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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «RURBAN FOOD - FOOD CORRIDORS» ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «URBACT III»

Ο ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.2527/97(ΦΕΚ 206/Α΄/8-10-1997),
όπως αναριθµήθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 10 του ν. 3812/2009 και
συµπληρώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 30 του ν.4314/2014.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 (Α'
280) όπως έχουν τροποποιηθεί µε την παρ.4 του άρθρου 30 του ν.4314/2014.
4. Την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ οικ.14626/26-2-2021 (Α∆Α:Ω∆4∆46ΜΤΛ6-7Β0) για
τον προγραµµατισµό προσλήψεων έτους 2021.
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν.4325/2015.
6. Την µε αριθµό 539/19.9.2019 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκρισης
συµµετοχής του ∆ήµου Λαρισαίων στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα “Rurban Food”
(URBACT IIΙ)
7. Την µε αριθµό 126/16.6.2020 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί έγκριση
συµµετοχής του ∆ήµου Λαρισαίων στη β΄ φάση του εγκεκριµένου σχεδίου
«Rurban Food Food Corridors» του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «URBACT IIΙ»
8. Την υπ΄αρ. 257/27.04.2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης
σύναψης µίσθωσης έργου µε ένα άτοµο
9. Την µε αριθµ. πρωτ. 16260/12-4-2021 βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών
Υπηρεσιών περί ύπαρξης πιστώσεων
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10. Την υπ΄αρ.1216/31.3.2021 απόφαση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
περί ανάληψης υποχρέωσης µε την οποία εγκρίνεται η δαπάνη για την εν λόγω
σύµβαση µίσθωσης έργου
11. Τον Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 περί προστασίας των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα,
12. Το υπ΄αρ. 16039/09.04.2021 έγγραφο το Τµήµατος Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
13. Το υπ΄αρ. 20497/12.05.2021 έγγραφο το Τµήµατος Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόθεση του ∆ήµου Λαρισαίων να συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου µε
αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Γραφείου Ευρωπαϊκών
Προγραµµάτων του Τµήµατος Σχεδιασµού της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού
Σχεδιασµού σε ότι αφορά τη διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση του ευρωπαϊκού
προγράµµατος «Rurban Food-Food Corridors» µε καθήκοντα που απορρέουν από
τους στόχους και τις γενικότερες ανάγκες υλοποίησης του προγράµµατος.
Στόχος του σχεδίου είναι η µετάβαση προς ένα τοπικό σύστηµα διατροφής. Το
δίκτυο «RURBAN FOOD-FOOD CORRIDORS» προωθεί τη δηµιουργία ενός δικτύου
πόλεων µε κύριο στόχο να οργανώσει ένα διατροφικό πρόγραµµα που θα διευρύνεται σε
όλες τις αστικές και τις αγροτικές περιοχές, µέσω ενός άξονα που θα διευκολύνει την
επικοινωνία και διασύνδεση των αστικών και αγροτικών περιοχών. Αυτή η προσέγγιση
ενισχύει τη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος παραγωγής και κατανάλωσης που θα
βασίζεται σε µια βάση οικονοµικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιµότητας,
µέσω της σύνδεσης αστικών περιοχών µε την αγροτική τους ενδοχώρα, εξερευνώντας
λύσεις για υγιεινή διατροφή.
Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ένα (1) άτοµο ειδικότητας ΠΕ ή
ΤΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης
έως και 13-05-2022 (ηµεροµηνία λήξης του προγράµµατος), όπως αναλυτικά
φαίνεται στον Πίνακα Α’ που ακολουθεί.
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

101

Λάρισα

Ειδικότητα

∆ιάρκεια σύµβασης

Από την ηµεροµηνία
ΠΕ ή ΤΕ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ υπογραφής της σύµβασης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
έως 13-05-2022

Αριθµός
ατόµων
1

Η συνολική αµοιβή καθενός εκ των δύο αναδόχων που θα απασχοληθεί για την
εκτέλεση του έργου της εν λόγω ειδικότητας ανέρχεται στο ποσό έως δεκατεσσάρων
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χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ένα ευρώ (14.991,00€), συµπεριλαµβανοµένων του
νόµιµου Φ.Π.Α, των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία, βάσει των ωρών απασχόλησης που θα
πραγµατοποιηθούν, ως εξής :
Ώρες
Αξίας εργατοώρας µε
Κόστος µε ΦΠΑ 24%
ΦΠΑ 24%
1578

9,5

14991€

Κατόπιν των ανωτέρω, η συνολική δαπάνη αµοιβής των αναδόχων που θα
απασχοληθούν για την εκτέλεση του έργου της εν λόγω ειδικότητας ανέρχεται στο
ποσό έως δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00€), συµπεριλαµβανοµένων του
νόµιµου Φ.Π.Α, των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και
άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, εφόσον
προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία. και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 70.6117.90016
«Μίσθωση έργου υλοποίησης προγράµµατος URBACT III Rurban food-Food
Corridors».

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Τα προσόντα των υποψηφίων φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Β’ που ακολουθεί:
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΚΥΡΙΑ / ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ηµεδαπής, περιλαµβανόµενων και των πτυχίων ή διπλωµάτων του
Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) και των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε.) ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ
2. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.
3. Γνώση Η/Υ στα αντικείµενα: α/ επεξεργασίας κειµένων, β/ υπολογιστικών φύλλων,
γ/παρουσιάσεων, δ/ υπηρεσιών διαδικτύου.
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης οποιουδήποτε Τµήµατος ΑΕΙ της ηµεδαπής,
περιλαµβανοµένων και των πτυχίων ή διπλωµάτων του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)
και των Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιµων σχολών της αλλοδαπής
αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ.

2. Εµπειρία στη διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων .
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει :
1.
Να είναι α) Έλληνες πολίτες, ή β) πολίτες των άλλων κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, υπό τους περιορισµούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
4.
Να µην έχουν κώλυµα πρόσληψης, ήτοι: α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα
και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη,
εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, 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 για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της προηγούµενης περίπτωσης,
έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να µην έχουν στερηθεί 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.
5.
Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει
τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.
2.
3.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν µαζί µε την σχετική αίτηση
υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :
- Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή άλλων
δηµόσιων εγγράφων από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως
σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνοµικής αρχής ή τις κρίσιµες σελίδες του
διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθµός και τα στοιχεία
ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιµες σελίδες
του ατοµικού βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα. Εάν από τα
έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης, πρέπει να προσκοµισθεί και το
πιστοποιητικό γέννησης.
- Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται :
α ) Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( µόνο για άνδρες ) ή η νόµιµη
απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
β) Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της
καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει
καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος.
γ ) Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
δ) Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα
στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική
δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ / ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Οι συντελεστές βαρύτητας των επιπλέον των απαιτούµενων / κύριων προσόντων
επιλογής έχουν ως εξής:
1.Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης οποιουδήποτε Τµήµατος ΑΕΙ
της ηµεδαπής, περιλαµβανοµένων και των πτυχίων ή διπλωµάτων
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) και των
200 µόρια
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιµων σχολών της
αλλοδαπής αναγνωρισµένο από ∆ΟΑΤΑΠ.
2.Εµπειρία
στην
υλοποίηση
και
παρακολούθηση
5 µονάδες ανά µήνα
συγχρηµατοδοτούµενων
έργων,
εθνικών
ή
ευρωπαϊκών εµπειρίας µε ύψιστο τα 5
προγραµµάτων, που να καλύπτουν υπηρεσίες συντονισµού,
έτη
ως 300 µόρια
διαχείρισης έργου, προβολής και µελετών.
3.Συνέντευξη
Σύνολο

ως 500 µόρια
1000

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση µε σχέση εργασίας ή σύµβαση µίσθωσης έργου
στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα
συναφή µε το αντικείµενο της ειδικότητας που ζητείται για την εκτέλεση του έργου.
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη µετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών µε τον
οποίο οι υποψήφιοι µετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα:
· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης και
· Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της
εµπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της
επωνυµίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά:
· Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης,
· Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο
της εµπειρίας και
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· Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί
των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η
χρονική διάρκεια της εµπειρίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι ενδιαφερόµενοι θα υποβληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα µοριοδοτηθεί, από
αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του ∆ήµου που θα συσταθεί αποτελούµενη από
υπηρεσιακούς παράγοντες, προκειµένου να εκτιµηθεί αν είναι σε θέση:

Να υλοποιούν και να παρακολουθούν την πορεία των εγκεκριµένων
προγραµµάτων

Να υποβάλουν τεχνικές εκθέσεις – δελτία στην αγγλική γλώσσα (οικονοµικών
και προόδου)

Να έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν σε διακρατικές συναντήσεις των
προγραµµάτων που πραγµατοποιούνται εκτός Ελλάδας, καθώς και να µπορούν να
διοργανώσουν µια διακρατική συνάντηση.

Να έχουν τη δυνατότητα να συντονίζουν πακέτα εργασίας

Να έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν την πορεία και την πρόοδο των
προγραµµάτων στην αγγλική γλώσσα, σε διακρατικές συναντήσεις.
Για τους ανωτέρω λόγους οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε συνέντευξη 15-20
λεπτών, προκειµένου να λάβουν σχετική µοριοδότηση από την ορισµένη επιτροπή
του ∆ήµου Λαρισαίων. Η τελική µοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου, η
οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 500 µόρια, θα προκύπτει από το µέσο όρο των
βαθµών των µελών της αρµόδιας επιτροπής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους µε τα απαιτούµενα
δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρµα της ιστοσελίδας του δήµου
(https://www.larissa.gov.gr) και ειδικότερα στο µενού:
www.larissa.gov.gr → e-υπηρεσίες → Τµήµα Προσωπικού → Αιτήσεις για
ΣΜΕ Πρόγραµµα FOOD CORRIDORS
Στο σηµείο αυτό της ιστοσελίδας, θα είναι αναρτηµένα:
 η ανακοίνωση,
 η αίτηση
 το link της πλατφόρµας (https: bit.ly/2Zuq1rΗ ∆ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ –
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες)
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Επιλέγοντας το ανωτέρω link, ο υποψήφιος:
 εισέρχεται στο περιβάλλον της ψηφιακής πλατφόρµας,
 επιλέγει από το αριστερό µενού: «Οι Αιτήσεις µου»,
 ακολουθεί η αυθεντικοποίηση του χρήστη/ υποψηφίου µε τους κωδικούς
TAXISNET
 επιλέγει: «Εισαγωγή»
 συµπληρώνει όλα τα πεδία (τα υποχρεωτικά έχουν την ένδειξη *) και
επισυνάπτει το έντυπο της αίτησης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
απόδειξη των προσόντων και ιδιοτήτων του, σύµφωνα µε την ανακοίνωση σε
µορφή pdf.
Επισηµαίνεται: ότι σύµφωνα µε το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων (ΕΕ) 2016/679
γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρµογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νοµικό πλαίσιο για την προστασία
των προσωπικών δεδοµένων σε όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συµµετοχή των υποψηφίων στη
διαδικασία πρόσληψης µε την οικειοθελή υποβολή αίτησης µε τα συνηµµένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα,
συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριµένο σκοπό
και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειµένου να ολοκληρωθούν οι νόµιµες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν
να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειµένου να επιτυγχάνεται η
ασφαλής επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωµα ανάκλησης της
συναίνεσής τους ανά πάσα στιγµή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η αίτηση συµµετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να
εµφανίζεται υπογεγραµµένη µε φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν
γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι από 15-05-2021 έως 24-05-2021

ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ

Κάθε υποψήφιος, εφόσον κατέχει τα κύρια/απαιτούµενα προσόντα, κατατάσσεται
σε πίνακες κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή
προκύπτει από το άθροισµα µοριοδότησης των επιθυµητών προσόντων αξιολόγησης.
Κρίσιµος χρόνος για τον έλεγχο της συνδροµής των τυπικών προσόντων είναι ο
χρόνος λήξης της προθεσµίας για την υποβολή της αίτησης.
Εάν δεν συνυποβληθούν όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά των κύριων
προσόντων, η αίτησή του/της υποψήφιου/ας απορρίπτεται.
Ο πίνακας µε τα αποτελέσµατα, θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του
∆ηµοτικού καταστήµατος ∆ήµου (Ι. ∆ραγούµη 1, ΤΚ 41222) και στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Λαρισαίων (www.larissa.gov.gr).
Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση
ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (03) ηµερών, υπολογιζόµενες
ηµερολογιακά, η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους. Η
υποβολή
αυτής
γίνεται
ηλεκτρονικά
στην
ηλεκτρονική
διεύθυνση
prosop@larissa.gov.gr
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Μετά την κατάρτιση του πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, η υπηρεσία µας θα
συνάψει σύµβαση µίσθωσης έργου µε το πρόσωπο που συγκέντρωσε την υψηλότερη
µοριοδότηση.
Ανάδοχος ο οποίος αποχωρεί πριν από τη λήξη της σύµβασής του, αντικαθίσταται
µε άλλους από τους εγγεγραµµένους και διαθέσιµους στον πίνακα της οικείας θέσης,
κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.
Ο υποψήφιος που προσλαµβάνεται σε αντικατάσταση λόγω αποχώρησης
αναδόχου, απασχολείται για το υπολειπόµενο χρονικό διάστηµα και µέχρι
συµπληρώσεως της εγκεκριµένης διάρκειας της σύµβασης µίσθωσης έργου.
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης αποτελούν τα Ειδικά
Παραρτήµατα του ΑΣΕΠ, (Α1) Απόδειξης Χειρισµού Η/Υ µε σήµανση έκδοσης
«17-09-2020» και (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας µε σήµανση έκδοσης «0712-2020», τα οποία µπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Πολίτες →
Έντυπα – ∆ιαδικασίες → ∆ιαγωνισµών Φορέων → Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ) ενώ
τα παραπάνω παραρτήµατα καθώς και το έντυπο υποβολής συµµετοχής
ανακοίνωση µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λαρισαίων
(www.larissa.gov.gr) µέσω της διαδροµής www.larissa.gov.gr → e-υπηρεσίες →
Τµήµα Προσωπικού → Αιτήσεις για ΣΜΕ Πρόγραµµα FOOD CORRIDORS

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
1. Αντίγραφο της ανακοίνωσης και των Ειδικών Παραρτηµάτων: α. Ειδικό

Παράρτηµα (Α2) Απόδειξης Γλωσσοµάθειας του ΑΣΕΠ µε σήµανση έκδοσης «0712-2020» και β. Ειδικό Παράρτηµα γνώσης χειρισµού Η/Υ του ΑΣΕΠ µε
σήµανση έκδοσης «17.9.2020» θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του
δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Λαρισαίων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
Λαρισαίων.
2. Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ στις 1405-2021.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόµενοι/ες
µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2410500341 (κος Βαρβαρέσος Ζαχαρίας)
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

