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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΘΕΜΑ:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   ΓΙΑ   TH   ΣΥΝΑΨΗ   ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΕΡΓΟΥ,
για 1 (έναν) εξωτερικό συνεργάτη, για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου», του ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Τ.Α΄/7-6-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006, Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114 /Τ.Α΄/8-6-
2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το άρθρο 681 ΑΚ.
4. Την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 

3812/2009 και συμπληρώθηκε με την  παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014.
5. Tο άρθρο 14.2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006.

6. Τις Οδηγίες, σχετικά με τις απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ένταξης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

7. Την με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3521/Β΄/01-11-2016) «Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της υπ' αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες 
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 Έλεγχοι νομιμότητας 
δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς -Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», 
όπως ισχύει.

                                       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Τηλ.: (+30)2132072511
Ε-mail: kmatzetakis@acharnes.gr 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βαθμό προτεραιότητας: « Κοινό»
Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «ΠΕΝΤΕ ΕΤΗ»
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8. Την με αριθμ. 2746/13.07.2016 και κωδικό: ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ: 1662 (ΑΔΑ: Ψ1ΕΒ7Λ7-ΓΗ2) Ορθή 
Επανάληψη της Πρόσκλησης της Περιφέρειας Αττικής για υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014 – 2020 στον Άξονα  Προτεραιότητας (09),  ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ.

9. Την με αριθ. 3573/2.12.2019 (ΑΔΑ: 676Π7Λ7-Τ3Γ) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: 
«Τροποποίηση της Πράξης «ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ)» με Κωδικό ΟΠΣ 5002323 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 
2014-2020».

10. Την με αριθμ. 92/27209/15.7.2020 (ΑΔΑ: ΨΨΙ6ΩΨ8-ΥΘΒ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με 
θέμα: «1η Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1: «Διευρυμένο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)», της Πράξης: 
«Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5002323».

11. Την με αριθμ. 1619/46299/26.11.2020 (ΑΔΑ: ΩΓΚΦΩΨ8-ΖΒ7) Απόφαση Δημάρχου με θέμα: «1η 
Τροποποίηση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1: «Διευρυμένο Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)», της Πράξης: «Διευρυμένο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5002323».

12. Την με αριθμ. 1176 και αριθ. πρωτ. 36780/17.9.2020 (ΑΔΑ: Ψ28ΟΩΨ8-1ΥΜ) Απόφαση Δημάρχου 
περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

13. Την με αριθμ. 1142 και αριθ. πρωτ. 38816/1.10.2020 (ΑΔΑ: ΥΩΛΑΡΩΨ8-ΥΚΤ) Απόφαση Δημάρχου 
περί ανάθεσης υπογραφής με εντολή του, στους Αντιδημάρχους .

Αποφασίζουμε

Την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης 
μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Υλοποίησης με Ιδία Μέσα και μέσω του απλοποιημένου κόστους, για την 
Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με 
κωδικό ΟΠΣ 5029464.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Το αντικείμενο του έργου της παρούσας πρόσκλησης, αφορά στην εξειδικευμένη  συμβουλευτική και 
τεχνική υποστήριξη  του Δήμου Αχαρνών για την υλοποίηση της Πράξης: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας 
Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002323», που υλοποιείται στο 
πλαίσιο του ΕΠ Προγράμματος ΠΕΠ Αττικής 2014-2020.
 Συγκεκριμένα,  αφορά σε:
• Τροποποίηση Προτάσεων Χρηματοδότης της Πράξης (Τεχνικό Δελτίο Πράξης/ Υποέργων,  Έντυπα 
Ανάλυσης Κόστους, Αποφάσεις Αυτεπιστασιών, κ.α.),
• Ανάληψη των νομικών δεσμεύσεων των Υποέργων, όπου απαιτείται,
• Παραγωγή των τακτικών και εκτάκτων αναφορών και εκθέσεων προς την οικεία Αρχή Διαχείρισης  
και άλλες αρμόδιες αρχές σχετικά με την πρόοδο της εν λόγω Πράξης,
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• Υποστήριξη στους διοικητικούς ελέγχους και στην εκκαθάριση δαπανών της Πράξης και ειδικότερα, 
υποστήριξη στον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμών της Πράξης,
• Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Πράξης, 
όπως ενδεικτικά: υποστήριξη στην υποβολή μηνιαίων δελτίων δαπανών, αιτημάτων 
χρηματοδότησης/κατανομών, δεικτών επίτευξης κ.α.
• Ανταπόκριση στους ελέγχους που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα 
καθώς και τη συμμόρφωση στα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Π1, Π2, Π3, Π4, Π5: Αφορούν σε πέντε διμηνιαίες εκθέσεις για το έργο που παρασχέθηκε κατά το δίμηνο 
αναφοράς. Η τελευταία έκθεση, παραδοτέο Π5, είναι απολογιστική για το σύνολο του έργου.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης του έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη είναι δέκα (10) μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Η σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της. 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ
Τα παραδοτέα παραδίδονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου και οι 
επιμέρους εργασίες σε χρόνους που καθορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. 
Τα παραδοτέα θα υποβάλλονται σε περιοδικές αναφορές, στις οποίες περιγράφονται οι υπηρεσίες που 
παρασχέθηκαν κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι περιοδικές αναφορές υποβάλλονται την 
τελευταία ημέρα του διμήνου αναφοράς του εκάστοτε παραδοτέου.
Αρμόδια, για την παρακολούθηση και πιστοποίηση εκτέλεσης του έργου, είναι η Διεύθυνση 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Η παραλαβή των παραδοτέων θα διενεργείται από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής.

4. ΑΜΟΙΒΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00ευρώ και περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και τυχόν 
εισφορές.  Στην περίπτωση που ο ανάδοχος εκδίδει  τιμολόγιο, θα καταβληθεί επιπλέον  ΦΠΑ 24% επί του 
τιμήματος.
Η δαπάνη της αμοιβής χρηματοδοτείται από τις έμμεσες δαπάνες του Υποέργου 1 : «Διευρυμένο Κέντρο 
Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)», της Πράξης με τίτλο : «Διευρυμένο 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ και Κ.Α.: 60-
7341.002 Προϋπολογισμού Δήμου Αχαρνών.
Η αμοιβή καταβάλλεται μετά την παραλαβή κάθε περιοδικής αναφοράς από την αρμόδια Επιτροπή 
Παραλαβής, σύμφωνα με το άρθρο 3, ως εξής:

• Για καθένα από τα παραδοτέα Π1-Π5 καταβάλλεται ποσοστό 19% της αμοιβής, ήτοι χίλια 
εννιακόσια ευρώ (1.900 €).

• Για την απολογιστική έκθεση, παραδοτέο Π5, καταβάλλεται ποσοστό 24% της αμοιβής, ήτοι δύο 
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (2.400€).

5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
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Οι ενδιαφερόμενοι/-ες καλούνται να υποβάλλουν φάκελο συμμετοχής, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
όπως αυτά αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, στο Δήμο Αχαρνών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα στο 
Γενικό Πρωτόκολλο ιδιοχείρως ή ταχυδρομικώς. Η προθεσμία υποβολής των φακέλων συμμετοχής ορίζεται 
σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία πρωτοκόλλου της Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  ενός (1)  εξωτερικού συνεργάτη . 
Ώρες υποβολής από 7:00 έως 15:00μ.μ. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής. Οι Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Ο σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

Προς:
Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

Υποβολή αίτησης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ.: ………………………. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  ενός (1)  εξωτερικού συνεργάτη,  για την Πράξη με τίτλο: 

«Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 
5029464

Ο φάκελος περιλαμβάνει υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι:
1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Παράρτημα Ι)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα (κατά προτίμηση σύμφωνα με το πρότυπο βιογραφικό σημείωμα 

europass). 
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-
instructions/templates/doc.

3. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν.1599/1986) στην οποία δηλώνονται ότι:
• τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.
• δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 

στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 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 (Παράρτημα ΙΙ).

4. Συνημμένα αίτησης: Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών, εφόσον αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, θα 
πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), πιστοποιητικών προϋπηρεσίας και λοιπών 
αποδεικτικών εγγράφων των γνώσεων και της εμπειρίας τους. Η τεκμαιρόμενη εμπειρία πιστοποιείται 
από βεβαίωση της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο αυτός απασχολούνταν στο παρελθόν.  

5. Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών, με τον οποίο οι υποψήφιοι 
συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν:
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία 

αποδεικνύεται από αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής.

http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc
http://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc
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Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr , όπως επίσης και τα 
υποδείγματα των υπεύθυνων δηλώσεων και της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Παράρτημα Ι,ΙΙ). Όλη 
η επικοινωνία κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης και μέχρι τα τελικά αποτελέσματα γίνεται αποκλειστικά 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνούν με τον κ. Κωνσταντίνο Ματζετάκη ( e-mail: kmatzetakis@acharnes.gr ).

6. ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΕΩΝ
Απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε προγράμματα 
συγχρηματοδοτούμενα ή απευθείας χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την 
παραπάνω εμπειρία, διάστημα τουλάχιστον έξι (6) μηνών πρέπει να έχει διανυθεί σε Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδικοίκησης.  Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με προσκόμιση σχετικών 
βεβαιώσεων. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει επιπρόσθετα στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την εγκυρότητα των προσκομισθέντων.

7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση έχουν όσοι/-ες υποψήφιοι/-ες διαθέτουν τα ανωτέρω 
προαπαιτούμενα προσόντα ανά θέση, τα οποία είναι υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού και απαιτούνται, 
προκειμένου η αίτηση του υποψηφίου να ενταχθεί σε διαδικασία αξιολόγησης.
Οι φάκελοι των υποψηφίων που διαθέτουν τα ελάχιστα τυπικά προσόντα, αξιολογούνται με βάση τα 
μοριοδοτούμενα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα μαζί με την ανώτερη 
βαθμολογία κάθε κριτηρίου. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει υποψήφιος είναι 100 μόρια.

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΡΙΑ

1 Τίτλοι Σπουδών
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 10

2

Επαγγελματική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή προγράμματα 
χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ

Εμπειρία στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ. Κάθε χρόνος μοριοδοτείται με 9 μόρια (ή με 
αντίστοιχη μηνιαία αναγωγή για διάστημα μικρότερο του έτους) με μέγιστο αριθμό 
βαθμολογίας τα 63 μόρια. 
Διευκρινίζεται ότι μοριοδοτείται ο χρόνος εμπειρίας επιπλέον των 60 μηνών που 
είναι ο ελάχιστος χρόνος για τη συμμετοχή στη διαδικασία, βάσει του άρθρου 6 της 
παρούσας.

63

3

Προσωπική συνέντευξη
Οι ερωτήσεις θα αφορούν την προσωπικότητα του υποψηφίου και το αντικείμενο 

του προς ανάθεση έργου.

Τα επιθυμητά προσόντα αφορούν τις ενότητες:
− Η κατανόηση των απαιτήσεων της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων 
παραγόντων επιτυχίας του.
− Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας στο πλαίσιο της ομάδας έργου.
− Οργανωτικές ικανότητες και δυνατότητα λήψης πρωτοβουλιών.

27
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8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Η αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και κατά τον τύπο του 
άρθρου 5 της παρούσας, διενεργείται από τη τριμελή επιτροπή που ορισθεί με απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής.
Η Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής έχει το δικαίωμα, αν το κρίνει αναγκαίο, να 
ζητήσει την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο του φακέλου ή την προσκόμιση 
συμπληρωματικών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή διευκρινίσεων ή συμπληρωματικών 
στοιχείων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο και δεν θεωρείται αντιπρόταση.
Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
▪ Έλεγχος των φακέλων για την εκπλήρωση ή μη των προϋποθέσεων συμμετοχής (άρθρο 8). Οι φάκελοι που 
δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, αποκλείονται από το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.
▪ Εξαγωγή αποτελεσμάτων βαθμολόγησης, βάσει των κριτηρίων επιλογής του άρθρου 9.
▪ Κλήση υποψηφίων σε προσωπική συνέντευξη. Η μη εμφάνιση στη συνέντευξη (φυσική παρουσία) οδηγεί 
σε αποκλεισμό από τη διαδικασία επιλογής.
▪ Βαθμολόγηση υποψηφίων και κατάρτιση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, 
κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας. Ανάρτηση αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αχαρνών www.acharnes.gr .
▪ Υποβολή τυχόν ενστάσεων από τους/ις υποψηφίους/ες σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του προσωρινού πίνακα κατάταξης.
▪ Εξέταση τυχόν ενστάσεων από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής.

Κατάρτιση οριστικού πίνακα κατάταξης και ανάρτησή του στην ιστοσελίδα Δήμου Αχαρνών 
www.acharnes.gr . Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση του πενθημέρου των ενστάσεων, ο 
προσωρινός πίνακας κατάταξης καθίσταται αυτομάτως οριστικός.
Τα αποτελέσματα της παρούσας πρόσκλησης δημοσιοποιούνται με καταχώρησή τους στην ηλεκτρονική 
Δήμου Αχαρνών www.acharnes.gr .
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Δήμο Αχαρνών ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή 
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή εταιρία ταχυμεταφοράς) στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου στη διεύθυνση: Δήμος 
Αχαρνών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα, εντός πέντε (5) ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των 
προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών.
Οι ενστάσεις κρίνονται από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας 
των Δημοσίων Υπηρεσιών στην έδρα του Δήμου Αχαρνών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως 
μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Ενστάσεις που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο μετά την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά δεν εξετάζονται. 
Σε περίπτωση ένστασης ο φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

Προς: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
ΕΝΣΤΑΣΗ
Επί των αποτελεσμάτων της διαδικασίας αξιολόγησης στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ.: …………………… 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου  ενός (1)  εξωτερικού 
συνεργάτη,  για την Πράξη με τίτλο: «Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αχαρνών (Κεντρική Δομή & 
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Παράρτημα Ρομά)» με κωδικό ΟΠΣ 5029464.

Επίσης, οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα πρόσβασης εντός τριών (3) ημερών από την επόμενη της ημέρας 
ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών κατόπιν γραπτής αίτησης, στους 
ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων υπό 
τους όρους τήρησης των προβλεπόμενων στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα σε συνδυασμό με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία Δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα σωρευτικά υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 
α) Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με 
τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την 
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
β) Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, εκτός αν αυτά 
αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων και υπήρξε σύγκριση αυτών επί τη βάσει των 
συγκεκριμένων στοιχείων, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Γενικού Κανονισμού 
(ΕΕ) 2016/679.
γ) Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται σε κάθε περίπτωση στη χορήγηση εκείνων μόνο 
των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης και είναι απολύτως αναγκαία για την επίτευξη του 
νόμιμου σκοπού για τον οποίο ζητείται η επεξεργασία των δεδομένων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Γενικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.
δ) Η αποκάλυψη πληροφοριών που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικές τελεί υπό την επιφύλαξη των ειδικών 
διατάξεων του ν.4412/2016 και του π.δ. 28/2015.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τη διαδικασία επιλογής οποιαδήποτε στιγμή πριν 
την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
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Συνημμένα: Παράρτημα Ι, Παράρτημα ΙΙ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για τη με αριθμ. πρωτ.: ………………………………… Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Επώνυμο
Όνομα

Όνομα Πατρός

Όνομα Μητέρας
Φύλο Άνδρας Γυναίκα 
Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας

Εκδ. Αρχή: Ημερ.εκδ.:

Α.Μ.Κ.Α.
Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.
Ημερομηνία Γέννησης

Οδός: Αριθμ.
Δήμος: Ταχ. Κώδικας:Δ/νση κατοικίας
Νομός: Περιφέρεια:

Τηλ. Οικίας
Τηλ. Κινητό
E-mail

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
(αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα 

που επισυνάπτετε και καταγράψτε τα εδώ ,ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του 
άρθρου 22 του ν.1599/1986, δηλώνω ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης μου είναι ακριβή και αληθή και 
κατέχω όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη θέση που έχω δηλώσει, όπως αυτά αναφέρονται στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και αναγράφονται στην παρούσα αίτηση.

Ημερομηνία …../…../2022
Ο/Η ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΣΑ

(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)
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Ο Δήμος Αχαρνών δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, δεν θα χρησιμοποιηθούν 
για άλλη χρήση, ούτε και θα εκχωρηθούν σε τρίτους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

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 τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1) Τα στοιχεία που περιέχονται στο βιογραφικό μου σημείωμα είναι αληθή.
2) Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και 
στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 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.
3) Συναινώ στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλω προς αξιολόγηση της αίτησής 
μου, προς αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων που θα υποβληθούν είτε από εμένα είτε εναντίον μου και σε 
περίπτωση επιλογής μου, για τις ανάγκες κατάρτισης της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Ημερομηνία:        2022

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(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.
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. Download from Diorismos.gr

ΑΔΑ: 6ΨΖΠΩΨ8-ΞΝΗ


		2022-02-25T15:50:33+0200


		2022-02-25T19:57:30+0200
	Athens




