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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης
Τμήμα Απασχόλησης και
Επιχειρηματικότητας 
Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές

Συντάκτης: κ. Αλεξανδράκης Αλέξανδρος 
Τηλ.: (+30) 213 2072385
Fax:  (+30) 210 2415386
e.mail:alexandrakis2006@yahoo.com

      

   Προς:

Βαθμό προτεραιότητας: « ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ»
Χρόνος διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: 
«ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

Αποδέκτες προς Ενέργεια:    
      1)  Διεύθυνση Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης

  

Αποδέκτες προς Κοινοποίηση:
1) κ.  Δήμαρχο Αχαρνών
2) κ . Αραμπαντζή  Ευάγγελο    Αντιδήμαρχο

 Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης  

ΘΕΜΑ:. Σύναψη σαράντα (40) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την κάλυψη πρόσκαιρων 
και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ»

   Το τμήμα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι το Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» με την προκήρυξη Β/2022 (ΑΔΑ:9ΕΡ946ΜΨΦΖ-Α9Φ, 
πρόκειται να  συνάψει σαράντα (40) συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη 
πρόσκαιρων και επειγουσών αναγκών των έργων της κτηματογράφησης, διάρκειας τριών 
(3) ετών, εκ των οποίων οι τριάντα τέσσερεις (34) στην Αττική, ως εξής:

   Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτηματογράφησης - Αγρονόμος 
Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ):
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής. 
Συμβάσεις: 17
   Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης -
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής. 
Συμβάσεις: 5
Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των μελετών κτηματογράφησης -
Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ):
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ» – Χολαργός Αττικής. 
Συμβάσεις: 7
Οικονομική παρακολούθηση δαπανών κτηματογράφησης -Οικονομολόγος (ΠΕ)
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής.
Συμβάσεις: 1
Οικονομολόγος /Λογιστής (ΠΕ)
Έδρα: Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής.
Συμβάσεις: 2
Οικονομική παρακολούθηση τελών κτηματογράφησης - Οικονομολόγος (ΠΕ) Έδρα: 
Γραφεία του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» – Χολαργός Αττικής. Συμβάσεις: 2

  Η αίτηση με τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα/προκηρυσσόμενη θέση δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 
ktb2022@ktimatologio.gr.
Στο πεδίο θέμα (subject) του ηλεκτρονικού μηνύματος εκάστου ενδιαφερομένου θα 
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πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου, ο τίτλος της προκήρυξης 
και ο κωδικός
θέσης, ως εξής:
«ΕΠΩΝΥΜΟ ...... ΟΝΟΜΑ ....... Υποβολή αίτησης της προκήρυξης Β2022 του Ν.Π.Δ.Δ. 
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ», ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ .......».
Μετά την αποστολή της αίτησης ο υποψήφιος θα λάβει ηλεκτρονικό μήνυμα 
επιβεβαίωσης παραλαβής και σε μεταγενέστερο χρόνο, θα ενημερωθεί ηλεκτρονικά για 
τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής του.
Σε περίπτωση που δεν ληφθεί το ανωτέρω μήνυμα επιβεβαίωσης της ορθής αποστολής 
της αίτησης, θα πρέπει να αποσταλεί άμεσα σχετικό ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα με 
τα στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου
supportktb2022@ktimatologio.gr.
Δεν προβλέπεται παράβολο κατά την υποβολή της αίτησης

   Οι υποψήφιοι υποβάλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσα σε 
προθεσμία 15 ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση αποκλειστικά για μία εκ των 
προκηρυσσόμενων θέσεων. Η υποβολή από υποψήφιο αίτησης/αιτήσεων για 
περισσότερες των προκηρυσσόμενων θέσεων συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση της αίτησης/ αιτήσεών του και αποκλεισμό του από την περαιτέρω 
διαδικασία για όλες τις προκηρυσσομένες θέσεις.

   Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από Πέμπτη 16/06/2022 μέχρι και Τετάρτη 
06/07/2022. 

                                                                             Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ

                                                             κ.α.α

                                                                                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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