηση των 

προτεινόμενων Οριογραμμών Δαφνώνα  

 Οριζοντιογραφία Παραποτάμιας Οδού (Τμήμα από Γέφυρα 

πλάκας εως Ρέμα Σίου με τροποποίηση των προτεινόμενων 

Οριογραμμών Δαφνώνα – Σχέδιο 2 – κλιμακα 1:500 

 Οριζοντιογραφία Παραποτάμιας Οδού (Τμήμα από Γέφυρα 

πλάκας εως Σύνδεση με επαρχιακή οδο Ε.Ο. Λεωνιδίου με 

τροποποίηση των προτεινόμενων Οριογραμμών Δαφνώνα  

 Τυπικές Διατομές Οδού και έργων Διευθέτησης 

 Τεχνική Έκθεση 

 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για τέσσερις (4) μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης 

μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό 

ύψος αμοιβής για τέσσερις μήνες θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 

4.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η χρονική διάρκεια της 

σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου 

υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη 

του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να 

συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα παράτασης 

μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό 

σύναψη σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά 

τα αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 



 

 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 4.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή 

Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο 

κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής 

ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης 

ειδικότητας,  

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας,  

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

τοπογραφικών μελετών δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Α 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου Δήμου 

Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 



 

 

δραστηριοτήτων κοινού» καθώς και του έργου με τίτλο 

«Αποπεράτωση Σεισμόπληκτου Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου 

Λεωνιδίου». 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 

του έργου «Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου 

Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού», καθώς και την εκπόνηση της 

ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου με τίτλο 

«Αποπεράτωση Σεισμόπληκτου Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου 

Λεωνιδίου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου 

«Αποκατάσταση σχολικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαρίου 

Δήμου Νότιας Κυνουρίας και μετατροπή του σε πολυχώρο 

δραστηριοτήτων κοινού», και συγκεκριμένα:  

 Υδραυλικές εγκαταστάσεις ( Ύδρευση ) 

 Εγκαταστάσεις Αποχέτευσης 

 Κλιματισμός - Εξαερισμός 

 Φωτισμός 

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων 

 Ενεργητική Πυροπροστασία 

 Παθητική Πυροπροστασία 

 Μελέτη ΚΕΝΑΚ  

2. Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης του έργου 

«Αποπεράτωση Σεισμόπληκτου Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου 

Λεωνιδίου», και συγκεκριμένα: 

 Μελέτη Υδραυλικών εγκαταστάσεων (Ύδρευση – 

Αποχέτευση )  

 Μελέτη Κλιματισμού - αερισμού  

 Μελέτη ηλεκτροφωτισμού και Ισχυρών Ρευμάτων  

 Γειώσεις και αλεξικέραυνο  

 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Ασθενών Ρευμάτων  

 Μελέτη ΚΕΝΑΚ 

 

Παραδοτέο:  

Τα παραδοτέα των ηλεκτρομηχανολογικων μελετών των δύο 

έργων περιλαμβάνουν: 

 Πλήρεις σειρές σχεδίων κατόψεων, ανά μελέτη και 

αντικείμενο , υπό κλίμακα 1/50  

 Κατακόρυφα διαγράμματα δικτύων, μονογραμμικά 

διαγράμματα ηλεκτρικών πινάκων, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικό σχέδιο, υπό κατάλληλη κλίμακα, κριθεί 

απαραίτητο για την υλοποίηση του έργου. 

 Πλήρη τεύχη μελετών ανά αντικείμενο. 

 Αναλυτική τεχνική περιγραφή των Η/Μ εγκαταστάσεων. 

 Προϋπολογισμός 

 Αναλυτικές προμετρήσεις 

 Τιμολόγιο μελέτης 

 Τεχνικές προδιαγραφές 

Χρονικά πλαίσια και 
συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 
ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής 

για ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 4.800,00€ πλέον 

του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 



 

 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 4.800,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών δημοσίων έργων 



 

 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Β 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση της μελέτης Άρδευσης Λεωνιδίου. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης 

του έργου Άρδευσης Λεωνιδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης:  

• Γενικά χαρακτηριστικά αντλιοστασίου (αρχές λειτουργίας του 

συστήματος – ονομαστική παροχή – χαρακτηριστικές 

στάθμες λειτουργίας - γεωμετρικά ύψη ονομαστικής 

παροχής) 

• Αναλυτικός υπολογισμός αντλητικών συγκροτημάτων, πεδίο 

λειτουργίας των αντλιών, ειδικοί στροφάριθμοι, επιλογή 

τύπου αντλιών, βαθμός απόδοσης και ισχύς αντλιών, τύπος 

και ισχύς ηλεκτροκινητήρων, συνολική απορροφούμενη 

ισχύς αντλιοστασίου. 

• Υπολογισμός καταθλιπτικών αγωγών (απώλεια πιέσεως - 

μανομετρικά ύψη ονομαστικής παροχής - καθορισμός της 

κλάσεως των αντίστοιχων σωλήνων - πάχος και ποιότητα του 

υλικού κατασκευής των σωλήνων, κατόπιν υπολογισμού 

αντοχής βασισμένου στις εξωτερικές και εσωτερικές 

φορτίσεις που ενδέχεται να υποστεί ο σωλήνας, όπως και στο 

υδραυλικό πλήγμα). 

• Αντιπληγματικός έλεγχος αντλιοστασίου και σωληνώσεων 

καταθλιπτικού αγωγού, βασισμένος στη μέθοδο των 

χαρακτηριστικών, με κύριο σενάριο την απότομη στάση της 

αντλίας. Έλεγχος υπερπιέσεων και υποπιέσεων στην αρχή 

του καταθλιπτικού αγωγού και έλεγχος μέγιστων και 

ελάχιστων πιέσεων κατά μήκος του καταθλιπτικού αγωγού, 

μέχρι την κεφαλή του δικτύου. Επιλογή κατάλληλων 

αντιπληγματικών διατάξεων και θέσης τοποθέτησής τους 

κατά μήκος του καταθλιπτικού. 

• Εξοπλισμός αντλιοστασίου και γεώτρησης (σωληνώσεις, 

συσκευές δικτύου, δικλείδες, παροχόμετρα, βαλβίδες κλπ) 

και απεικόνιση, σε κάτοψη και σε τομή, του αντλιοστασίου 

και της γεώτρησης. 

• Ηλεκτρολογική μελέτη. 

• Υπολογισμός γειώσεων και αντικεραυνικής προστασίας. 

• Υπολογισμός πινάκων και ηλεκτρολογικού υλικού. 

• Υπολογισμός φωτισμού. 

• Υπολογισμός διατάξεων μέτρησης παροχής. 

• Σύστημα αυτοματισμών, τηλεέλεγχου και τηλεχειρισμού. 

• Υπολογισμός ετήσιου κόστους λειτουργίας αντλιοστασίου. 

 

Παραδοτέο:  
Το παραδοτέο της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης αφορά:  

 Τεχνική Περιγραφή Έργων 

 Τεχνική Έκθεση – Τεύχος Ηλεκτρομηχανολογικών 

Υπολογισμών 

 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ εγκαταστάσεων 



 

 

 Τεύχος Προμετρήσεων Έργων 

 Τεύχος Προϋπολογισμού Μελέτης 

 Τεύχος Ανάλυσης Τιμών 

 Τιμολόγιο Μελέτης 

 Σχέδια κατόψεων αντλιοστασίων – γεωτρήσεων σε 

κατάλληλες κλίμακες 

 Σχέδια τομών αντλιοστασίων – γεωτρήσεων σε 

κατάλληλες κλίμακες 

 Σχέδια ηλεκτρικών πινάκων 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής 

για ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 4.000,00€ πλέον 

του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 4.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 
συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   



 

 

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών μελετών δημοσίων 

έργων 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 



 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Μηχανολόγος Μηχανικός Γ 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών του έργου με τίτλο 

«Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Θέση 

ΕΕΛ» καθώς και στην παροχή υπηρεσιών για τον σχεδιασμό για 

την τμηματοποίηση του έργου «Υποδομές Κεντρικού Άξονα και 

παρακαμπτηρίων στον παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου». 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία 

του/ης συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τη σύνταξη τεύχους προμήθειας και εγκατάστασης 

εξοπλισμού του έργου «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων στη Θέση ΕΕΛ» και στην παροχή υπηρεσιών για 

την τμηματοποίηση της Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, της 

Μελέτης απορροής ομβρίων, καθώς και σύνταξης τεύχους 

προϋπολογισμού ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου 

«Υποδομές Κεντρικού Άξονα και παρακαμπτήριων στον 

παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου» 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Σύνταξη τεύχους προμήθειας και εγκατάστασης 

εξοπλισμού του έργου «Δημιουργία Σταθμού 

Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στη Θέση ΕΕΛ». Η 

παραπάνω μελέτη θα συνταχθεί σύμφωνα µε τις 

σύγχρονες επιστημονικές τεχνικές αντιλήψεις και θα είναι 

σύμφωνη µε το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο που 

διέπει την ∆ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων και τις 

αντίστοιχες εγκαταστάσεις και έργα. 

2. Παροχή υπηρεσιών για την τμηματοποίηση της 

Ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης, της Μελέτης απορροής 

ομβρίων, καθώς και σύνταξης τεύχους προϋπολογισμού 

ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του έργου «Υποδομές 

Κεντρικού Άξονα και παρακαμπτήριων στον παραδοσιακό 

οικισμό Λεωνιδίου» 

 

 

Παραδοτέο:  

Το παραδοτέο αφορά: 

 Τεύχος προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού του 

έργου «Δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων στη Θέση ΕΕΛ» 

 Το παραδοτέο της παροχής υπηρεσιών για την 

τμηματοποίηση του έργου «Υποδομές Κεντρικού Άξονα και 

παρακαμπτήριων στον παραδοσιακό οικισμό Λεωνιδίου» 

περιλαμβάνει το σύνολο των σχεδίων και τευχών της 

τμηματοποιμένης ΗΜ μελέτης και της Μελέτης απορροής 

Ομβρίων του εν λόγω έργου, καθώς τη σύνταξη τεύχους 

προϋπολογισμού των ΗΜ εργασιών. 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για τρεις (3) μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος 

αμοιβής για τρεις μήνες θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 600,00€ 

πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 



 

 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για τρεις (3) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 600,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

ηλεκτρομηχανολογικών μελετών δημοσίων έργων 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Γεωλόγος 



 

 

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών για το έργο  

«Εμπλουτισμός του Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου Λεωνιδίου 

και αντιπλημμυρική Προστασία αυτού», καθώς και της μελέτης 

Άρδευσης Λεωνιδίου. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση της Γεωλογικής – Υδρογεωλογικής 

μελέτη και γεωτεχνική μελέτη για το έργο «Εμπλουτισμός του 

Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου Λεωνιδίου και αντιπλημμυρική 

Προστασία αυτού» και την εκπόνηση της γεωλογικής - 

υδρογεολογικής μελέτης του έργου Άρδευσης Λεωνιδίου, στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη 

«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση Γεωλογικής – Υδρογεωλογικής μελέτης και 

Γεωτεχνική μελέτης για το έργο «Εμπλουτισμός του 

Υπόγειου Υδροφορέα του Πεδίου Λεωνιδίου και 

αντιπλημμυρική Προστασία αυτού», για την υπόδειξη των 

θέσεων κατασκευής ανασχετικών φραγμάτων στο εύρος 

του Ρέματος Δαφνώνα και των ρεμάτων που συμβάλλουν 

σε αυτό, πλησίον των ορίων του οικισμού Λεωνιδίου 

 

2. Εκπόνηση γεωλογικής - υδρογεωλογικής μελέτης του 

έργου Άρδευσης Λεωνιδίου, που αφορά το νότιο τμήμα 

του κάμπου Λεωνιδίου, έκτασης περίπου 1.700 

στρεμμάτων 

 

Παραδοτέο:  

1. Το παραδοτέο της Γεωλογικής - Υδρογεωλογική μελέτης 

θα περιλαμβάνει: Γεωλογική αναγνώριση της περιοχής 

επέμβασης, Γεωλογική Χαρτογράφηση, Τεχνική Έκθεση 

που περιγράφει τα διάφορα συναντώμενα γεωλογικά 

στρώματα, τη γεωμορφολογία του εδάφους, σχέση 

ετήσιων απορροών περιόδου επαναφοράς και 

βροχοπτώσεων. 

2. Το παραδοτέο της Γεωτεχνικής Μελέτης αφορά: 

Γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της λεκάνης απορροής, 

γεωτεχνική έκθεση και συναφείς ερευνητικές και 

εργαστηριακές εργασίες (Γεωλογικές τομές και διατομές, 

με σαφή εικόνα του τεχνικογεωλογικού προσομοιώματος), 

καθώς και αξιολόγηση των συμπερασμάτων 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής 

για ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 14.000€ πλέον του 

νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 
έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 



 

 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 14.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωλογίας Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή 

δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωλόγου.  

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας,  

4. Ειδική εμπειρία ενός (1) τουλάχιστον έτους στην εκπόνηση 

γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών μελετών 

δημοσίων έργων 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Περιβαλλοντολόγος  

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 
αντικείμενο για την εκπόνηση της μελέτης Άρδευσης Λεωνιδίου. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση Περιβαλλοντικής μελέτης του έργου 

Άρδευσης Λεωνιδίου, στο πλαίσιο υλοποίησης της 



 

 

Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

2. Εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α.) 

Θα συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (Έκδοση Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ΑΕΠΟ), σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στον Ν. 1650/86 όπως ισχύει σήμερα, η οποία θα 

συνοδεύεται από την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ν. 

3937/2011: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, 

ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011, Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την προστασία και 

διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000) 

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 

κατά περίπτωση βασίζεται στα:   

Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011, Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος  

ΥΑ 1958/2012 ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012, Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-

9-2011. 
Παραδοτέο:  

Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Τεύχος μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 

 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής 

για ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 1.200,00€ πλέον 

του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 1.200,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 



 

 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Περιβάλλοντος 

ή Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή 

Γεωγραφίας ή Επιστήμης της Θάλασσας ή Επιστημών της 

Θάλασσας ή Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος και 

Φυσικών Πόρων ή Περιβαλλοντικής Χαρτογραφίας ή 

Εφαρμοσμένης Αγροοικολογίας ή Επιστημών και Πολιτισμού - 

Κατεύθυνση Επιστημών Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) 

ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της 

ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας 

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης 

ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική Εμπειρία στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών 

δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος  

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση της μελέτης Εμπλουτισμού του 

υπόγειου υδροφορέα του πεδίου του Λεωνιδίου και 

αντιπλημμυρική προστασία αυτού. 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων του έργου «Εμπλουτισμού του υπόγειου υδροφορέα 

του πεδίου του Λεωνιδίου και αντιπλημμυρική προστασία αυτού», 

στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την 

Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  



 

 

1. Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

2. Εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης 

Θα συνταχθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για 

την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου (Έκδοση Απόφασης 

Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων - ΑΕΠΟ), σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στον Ν. 1650/86 όπως ισχύει σήμερα, η οποία θα 

συνοδεύεται από την Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ν. 

3937/2011: Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις, 

ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011, Άρθρο 9: Ρυθμίσεις για την προστασία και 

διαχείριση των περιοχών του Δικτύου Natura 2000). 

Το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση 

κατά περίπτωση βασίζεται στα:   

Ν. 4014/2011 ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011, Περιβαλλοντική 

αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 

συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες 

διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος  

ΥΑ 1958/2012 ΦΕΚ 21/Β/13-1-2012, Κατάταξη δημόσιων και 

ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και 

υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4014/21-9-

2011. 
 

Παραδοτέο:  

Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Τεύχος μελέτης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης 

 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για ένα έτος, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος αμοιβής 

για ένα έτος θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 6.000,00€ πλέον 

του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για ένα έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την 

ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 6.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 



 

 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 

και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο 

ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών 

Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,  

2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ ή 

Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας 

Δασολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 

Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Δασολόγου 

3. Εμπειρία τριών (3) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της 

ειδικότητας. 

4. Ειδική Εμπειρία στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών 

δημοσίων έργων. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Τ.Ε Μηχανολόγος Μηχανικός  

Πλήθος συνεργατών 1 

Αντικείμενο σύμβασης 

μίσθωσης Έργου 

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην Ομάδα Έργου που υλοποιεί το 

αντικείμενο για την εκπόνηση των μελετών για το έργο με τίτλο 

«Αποπεράτωση Σεισμόπληκτου Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου 

Λεωνιδίου». 

Σύμφωνα με την επιστημονική εξειδίκευση και την εμπειρία του 

συνεργάτη, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την 

συλλογή στοιχείων για την εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής 

μελέτης και την υποστήριξη για την εξασφάλιση των 

απαιτούμενων αδειοδοτήσεων του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση 

Σεισμόπληκτου Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Λεωνιδίου», στο 

πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την Πράξη 

«ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ». 

Αναλυτικά το κύριο αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης 

περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών για την συλλογή στοιχείων 

για εκπόνηση της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και την 
υποστήριξη για την εξασφάλιση των απαιτούμενων 

αδειοδοτήσεων του έργου με τίτλο «Αποπεράτωση Σεισμόπληκτου 

Κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου Λεωνιδίου». 

 

Παραδοτέο:  



 

 

Τμηματικές εκθέσεις καταγραφής ενεργειών 

Χρονικά πλαίσια και 

συνολικό τίμημα 

για τη σύμβαση 

συνεργάτη 

Η συνολική χρονική διάρκεια υλοποίησης του αντικειμένου της 

σύμβασης συνεργάτη θα είναι από την υπογραφή της σύμβασης 

για έξι (6) μήνες, ως ισχύει, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου και το συνολικό συμβατικό ύψος 

αμοιβής για έξι μήνες θα ανέλθει μέχρι το ποσό των 7.000,00€ 

πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% (συμπεριλαμβανομένων και των 

ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και 

άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης συνεργάτη μπορεί να είναι και 

μικρότερη του χρόνου υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα 

παράτασης μέχρι τη λήξη του. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του 

έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης. 

Χρονική Διάρκεια 

Σύμβασης 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της 

σύμβασης για έξι (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη 

σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια για τη σύμβαση 

συνεργάτη, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την υλοποίηση του έργου, ως ισχύει. 

Αμοιβή – Τρόπος 

πληρωμής Σύμβασης 

Η συνολική αμοιβή για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης 

προσδιορίζεται έως 7.000,00€ πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24% 

(συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών και 

πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του 

Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου). Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε 

κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση συνεργάτη και είναι 

δυνατόν να καταβάλλεται και 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 πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και 

την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την 

πληρωμή. 

Τόπος εργασίας 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα 

παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Αναπτυξιακής Πάρνωνα 

στο Λεωνίδιο και στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις 

ανάγκες του Έργου.  

Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με το Συντονιστή 

της Ομάδας Έργου, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση της 

Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου.   

Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα  

μετακίνηση του/της συνεργάτη. 

Τρόπος παραλαβής του 

ανατεθέντος Έργου 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως 

αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η 

συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών), με την 

πρόοδο του Έργου. Ο Συντονιστής Ομάδας Έργου που 

παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε κατά 

τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του 

συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση 

παραχθέντος έργου (έκθεση καταγραφής ενεργειών) που έχει 

υποβάλλει. Η παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνεται από Επιτροπή 

Παραλαβής Παραδοτέων όπως αρμοδίως έχει οριστεί.   

Απαιτούμενα προσόντα 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και 
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων 

Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και 

Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με 

κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών 

Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής 



 

 

Μηχανολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα ΠΣΕ (ΤΕΙ) 

ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή ΠΣΕ 

(ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά 

ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

2. Γνώση Ξένης γλώσσας. 

3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές ή όχι με την 

ειδικότητα αντικείμενο. 

Επιθυμητά προσόντα 

1. Γενική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας 

2. Ειδική εμπειρία στην εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών 

μελετών δημοσίων έργων 

 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία : 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν 

(για τους άνδρες υποψήφιους). 

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί 

την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι 

μηνών. 

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 

δεδικασμένου. 

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο. 

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση 

υποψηφιότητας. 

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 

υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 

3.2. Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των 

παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο 

κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το 

Άρθρο 9, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 

απόρριψης της συμμετοχής του. 



 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

3.3 Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και 

με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω 

Κεφαλαίου 3.  

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 

4. Βιογραφικό σημείωμα. 

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν 

π.χ μεταπτυχιακό. 

6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται). 

7. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται 

η γνώση της ξένης γλώσσας, όπου απαιτείται.  

(Εφόσον το διδακτορικό δίπλωμα ή ο μεταπτυχιακός τίτλος ή ο βασικός τίτλος 

σπουδών έχουν αποκτηθεί από ίδρυμα του εξωτερικού, τότε δεν απαιτείται  η 

προσκόμιση αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας). 

8. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 

9. Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας 

10. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας. 

11. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 

(αφορά στους άνδρες). 

 

3.4 Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε 

κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές 

(προαιρετικά). 

 

4 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 

διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα (4) κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών 

2. Γενική επαγγελματική εμπειρία  

3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 

4. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη 

βαθμολόγηση σε δεκαβάθμια κλίμακα.     

Η βαθμολόγηση των κριτηρίων (πλην της περίπτωσης (4) δεν είναι σωρευτική. 

 

 

1.1 Τίτλοι σπουδών 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=6,5 1 

2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7  2 

3 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 



 

 

4 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 

5 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<=10 5 

6 Δεύτερος τίτλος σπουδών 6 

7 Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 7 

8 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 8 

9 Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο 9 

10 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 10 

 

 

1.2  Γενική επαγγελματική εμπειρία 

Για τον υπολογισμό της Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 

αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για 

να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.   

Τα έτη Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας, βαθμολογούνται όπως παρακάτω:. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 
Βαθμοί 

ανά έτος 
ΜΗΝΕΣ 

Βαθμοί ανά 

μήνα 

1ο 1 12 

0,0833 

2ο 2 24 

3ο 3 36 

4ο 4 48 

5ο 5 60 

6ο 6 72 

7ο 7 84 

8ο 8 96 

9ο 9 108 

10ο και 

επόμενα 
10 

120 και 

άνω 

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας: 

Για τους μισθωτούς 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 

της ασφάλισης ή 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, Υπεύθυνη 

Δήλωση του ίδιου του μισθωτού για τον χρόνο και το είδος της εμπειρίας του καθώς 

και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης 

αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.  

Για τους ελευθέρους επαγγελματίες 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια 

της ασφάλιση ή 



 

 

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, 

ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες υπηρεσίες με το αντικείμενο της εμπειρίας, το 

χρονικό διάστημα, όπως αυτές αναφέρονται στο βιογραφικό Σημείωμα. 

 

1.3 Ειδική επαγγελματική εμπειρία 

Για τον υπολογισμό της Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι 

αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 για 

να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου.   

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΤΟΣ 
Βαθμοί 

ανά έτος 
ΜΗΝΕΣ 

Βαθμοί ανά 

μήνα 

1ο 1 12 

0,0833 

2ο 2 24 

3ο 3 36 

4ο 4 48 

5ο 5 60 

6ο 6 72 

7ο 7 84 

8ο 8 96 

9ο 9 108 

10ο και 

επόμενα 
10 

120 και 

άνω 

 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια 

της ασφάλισης ή 

 Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει  το ακριβές 

αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία. 

 Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το 

άρθρο 8 του ν.1599/1986, και πίνακα συμβάσεων από τις οποίες να προκύπτει 

το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα  και η αντίστοιχη 

αποκτηθείσα ειδική εμπειρία. 

 

1.4 Προσωπικά - επαγγελματικά χαρακτηριστικά  

Αξιολογείται κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα 

έκφρασης και η μεταδοτικότητα, η κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη και η εν γένει παρουσία 

και συμπεριφορά, ως ακολούθως: 

 

Α/Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ανώτατο 

όριο 

βαθμών 

1 Ικανότητα επικοινωνίας 3 

2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 3 



 

 

3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 2 

4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 

 

 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών 

στάθμισης επί των τεσσάρων (4) προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο 

ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης Υποψηφίου: 

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΡΙΣΤΗ 

ΑΡΚΕΤ

Α ΚΑΛΗ 
ΚΑΛΗ 

ΜΕΤΡΙ

Α 

  ΙΚΑΝΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤ. 

ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

  9-10 8-9 7-8 5-7 1-5   

1 Τίτλοι σπουδών      15%  

2 Γενική επαγγελματική 

εμπειρία 

     20%  

3 
Ειδική επαγγελματική 

εμπειρία 
     40%  

4 
Προσωπικά – 

επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά 

     25%  

 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
      

 

2. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

Υπεύθυνοι για τη διανομή της Πρόσκλησης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες είναι η κα Άννα Κορδονούρη και η κ. Μαρίνα Τριτάκη, στα τηλέφωνα 

27570 22807-8. 

Το υλικό της Πρόσκλησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα: 

www.parnonas.gr, απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι. 

 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως 

ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Κεντρικά Γραφεία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα στο 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, Τ.Κ. 22300 μέχρι την 02/12/2020 και ώρα 16:00 με την επισήμανση 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης 

Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Νότιας 

Κυνουρίας για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 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. 

 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

http://www.parnonas.gr/


 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής 

απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα και θα καταρτισθεί 

για αυτό πίνακας κατάταξης.  

 

5. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. θα αναρτήσει 

τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της (www.parnonas.gr) και στα 

γραφεία της. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με 

συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. 

 

 

Λεωνίδιο, 19/11/2020 

 

Για την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α. 

O Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Μαρίνης Μπερέτσος 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parnonas.gr/


 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Α 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ :  Προς την Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.  Α.Ο.Τ.Α. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης 

μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής 

Σύμβασης με το Δήμο Νότιας Κυνουρίας για την Πράξη «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ατόμου με ειδικότητα: ……………………………..  

 

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το 

τεύχος της παρούσας Πρόσκλησης. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει 

αποδοχή αυτής. 

1. Προσωπικά στοιχεία 

 Επώνυμο : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Όνομα : ………………………………………………………………….……………………………………………. 

Όνομα πατρός : …………..………………………………..…………………………………………………… 

2. Στοιχεία αλληλογραφίας  

Οδός και αριθμός  : …………………..………………………………………………………………………… 

Πόλη : ……………………………………….……….………………………………………………………………… 

Ταχυδρομικός κώδικας  : ………………………………….……….……………………………………… 

Αριθμός τηλεφώνου οικίας : ….…….……….………………… Κινητό : ..…..…………………… 

Αριθμός τηλεφώνου εργασίας : …………………….…………………………………………………… 

Αριθμός τέλεφαξ : …………………………………….……….……………………….……………………… 

Ε-mail : ……………………………………….……….……………………………………………………………… 

Όνομα και αριθμός τηλεφώνου του προσώπου προς ειδοποίηση, σε περίπτωση 

απουσίας μου : ..…………………….……….………………………………………………………………… 

3. Ημερομηνία γέννησης : ………………………………………………………………………………………. 

4. Υπηκοότητα : …………………….………………………………………………………………………………. 

5. Στρατιωτική θητεία : Απαλλαγή :   Εκπληρωμένη :  

     

6. Οικογενειακή κατάσταση : Άγαμος 

 

    

     

  Έγγαμος   Αρ. τέκνων  

     

  Διαζευγμένος   Αρ. τέκνων  

 

 

                                    …/11/2020 
 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  

 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

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) 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  
 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 
 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 
 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax): 
 

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3, που προβλέπονται από της 

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

α) Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών μου δικαιωμάτων. 

β) Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία  

γ) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί 

την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή 

έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της 

γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ζ) Έχω τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία 

εκδηλώνω ενδιαφέρον. 

η) Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί  για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι 

μηνών. 



 

 

θ)  Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 

δεδικασμένου 

ι)  Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο 

κ) Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 

λ) Έχω υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας 

και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

  

  

 Ημερομηνία: ……………2020 

 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 

 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, 

που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 

έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών 

μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με 

κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 

υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ο – Η Δηλ………….. 

 

 

 

(Υπογραφή) 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνία γέννησης  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας 
 

Διεύθυνση   

Τηλέφωνο  

Τίτλος σπουδών  

Άδεια άσκησης 

επαγγέλματος 
ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

Αν ΝΑΙ, έτος 

απόκτησης 

     

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α/Α 

Εκπαιδευτικό 

Ίδρυμα (ονομασία, 

πόλη, χώρα) 

Διάρκεια 

σπουδών 

από………….……

…                

έως…………….…

…                    

(μήνας & έτος) 

Τίτλος πτυχίου ή 

διπλώματος 

Ημερομην

ία 

χορήγηση

ς 

Βαθμολογ

ία 

      

      

      

      

ΓΝΩΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (Ομιλία / Γραφή) 

Χώρα 

Επίπεδο 

χαμηλότερο  

του  

Lower 

ή  

αντίστοιχου 

Επίπεδο 

Lower 

ή  

αντίστοιχο 

Επίπεδο  

Proficiency 

ή  

αντίστοιχο 

ΑΓΓΛΙΚΗ    

ΓΑΛΛΙΚΗ    

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ    

ΙΤΑΛΙΚΗ    

ΑΛΛΗ (σημειώσατε 

ποια) 
   

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (συμπληρώνεται από τον υποψήφιο και αν 

δεν επαρκεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δεύτερο έντυπο – Επισυνάψτε αποδεικτικά 

προϋπηρεσίας) 



 

 

Α/Α Από Έως 

Μήνες 

Απασχόλ
ησης 

Φορέας 

Απασχόλησης - 
Εργοδότης 

Κατηγορ

ία 

Φορέα 
(1) 

Αντικείμενο Απασχόλησης             

(θέση – 
υπευθυνότητα/καθήκοντα) 

1.   ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

ΣΥΝΟΛΟ     

2.   ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

ΣΥΝΟΛΟ     

 

 

(1)  Συμπληρώνεται κατά περίπτωση με (Ι) ή (Δ) ή (Ε). Όπου: 

Ι: Ιδιωτικός τομέας. (Φυσικά πρόσωπα ή Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου). 

Δ: Δημόσιος τομέας. (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή 

ΝΠΙΔ του δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως 

ισχύει ή Φορείς της παρ. 3 άρθ. 1 του Ν. 2527/1997).  

Ε: Ελεύθερος επαγγελματίας 

.Α/Α ΓΝΩΣΗ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  



 

 

7.  

8.  

9.  

10.  

 

Α/Α 
ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 
ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ  Ο 

ΣΥΣΤΗΝΩΝ 

1.     

2.     

3.     

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : 

Τα παρακάτω στοιχεία θα προσκομισθούν μετά την πιθανή επιλογή μου, προκειμένου 

αυτή να ολοκληρωθεί. 

1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας 

2. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων εφόσον υπάρχουν.  

3. Φωτοαντίγραφο της αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού όπου 

απαιτείται. 

4. Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος όπου απαιτείται. 

5. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή βεβαίωσης με την οποία αποδεικνύεται η 

γνώση της ξένης γλώσσας 

6. Παραστατικά τεκμηρίωσης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

7. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 

(αφορά στους άνδρες). 

8. Τεκμηρίωση της δηλωθείσας επαγγελματικής εμπειρίας συνοδευόμενη από τις 

αντίστοιχες βεβαιώσεις. 

 

 Ο/Η Δηλών/ούσα 

 

 

 ……………………..……. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 :  Μεθοδολογία και έντυπα υλοποίησης της «διαδικασίας αξιολόγησης 

και επιλογής» 
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Μεθοδολογία και έντυπα υλοποίησης της 

«διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής» 

 

 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής περιλαμβάνει τις παρακάτω φάσεις: 

α) Έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών και 

έλεγχος των προσόντων των ενδιαφερόμενων, βάσει των στοιχείων που παρέχουν αυτοί 

στην αίτηση υποψηφιότητας και των δικαιολογητικών που υποχρεωτικά την συνοδεύουν.  

β) Αποκλεισμός από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, των ενδιαφερόμενων που δεν 

εξασφαλίζουν τα ελάχιστα απαραίτητα προσόντα, σύμφωνα με την Πρόσκληση. 

 Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις 

ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης 

μεταχείρισης των υποψηφίων. 

γ) Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση των απαραίτητων και επιθυμητών 

προσόντων, με βάση τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλλει οι υποψήφιοι. 

δ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων που πληρούν τους όρους συμμετοχής στην 

Πρόσκληση και κατά συνέπεια γίνονται αποδεκτοί στην διαδικασία επιλογής, κατά 

ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

ε) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό τριπλάσιου του προβλεπόμενου στην Πρόσκληση 

αριθμού κατά ειδικότητα, προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδικασία αξιολόγησης δηλ. 

την προσωπική συνέντευξη. 

στ) Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης. 

ζ) Κατάρτιση κατάστασης των ενδιαφερόμενων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά 

βαθμολογίας, παίρνοντας υπόψη και την βαθμολόγηση της προσωπικής συνέντευξης. 

η) Επιλογή των επικρατέστερων, σε αριθμό διπλάσιο του προβλεπόμενου στην Πρόσκληση 

αριθμού κατά ειδικότητα. 

θ) Υποβολή εισήγησης, από την Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών προς το 

Δ.Σ. του Οργανισμού, με πίνακα φθίνουσας σειράς βαθμολόγησης και πλήρη τεκμηρίωση 

του συνόλου της διαδικασίας, από την έναρξη της αξιολόγησης μέχρι και την τελική 

εισήγηση προς το Δ.Σ. 

ι) Λήψη αιτιολογημένης απόφασης από το Δ.Σ. της Εταιρείας. 

ια) Γραπτή ενημέρωση των υποψηφίων για τα αποτελέσματα της τελικής απόφασης του Δ.Σ.  

ιβ) Υπογραφή σύμβασης. 

 

Κάθε μία από τις παραπάνω φάσεις, υλοποιείται με συγκεκριμένη μεθοδολογία και έντυπα, 

όπως παρακάτω : 

α. Έλεγχος πληρότητας των αιτήσεων υποψηφιότητας, των δικαιολογητικών και 

των προσόντων – Αποκλεισμός – Αξιολόγηση υποψηφίων που πληρούν τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής 

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με 

ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται Δεν 

απαιτείται 

1.  Αίτηση υποψηφιότητας, με την οποία θα 

δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή 

στην Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος 

  

2.  Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των 

προϋποθέσεων συμμετοχής 
  

3.  Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας    

4.  Βιογραφικό σημείωμα   

5.  Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου 

σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον 

υπάρχουν π.χ μεταπτυχιακό 

  

6.  Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής 

του εξωτερικού 
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Α/Α Δικαιολογητικά Διατίθεται Δεν 

απαιτείται 

7.  Φωτοαντίγραφο πτυχίου ξένης γλώσσας ή 

βεβαίωση με την οποία να αποδεικνύεται 

η γνώση της ξένης γλώσσας 

  

8.  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος   

9.  Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής 

εμπειρίας 
  

10.  Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής 

εμπειρίας  
  

11.  Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης 

απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 

(αφορά στους άνδρες) 

  

Σε περίπτωση Φακέλου Συμμετοχής  

     

 με ελλείψεις   Αποκλεισμός 

υποψηφίου 

 

 

 Χωρίς ελλείψεις    

     

 Συνέχιση της διαδικασίας αξιολόγησης  

 

β. Αξιολόγηση των υποψηφίων και βαθμολόγηση, με βάση τα δημοσιοποιημένα 

κριτήρια 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

      

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                              

ΘΕΣΗ 
  

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 5<β<=6,5 1 

2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7  2 

3 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 

4 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 

5 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<=10 5 

6 Δεύτερος τίτλος σπουδών 6 

7 Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 7 

8 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 8 

9 Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο 9 
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10 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 10 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Επιλογή 

ΕΤΟΣ 
Βαθμοί 

ανά έτος 
ΜΗΝΕΣ 

Βαθμοί 

ανά μήνα 

 

1ο 1 12 

0,0833 

 

2ο 2 24 
 

3ο 3 36 
 

4ο 4 48 
 

5ο 5 60 
 

6ο 6 72 
 

7ο 7 84 
 

8ο 8 96 
 

9ο 9 108  

10ο και επόμενα 10 120 και άνω 
 

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Επιλογή 

ΕΤΟΣ 
Βαθμοί 

ανά έτος 
ΜΗΝΕΣ 

Βαθμοί 

ανά μήνα 

 

1ο 1 12 

0,0833 

 

2ο 2 24 
 

3ο 3 36 
 

4ο 4 48 
 

5ο 5 60 
 

6ο 6 72 
 

7ο 7 84 
 

8ο 8 96 
 

9ο 9 108  

10ο και επόμενα 10 120 και άνω 
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 ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ  

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΣΗ  

 

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΡΙΣΤΗ 

ΑΡΚΕΤ

Α ΚΑΛΗ 
ΚΑΛΗ 

ΜΕΤΡΙ

Α 

  ΙΚΑΝΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤ. 

ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

  9-10 8-9 7-8 5-7 1-5   

1 Τίτλοι σπουδών      15%  

2 
Γενική 

επαγγελματική 

εμπειρία 

     20%  

3 
Ειδική 

επαγγελματική 

εμπειρία 

     40%  

 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
      

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης  

 

γ. Πίνακας των υποψηφίων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία 

1.    

2.    

3.    

4.    
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δ. Διαδικασία προσωπικής συνέντευξης 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

      

      

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ   

      

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                                                              

ΘΕΣΗ 
  

      

Α/Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Ανώτατο 

όριο 

βαθμών 

Βαθμοί 

1 Ικανότητα επικοινωνίας 3   

2 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 3   

3 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 2   

4 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 2   

ΣΥΝΟΛΟ 10 0,00 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  
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ΕΝΤΥΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  

ΘΕΣΗ  

 

  Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α   

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

ΑΡΙΣΤΗ 

ΑΡΚΕΤ

Α ΚΑΛΗ 
ΚΑΛΗ 

ΜΕΤΡΙ

Α 

 ΙΚΑΝΟ-

ΠΟΙΗΤΙΚΗ 

ΣΥΝΤ. 

ΒΑΡ. 

ΜΕΡΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

Α 

  9-10 8-9 7-8 5-7 1-5   

1 Τίτλοι σπουδών      15%  

2 
Γενική 

επαγγελματική 

εμπειρία 

     20%  

3 
Ειδική 

επαγγελματική 

εμπειρία 

     40%  

4 
Προσωπικά – 

επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά 

     25%  

 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
      

 

 

 

ΗΜ/ΝΙΑ : 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης  
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ε. Πίνακας των υποψηφίων κατά ειδικότητα και φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

(συμπεριλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης) 

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Βαθμολογία 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 


