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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 3 ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6, Ν.2527/1997 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ TOY ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 

European Green Deal – SOCIO-BEE»

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 ΦΕΚ 265/τ. Α’/23 12 2014), «Για τη 

διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014 2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχουν 
τροποποιηθεί και ισχύουν

2. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ. Α’/28 06 2014), «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997 (ΦΕΚ 206/τ. Α’/08 10 1997) «Τροποποίηση και 
συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” και του Ν.4555/2018 “Πρόγραμμα 
Κλεισθένης”.

5. Την πρόσκληση H2020-LC-GD-2020-3 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του 
προγράμματος «HORIZON 2020».
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6. Την πρόταση των 18 εταίρων με αριθμό 101037648, τίτλο: Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην 
αλλαγή του κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και καινοτομία προς 
υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας (Building a low-carbon, climate resilient 
future: Research and innovation in support of the European Green Deal), Ακρωνύμιο: SOCIO-
BEE, Topic: LC-GD-10-3-2020, Type of action: IA.

7. Το με αρ. πρωτ. 25463/10-06-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με 
ενημέρωση για την επιτυχή αξιολόγηση της πρότασης SOCIO-BEE, με επισυναπτόμενα το 
έγγραφο του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (Research Executive Agency (REA)) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον εκπρόσωπο του εταιρικού σχήματος με το οποίο γίνεται 
ενημέρωση για την επιτυχή έκβαση της πρότασης και καλείται το εταιρικό σχήμα να 
ξεκινήσει την προετοιμασία επιχορήγησης, και το έντυπο αξιολόγησης της πρότασης 
(Proposal Evaluation Form), στο οποίο αναγράφεται η έγκριση της πρότασης για το Δήμο 
Αμαρουσίου με επιχορήγηση ποσού ύψους 258.289,43 €.

8. Την από 31/08/2021 Σύμβαση Χρηματοδότησης (Grant Agreement Number 101037648) 
μεταξύ του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας (Research Executive Agency (REA)) και του 
εταιρικού σχήματος του SOCIO-BEE (σύνολο: 18 εταίροι), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και 
ο Δήμος Αμαρουσίου. 

9. Το με αρ. Πρωτ. 101037648 εγκεκριμένο Συμφωνητικό Εταιρικής Συνεργασίας (Σ.Ε.Σ.) - 
(Consortium Agreement) του έργου.

10. Τη με αρ. 451/2021 (56975/12-10-2021 ΑΔΑ 68ΩΞΩΨ9-56Α) Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα την: Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Αμαρουσίου σε Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα στα πλαίσια του Horizon 2020 Call: H2020-LC-GD-2020 - Building a low-carbon, 
climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal – 
SOCIO-BEE (Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα 
μέλλοντος: Έρευνα και καινοτομία προς υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας)

11. Το γεγονός ότι η Σύμβαση Επιχορήγησης (Grant Agreement NUMBER 101037648) προβλέπει 
τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι θα αναλάβουν 
την κάλυψη μέρους των υποχρεώσεων του Δήμου Αμαρουσίου, ως εταίρου στο εν λόγω 
έργο.

12. Το γεγονός ότι δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που 
προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων 
διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με 
ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης έργου συμπεριλαμβανόμενων των 
παρατάσεων και ανανεώσεων των ανωτέρω συμβάσεων. 

13. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (άρθρο 681 επ.). 
14. Τις διατάξεις του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αμαρουσίου (ΦΕΚ 2640/τ. 

Β’/2015).
15. Το γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν διαθέτει το απαιτούμενο εξειδικευμένο επιστημονικό 

προσωπικό για να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες υλοποίησης του έργου. Οι εργασίες που 
ανατίθενται στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης έργου δεν περιλαμβάνονται στα συνήθη 
καθήκοντα των υπαλλήλων του Δήμου Αμαρουσίου και δεν καλύπτονται πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες του Δήμου.

16. Την 7η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Αμαρουσίου οικονομικού έτους 2021 (ΑΔΑ: 
9ΨΞ7ΩΨ9-Ε2Α) και την σε αυτόν εγγεγραμμένη πίστωση οικονομικού έτους 2021 στον Κ.Α. 
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1323.007 - Χρηματοδότηση Ευρωπαϊκού προγράμματος στα πλαίσια του Horizon 2020 Call: 
H2020-LC-GD-2020 - Project Code: 101037648 Building a low-carbon, climate resilient future: 
Research and innovation in support of the European Green Deal – SOCIO-BEE. (Το χτίσιμο 
ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: έρευνα και 
καινοτομία προς υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας).

17. Τις υποχρεώσεις του Δήμου Αμαρουσίου που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ανωτέρω έργου. 

18. Την υπ’ αριθμ. 127/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμαρουσίου, όπως 
διορθώθηκε με την αριθμ. 312/2022 απόφαση της ως άνω Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας της διαδικασίας προσλήψεων με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του 
έργου SOCIO-BEE.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία (3) άτομα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του Ευρωπαϊκού προγράμματος, στα πλαίσια του Horizon 2020 Call: H2020-LC-GD-2020 - 
Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the 
European Green Deal – SOCIO-BEE (Το χτίσιμο ενός ανθεκτικού στην αλλαγή του κλίματος και 
χαμηλού σε άνθρακα μέλλοντος: Έρευνα και καινοτομία προς υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Πράσινης Συμφωνίας, ακρωνύμιο: SOCIO-BEE)
Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με εξωτερικούς 
συνεργάτες – ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι θα συνδράμουν το Δήμο Αμαρουσίου με διαρκή 
απασχόληση και φυσική τους παρουσία στο Δήμο και θα αναλάβουν τη διαχείριση του ανωτέρω 
έργου και των υποχρεώσεων του Δήμου Αμαρουσίου ως εταίρου, ως ακολούθως:
   

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα 
Υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός 
ατόμων

Α1
Δήμος 
Αμαρουσίου

Μαρούσι

ΠΕ/TE 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
(Senior Project 
Manager) 

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 30/09/2024  
με δυνατότητα παράτασης 
του φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης έως τη λήξη 
της πράξης, χωρίς ωστόσο 
αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου.
Ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα διακοπής της 
σύμβασης μίσθωσης έργου 
οποτεδήποτε και αζημίως 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εφόσον ο 

1
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αντισυμβαλλόμενος εκτελεί 
πλημμελώς το έργο που του 
έχει ανατεθεί ή το έργο 
Socio-Bee απενταχθεί από 
το Πρόγραμμα HORIZON 
2020.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1) Πτυχίο από ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής σε γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με το έργο.
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το έργο.
3) Διδακτορικό Δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές το έργο.
4) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2). Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας 
(επίπεδο B2).
5) Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών συμπεριλαμβανομένης εμπειρίας 
τουλάχιστον ενός έτους (1) σε επιχειρηματική ανάπτυξη (business development), εμπειρίας 
τουλάχιστον τριών (3) ετών σχετική με τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων έρευνας, εμπειρίας τουλάχιστον ενός (1) έτους στην διενέργεια 
έρευνας/μελετών σε τομέα συναφή με ατμοσφαιρικούς ρύπους. 
6) Πιστοποιητικό ECDL αναφορικά με Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα και 
Υπηρεσίες Διαδικτύου.

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στη διοικητική και οικονομική διαχείριση του 
έργου, την συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας (Work Package – WP)  WP1, 
WP2, WP3, WP4, WP5, WP6, WP7 και WP8 όπως αυτά ορίζονται από τη Σύμβαση 
Χρηματοδότησης του έργου (Grant Agreement), καθώς και κάθε ενέργεια που προκύπτει 
από τις επιμέρους τεχνικές συναντήσεις, την πορεία υλοποίησης του έργου και τα 
προβλεπόμενα βήματα υλοποίησης που προκύπτουν από τις οδηγίες του Συντονιστή του 
Έργου και των επικεφαλής κάθε πακέτου εργασίας του έργου, την εκπροσώπηση του Δήμου 
σε τοπικές και διεθνείς συναντήσεις και δράσεις, το συντονισμό και τη διαρκή επικοινωνία 
με τους εταίρους του προγράμματος, την οργάνωση και προβολή δραστηριοτήτων και 
δράσεων, τη σύνταξη αναφορών-απολογιστικών εκθέσεων που απορρέουν από τις 
υποχρεώσεις του προγράμματος και την εν γένει προβολή, παρακολούθηση, διαχείριση του 
έργου και διατήρηση του σχετικού φακέλου. Ως ενδεικτικές ενέργειες υποστήριξης της 
υλοποίησης ορίζονται:

1. Ανάλυση του προφίλ πολιτών και κατηγοριοποίηση με στόχο την συμμετοχή σε 
δράσεις Επιστήμης των Πολιτών.

2. Καταγραφή στρατηγικών υποστήριξης πολιτών στα πλαίσια δράσεων Επιστήμης των 
Πολιτών.

3. Ανάπτυξη και επικύρωση της μεθοδολογίας για την ενεργοποίηση πολιτών, 
δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων για την συμμετοχή σε τοπικές κοινότητες 
Επιστήμης Πολιτών.

4. Ανάπτυξη της εργαλειοθήκης του SOCIO-BEE για την κλιμακούμενη και βιώσιμη 
υποστήριξη δράσεων Επιστήμης Πολιτών.

5. Επισκόπηση νομικών και κανονιστικών προϋποθέσεων που άπτονται του έργου.

ΑΔΑ: Ψ5ΡΛΩΨ9-1ΟΕ



Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62b4412470128e28a8ebfb3a στις 14/07/22 14:01

6. Ορισμός σεναρίων χρήσης, απαιτήσεων χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 
πλατφόρμας του SOCIO-BEE.

7. Διερεύνηση υπηρεσιών ενεργοποίησης πολιτών σε δράσεις Επιστήμης Πολιτών.
8. Συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, ομογενοποίηση και επεξεργασία αυτών.
9. Προετοιμασία και υλοποίηση πιλοτικού στον Δήμο Αμαρουσίου και εκπαίδευση 

τελικών χρηστών.
10. Αποτίμηση αποτελεσμάτων του πιλοτικού στον Δήμο Αμαρουσίου.
11. Επισκόπηση θεμάτων κάλυψης νομικών προϋποθέσεων και διαχείριση ζητημάτων 

ηθικής που απορρέουν από την υλοποίηση του SOCIO-BEE.
12. Διερεύνηση δυνατότητων εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του SOCIO-

BEE.
13. Σχεδιασμός και εκτέλεση δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας.
14. Δράσεις προτυποποίησης και συμμετοχή σε εκδηλώσεις συναφών έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός 
θέσης

Υπηρεσία
Έδρα 
Υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός 
ατόμων

Β1
Δήμος 
Αμαρουσίου

Μαρούσι

ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(Assistant)          

Από την υπογραφή της 
σύμβασης έως 30/09/2024  
με δυνατότητα παράτασης 
του φυσικού αντικειμένου 
της σύμβασης έως τη λήξη 
της πράξης, χωρίς ωστόσο 
αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου.
Ο Δήμος διατηρεί το 
δικαίωμα διακοπής της 
σύμβασης μίσθωσης έργου 
οποτεδήποτε και αζημίως 
καθ’ όλη τη διάρκεια της 
εφόσον ο 
αντισυμβαλλόμενος εκτελεί 
πλημμελώς το έργο που του 
έχει ανατεθεί ή το έργο 
Socio-Bee απενταχθεί από 
το Πρόγραμμα HORIZON 
2020

2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
1) Απολυτήριος τίτλος: -Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από 
κλάδο ή ειδικότητα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - 
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Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής.
2) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών 
φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου 
3) Kαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4) Επιθυμητή Επαγγελματική εμπειρία σχετική με τη διαχείριση και υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
5) Επιθυμητή επαγγελματική εμπειρία σχετικά με τη διαχείριση και την υλοποίηση 
Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

Το αντικείμενο της απασχόλησης αφορά στη συμμετοχή στην υλοποίηση των πακέτων 
εργασίας (Work Package – WP) WP2, WP3, WP4, WP5, WP7 και WP8 όπως αυτά ορίζονται 
από τη Σύμβαση Χρηματοδότησης του έργου (Grant Agreement), καθώς και κάθε ενέργεια 
που προκύπτει από τις επιμέρους τεχνικές συναντήσεις, την πορεία υλοποίησης του έργου 
και τα προβλεπόμενα βήματα υλοποίησης που προκύπτουν από τις οδηγίες του Συντονιστή 
του Έργου και των επικεφαλής κάθε πακέτου εργασίας του έργου, την εκπροσώπηση του 
Δήμου σε τοπικές και διεθνείς συναντήσεις και δράσεις, το συντονισμό και τη διαρκή 
επικοινωνία με τους εταίρους του προγράμματος, την οργάνωση και προβολή 
δραστηριοτήτων και δράσεων, τη σύνταξη αναφορών-απολογιστικών εκθέσεων που 
απορρέουν από τις υποχρεώσεις του προγράμματος και την εν γένει προβολή, 
παρακολούθηση, διαχείριση του έργου και διατήρηση του σχετικού φακέλου. Ως ενδεικτικές 
ενέργειες υποστήριξης της υλοποίησης ορίζονται:

1. Ανάλυση του προφίλ πολιτών και κατηγοριοποίηση με στόχο την συμμετοχή σε 
δράσεις Επιστήμης των Πολιτών.

2. Καταγραφή στρατηγικών υποστήριξης πολιτών στα πλαίσια δράσεων Επιστήμης των 
Πολιτών.

3. Ανάπτυξη και επικύρωση της μεθοδολογίας για την ενεργοποίηση πολιτών, 
δημόσιων φορέων και επιχειρήσεων για την συμμετοχή σε τοπικές κοινότητες 
Επιστήμης Πολιτών.

4. Ανάπτυξη της εργαλειοθήκης του SOCIO-BEE για την κλιμακούμενη και βιώσιμη 
υποστήριξη δράσεων Επιστήμης Πολιτών.

5. Ορισμός σεναρίων χρήσης, απαιτήσεων χρηστών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της 
πλατφόρμας του SOCIO-BEE.

6. Διερεύνηση υπηρεσιών ενεργοποίησης πολιτών σε δράσεις Επιστήμης Πολιτών.
7. Συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων, ομογενοποίηση και επεξεργασία αυτών.
8. Προετοιμασία και υλοποίηση πιλοτικού στον Δήμο Αμαρουσίου και εκπαίδευση 

τελικών χρηστών.
9. Αποτίμηση αποτελεσμάτων του πιλοτικού στον Δήμο Αμαρουσίου.
10. Σχεδιασμός και εκτέλεση δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας.
11. Δράσεις προτυποποίησης και συμμετοχή σε εκδηλώσεις συναφών έργων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν, πέραν των απαιτούμενων προσόντων όπως αυτά 
ορίζονται ανωτέρω, τα ακόλουθα επί ποινή αποκλεισμού: 
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1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Για 
τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε. απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία 
αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής. 
2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. 
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των 
καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
4. Να μην έχουν κώλυμα υπογραφής σύμβασης μίσθωσης έργου, ούτε κατά το χρόνο λήξης της 
προθεσμίας υποβολής της αίτησης, ούτε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, ήτοι: 
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, 
καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική 
δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 
β) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο 
τρόπο (αρ.43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν 
το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί. 
γ) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο 
διαρκεί η στέρηση αυτή. 
δ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
ε) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου 
του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του 
εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση. 
5. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης τους ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση 
των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους 
οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν πολιτογραφηθεί ως 
Έλληνες πολίτες 
6. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας τους στην περίπτωση που οι τίτλοι έχουν αποκτηθεί 
στην αλλοδαπή. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», 
σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
 Η «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» με συνημμένα σε αυτή όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, εσωκλείεται εντός σφραγισμένου φακέλου και υποβάλλεται από τους 
ενδιαφερομένους, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), στο 
Πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου ( Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, ΤΚ 15124, Μαρούσι).
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Στο εξωτερικό μέρος του σφραγισμένου φακέλου της αίτησης θα αναγράφονται ευκρινώς τα 
στοιχεία του υποψηφίου, με την ένδειξη «Αίτηση  για τη σύμβαση μίσθωσης έργου στο πλαίσιο 
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος SOCIO-BEE»

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογίζονται ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και την 
ιστοσελίδα του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr)

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής 
της αίτησης, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Οι υποψήφιοι επισυνάπτουν στην «ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»:
πλήρη φάκελο δικαιολογητικών, ήτοι: α) Βιογραφικό σημείωμα, β) Φωτοτυπία 2 όψεων 
ταυτότητας, γ) Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών δ) Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας,                                         
ε) Απαραίτητα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η γνώση ξένης γλώσσας και η γνώση 
χειρισμού Η/Υ  στ) ό,τι άλλο κρίνουν οι υποψήφιοι ότι άπτεται των απαιτούμενων προσόντων 
και εκτιμούν ότι θα βοηθήσει στην επιλογή τους. 
Οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών, όπως και ο βασικός τίτλος σπουδών, εφόσον 
αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό αναγνώρισης του 
ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα 
των ημεδαπών τίτλων. 
Η  επαγγελματική εμπειρία πιστοποιείται μέσω των παραστατικών του ταμείου στο οποίο ήταν 
ασφαλισμένος ο ενδιαφερόμενος, από τα παραστατικά προς την εφορία (εφόσον πρόκειται για 
ελεύθερο επαγγελματία), καθώς και από βεβαίωση από την υπηρεσία ή τον φορέα στον οποίο 
αυτός απασχολούνταν στο παρελθόν. 
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 «Καθορισμός 
προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει (ΦΕΚ 39/Α'). 
Επισυνάπτεται επίσης  υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) στην οποία οι 
ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή 
δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική 
δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
- ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο 
(αρ. 43, ν.4139/2013) για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω 
και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί,
- ότι δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα,
- ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις,
- ότι δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου 
του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα τους, αν 
δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση,
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- ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους 
οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα και επιτρέπουν την πρόσβαση στα υποβληθέντα 
έγγραφα, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και την επεξεργασία των προσωπικών τους 
δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας,
- ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή και ότι όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι ακριβή 
αντίγραφα των πρωτοτύπων,
- ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα 
στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος 
για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγούν,
- ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της 
σύμβασης,
- την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος,
- τη χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
- οι άνδρες την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων ή τη νόμιμη απαλλαγή από 
αυτές.

O Δήμος Αμαρουσίου έχει λάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι πλήρως 
συμμορφωμένος προς το σύνολο των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 
Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας. 
Ο σκοπός επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων είναι η πλήρωση των 
θέσεων τις οποίες αφορά η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  
Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα θα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα για 
την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίον αυτά συλλέχθηκαν. Αποδέκτες των δεδομένων 
δύνανται να είναι και οι συνυποψήφιοι που μετέχουν στη διαδικασία και θα αιτηθούν πρόσβαση, 
επικαλούμενοι ειδικό έννομο συμφέρον.
Κάθε Υποκείμενο των Δεδομένων διατηρεί το δικαίωμα: α) να έχει πρόσβαση στο αρχείο όπου 
τηρούνται τα δεδομένα του, β) να αιτείται τη διαγραφή τους από το αρχείο του φορέα, όταν έχει 
παρέλθει το εκ του νόμου οριζόμενο διάστημα διατήρησης, και γ) να αιτείται τη διόρθωση των 
προσωπικών του δεδομένων, εφόσον έχουν παρεισφρήσει λάθη και ελλείψεις. Επίσης, έχει το 
δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
(www.dpa.gr)."

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Η  αξιολόγηση των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί από  Επιτροπή 
Αξιολόγησης που θα οριστεί για τον σκοπό αυτό από το αρμόδιο όργανο του Δήμου και θα γίνει 
σύμφωνα με τα απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα, όπως αναφέρονται στην παρούσα.
Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων, οι υποψήφιοι που πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα, μπορούν να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, σε ημερομηνία και ώρα που θα τους 
κοινοποιηθεί. 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΑΜΟΙΒΗ
Ο Δήμος Αμαρουσίου θα προβεί στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες 
υποψήφιους, οι οποίοι θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου. Οι επιλεγέντες 

http://www.dpa.gr/
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υποψήφιοι οφείλουν να προσέλθουν για υπογραφή της σύμβασης εντός τριών (3) εργασίμων 
ημερών από την πρόσκλησή τους από το Δήμο.
Σε περίπτωση παραίτησης, οικειοθελούς αποχώρησης ή έκπτωσης του επιλεγέντος υποψηφίου 
ή πρόωρης λύσης της σύμβασης, δύναται να επιλεγεί ο επόμενος επικρατέστερος, βάσει των 
προσόντων του, υποψήφιος. 
Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας, από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης από τον συμβαλλόμενο έως τη λήξη του έργου στις 30/9/2024.               
Σε περίπτωση χρονικής παράτασης του έργου, οι συμβάσεις παρατείνονται αυτοδίκαια χωρίς 
αναπροσαρμογή των όρων της σύμβασης και του οικονομικού αντικειμένου.                                                     
Σε περίπτωση που κάποιος αντισυμβαλλόμενος εκτελεί πλημμελώς τα καθήκοντά του σύμφωνα 
με τους όρους της πρόσκλησης ή της σύμβασής του, ο Δήμος Αμαρουσίου δύναται να αξιώσει τη 
λύση της σύμβασης αζημίως και να προβεί σε αντικατάστασή του με τον επικρατέστερο, βάσει 
των προσόντων του, υποψήφιο χωρίς περαιτέρω διαδικασία. Αντιστοίχως, αναπληρώνεται ο 
αντισυμβαλλόμενος που τυχόν αποχωρήσει πριν από τη λήξη της σύμβασης. 
Το σύνολο του υλικού, των μετρήσεων, των αποτελεσμάτων και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει 
από την εργασία στο πλαίσιο των εν λόγω συμβάσεων μίσθωσης έργου, ανήκουν στον Δήμο 
Αμαρουσίου. Κατά τη λήξη της σύμβασης, ο αντισυμβαλλόμενος θα παραδώσει στο Δήμο κάθε 
έγγραφο και στοιχείο που έλαβε κατά τη διάρκεια στη σύμβασης. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει 
να αντιμετωπίζει όλα τα στοιχεία και έγγραφα που λαμβάνει στο πλαίσιο της σύμβασης ως 
εμπιστευτικά  και δεσμεύεται να μην τα γνωστοποιήσει σε τρίτους, να τα χρησιμοποιεί κατά τις 
εντολές και υποδείξεις του Δήμου για την υλοποίηση του έργου και να διατηρεί αυτά ασφαλή. 
Η υποχρέωση αυτή περί εμπιστευτικότητας διατηρείται και μετά τη λήξη της σύμβασης, για 
πέντε (5) έτη. 
Τέλος, σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί η προβλεπόμενη για το έργο 
χρηματοδότηση, ο Δήμος Αμαρουσίου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει με δήλωση διακοπής 
και αζημίως την εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Η αμοιβή των αντισυμβαλλομένων καθορίζεται ως εξής :

Κωδικός θέσης Ειδικότητα

Ποσό Αμοιβής  
ανά άτομο 

(συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)

Α1
ΠΕ/TE ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(Senior Project Manager)
109.616 ΕΥΡΩ

Β1 ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
(Assistant) 36.260 ΕΥΡΩ

Οι ως άνω αμοιβές θα καταβάλλονται τμηματικά  κατόπιν υποβολής τριμηνιαίων εκθέσεων 
εργασιών από τους αντισυμβαλλόμενους. 
 
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί  το 
Παράρτημα A, αναρτάται: 
α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 
β) στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αμαρουσίου (www.maroussi.gr)

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου
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Θεόδωρος Αμπατζόγλου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
ΠΑΡAΡΤΗΜΑ Α: ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
- Γραφείο Δημάρχου 
- Γραφείο Γενικής Γραμματέως
- Γραφείο Αντιδημάρχου Απασχόλησης και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
- Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
- Διεύθυνση Δημοτικής Περιουσίας και Προμηθειών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔ. …..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ

 Όνομα:______________________________ Επώνυμο: ____________________________

Όνομα Πατέρα:_______________________ Όνομα Μητέρας:______________________

Α.Φ.Μ.:______________________________ 

ΑΜΚΑ: ______________________________

Δ.Ο.Υ.: ______________________________

Τόπος Κατοικίας: 

________________

Οδός: 

_________________

Αριθ: 

_________________

ΤΚ: 

_________________

Σταθερό Τηλ.: ________________________

Κινητό Τηλ.: _________________________

Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου ___________

(Ε-mail): _____________________________

Αριθμός Α.Δ.Τ. ή Διαβατηρίου: 

_______________________

Ημερομηνία

Έκδοσης (ΗΗ-ΜΜ-ΕΕΕΕ): 

_______________________

Εκδούσα Αρχή: 

_______________________

Σας υποβάλλω συνημμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά, για τη θέση με κωδικό ………………….. 
και παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες: 

1) ........................................................................................................................................... 

2) ........................................................................................................................................... 

3) ........................................................................................................................................... 

4) ........................................................................................................................................... 

5) ........................................................................................................................................... 
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6) ............................................................................................................................................ 

7) .......................................................................................................................................... 

8) ........................................................................................................................................... 

9) ............................................................................................................................................. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 

Ο/H ΑΙΤΩΝ/ΟΥΣΑ (Υπογραφή)

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): Δήμο Αμαρουσίου

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 
(Ε-mail): 

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:

- δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), 
απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας 
ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 
- δεν είμαι υπόδικος λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα ή κατ’ άλλον νόμιμο τρόπο (αρ. 43, ν.4139/2013) 
για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, 
- δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα, 
- δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική) και υπό τις δυο αυτές καταστάσεις, 
- δεν έχω απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω 
επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο 
λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα μου, 
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- έλαβα γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους αποδέχομαι όλους 
ανεπιφύλακτα και επιτρέπω την πρόσβαση στα υποβληθέντα έγγραφα, σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση και 
την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, 
- δεν έχω κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Αναθέτουσα 
Αρχή και όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων,
- για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο μου και 
ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσω για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον επιλεγώ,
παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής μου για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην 
αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης,
- τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος μου είναι ακριβή,
- είμαι διαθέσιμος καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου,
- έχω εκπληρώσει τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις ή έχω νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες),
- έχω την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που 
επιλέγω. (4)

Ημερομηνία:……...../…..../2022 

Ο – Η Δηλών/ούσα 

(Υπογραφή) 
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(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.
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