Αρ. πρωτ. 313/01.07.2022
Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
Ιδιωτικού Δικαίου
Η

«ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΥΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
• Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
• Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων
στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
• Τον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-08-2019) με τίτλο «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει.
• Τον Ν. 4636/2019 (ΦΕΚ 169/Α/01-11-2019 και Διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 173/Α/05-112019) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».
• Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α΄/11.03.2020) με τίτλο «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

• Την από 20/05/2022 Προγραμματική Σύμβαση «Προμελέτη για την Βιοκλιματική Ανάπλαση
του Παραλιακού Μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά, εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις
και Τεύχη Δημοπράτησης με το σύστημα "Μελέτη - Κατασκευή"»
• Την υπ’ αριθμ. 1/01.07.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με την οποία εγκρίθηκε
το σχέδιο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εξουσιοδοτήθηκε ο
Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της
σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την έγκριση των πρακτικών των Επιτροπών
Αξιολόγησης και Ενστάσεων, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, καθώς και την άσκηση
οποιωνδήποτε δικαιωμάτων προβλέπονται σε αυτές (τροποποίηση, καταγγελία, κ.λπ.) κατά
την ελεύθερη κρίση του.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) στο
πλαίσιο υλοποίησης της από 20/05/2022 Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο «Προμελέτη για την
Βιοκλιματική Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά,
εγκρίσεις - αδειοδοτήσεις και Τεύχη Δημοπράτησης με το σύστημα "Μελέτη - Κατασκευή"». Στο
πλαίσιο υλοποίησης της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης η «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

έχει

αναλάβει

την

σύνταξη

προχωρημένης προμελέτης σύμφωνα με το άρθρο 50 και 45 του Ν.4412 όπως τροποποιήθηκε με το
Ν.4782/2021 και ισχύει, για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Έργου Βιοκλιματική
Ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά. Για τις ανάγκες της
περαιτέρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της, στο πλαίσιο υλοποίησης της
ανωτέρω Προγραμματικής σύμβασης, η «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» προτίθεται να προβεί στην σύναψη των παρακάτω
συμβάσεων μίσθωσης έργου:

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ -ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 07 με εμπειρία τουλάχιστον 5
ετών
Αριθμός θέσεων
2 Μελετητές
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση ειδικών
Αντικείμενο
αρχιτεκτονικών μελετών σε επίπεδο προχωρημένης προμελέτης στο πλαίσιο
σύμβασης μίσθωσης
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Έργου
Παραδοτέα αποτελούν:
Πλήρη σειρά σχεδίων υπό κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και τις ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η «Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.» δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
του αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 251,79€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετα από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από τις
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ποσό της
αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα
Ειδικότητα

Ειδικότητα
Αριθμός θέσεων

Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 07 με εμπειρία τουλάχιστον 10
ετών
2 Μελετητές

Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση ειδικών
σύμβασης μίσθωσης αρχιτεκτονικών μελετών σε επίπεδο προχωρημένης προμελέτης στο πλαίσιο
Έργου
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα:
Πλήρη σειρά σχεδίων υπό κατάλληλη κλίμακα– τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και της ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 377,69€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την «Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.» και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως της χώρους και της εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από της
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση
της Εταιρείας, σύμφωνα με της απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ποσό της
αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα

Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 07 με εμπειρία τουλάχιστον 20
ετών
Αριθμός θέσεων
1 Μελετητής
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση ειδικών
αρχιτεκτονικών μελετών σε επίπεδο προχωρημένης προμελέτης στο πλαίσιο
Αντικείμενο
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
σύμβασης μίσθωσης
Παραδοτέα:
Έργου
Πλήρη σειρά σχεδίων υπό κατάλληλη κλίμακα– τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και της ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η «Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.» δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση
του αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 503,58€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την «Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.» και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως της χώρους και της εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από της
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη
Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με της απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό
ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα
Ειδικότητα

Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 09 με εμπειρία τουλάχιστον 20
ετών
Αριθμός Θέσεων
1 Μελετητής
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση Μηχανολογικών Αντικείμενο
Ηλεκτρομηχανολογικών Μελετών σε επίπεδο προχωρημένης προμελέτης στο
σύμβασης μίσθωσης
πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Έργου
Παραδοτέα:
Πληρη σειρα σχεδιων υπο καταλληλη κλιμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και τις ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 503,58€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από τις
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ποσό της
αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα
Ειδικότητα

Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 10 με εμπειρία τουλάχιστον 20
ετών
Αριθμός Θέσεων
1 Μελετητής
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί εκπόνηση κυκλοφοριακών
Αντικείμενο
μελετών σε επίπεδο προχωρημένης προμελέτης στο πλαίσιο υλοποίησης της
σύμβασης μίσθωσης
ως ανω Προγραμματικης Σύμβασης.
Έργου
Παραδοτέα:
Πληρη σειρα σχεδιων υπο καταλληλη κλιμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και τις ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 503,58€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από τις
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ποσό της
αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3.Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα
Ειδικότητα

Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 13 με εμπειρία τουλάχιστον 20
ετών
Αριθμός Θέσεων
2 Μελετητές
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση μελετών
Αντικείμενο
υδραυλικών έργων ιδιαίτερα μελετών αποχέτευσης (ομβρίων –ακαθάρτων) σε
σύμβασης μίσθωσης επίπεδο προχωρημένης προμελέτης στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω
Έργου
Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα:
Πληρη σειρα σχεδιων υπο καταλληλη κλιμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και τις ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 503,58€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από τις
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ποσό της
αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα
Ειδικότητα

Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 16 με εμπειρία τουλάχιστον 10
ετών
Αριθμός Θέσεων
1 Μελετητές
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση Μελετών
σύμβασης μίσθωσης Τοπογραφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Έργου
Παραδοτέα:
Πληρη σειρα σχεδιων υπο καταλληλη κλιμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και τις ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 377,69€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από τις
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ποσό της
αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα
Ειδικότητα

Μηχανικός -Μελετητής κατηγορίας μελέτης 16 με εμπειρία τουλάχιστον 20
ετών
Αριθμός Θέσεων
1 Μελετητής
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση Μελετών
σύμβασης μίσθωσης Τοπογραφίας στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Έργου
Παραδοτέα:
Πληρη σειρα σχεδιων υπο καταλληλη κλιμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/ μελέτες που θα
του ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και τις ανάγκες της
εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 503,58€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
Αμοιβή – Τρόπος
από την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
πληρωμής Σύμβασης σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα
παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται τμηματικά,
κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον εκάστοτε
επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον λογαριασμό
του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την
προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από τις
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη Διοίκηση
της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό ποσό της
αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ Διδακτορικός τίτλος σπουδών
προσόντα
Ειδικότητα

Ειδικότητα
Αριθμός Θέσεων

Μηχανικός- Μελετητής με εμπειρία τουλάχιστον 20 ετών
1 Μελετητές
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί σε Ομάδα Έργου σύμφωνα με την επιστημονική του
εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης αποτελεί η σύνταξη Τευχών
δημοπράτησης για το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή στο πλαίσιο υλοποίησης της
ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Αντικείμενο
Παραδοτέα:
σύμβασης μίσθωσης Τεύχη δημοπράτησης για το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή σύμφωνα με το άρθρο
Έργου
50 και 45 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 και ισχύει.
Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα: τεχνική περιγραφή του έργου, ΕΣΥ, ΤΣΥ, ,
διακήρυξη, τεκμηρίωση σκοπιμότητας, πίνακας συμμόρφωσης, τεύχος
υπολογισμού και τεκμηρίωσης για τον καθορισμό του προϋπολογισμού,
προϋπολογισμός έργου, τιμολόγιο μελέτης κανονισμός μελετών έργου, απαιτήσεις
επιτελεστικότητας κ.α.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα εξαρτηθεί από την μελέτη/μελέτες που θα του
ανατεθούν λαμβάνοντας υπόψιν την εμπειρία του και τις ανάγκες της εταιρείας
στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης σύμφωνα με τον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Χρονική Διάρκεια
Ενδεχόμενη παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της
Σύμβασης
σύμβασης. Η Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου της για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των
συνεργατών και απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της, να καταγγείλει και να
λύσει μονομερώς την σύμβαση οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της
αζημίως για την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α.
Ως ημερήσια αποζημίωση/ αμοιβή ορίζεται το ποσό των 503,58€ πλέον του
νομιμου ΦΠΑ 24%. Η συνολική αμοιβή του κάθε συνεργάτη ορίζεται στον
συνημμένο πίνακα (παράρτημα 1).
Διευκρινίζεται ότι στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των
αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών εισφορών, οι οποίες παρακρατούνται
από την Πειραιάς ΣΥΝ Α.Ο.Τ.Α. και αποδίδονται στον ασφαλιστικό φορέα, το
Αμοιβή – Τρόπος
σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του
πληρωμής Σύμβασης
επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα. Η αμοιβή των συνεργατών θα καταβάλλεται
τμηματικά, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση που θα υπογραφεί με τον
εκάστοτε επιλεγέντα και με την προϋπόθεση ύπαρξης διαθέσιμου ποσού στον
λογαριασμό του Προγράμματος, μετά από πιστοποίηση παραλαβής των
παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για
την πληρωμή .
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται
αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού καθώς και όπου απαιτείται από τις
Τόπος παροχής
ανάγκες του Έργου. Ο συνεργάτης έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
υπηρεσιών
Διευθυντή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη
Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο συνολικό
ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης του/της συνεργάτη.
1. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών
Απαιτούμενα
2. Αριθμός μητρώου μελετητή
προσόντα
3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 20 Ετών
Πρόσθεντα
Μεταπτυχιακός/ διδακτορικός τίτλος
προσόντα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α/Α
1
2

3

Κριτήρια Αξιολόγησης
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Διδακτορικός τίτλος
Επαγγελματική εμπειρία πλέον της ελάχιστης
απαιτητής και ως 40 μήνες πολλαπλασιαζόμενη με τον
συντελεστή 1

Ειδική Εργασιακή εμπειρία σε Αναπλάσεις
Κοινοχρήστων Χώρων (έως 5 μελέτες
πολλαπλασιαζόμενη εκάστη επί τον συντελεστή10 )

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας

Μέγιστη
Βαθμολογία
5 μόρια
5 μόρια
40 μόρια

50 μόρια

100

*Σημειώνεται ότι υποψηφιότητες οι οποίες συγκεντρώνουν σύνολο βαθμολογίας χαμηλότερο
του 50 απορρίπτονται.
2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
•

Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορεα, απο την οποια να προκυπτει η διαρκεια της
ασφαλισης η

•

Βεβαιωση εργοδοτη η Δημοσιας Αρχης απο την οποια να προκυπτει το ακριβες αντικειμενο
της θεσης εργασιας και η αντιστοιχη αποκτηθεισα ειδικη εμπειρια.

•

Εναλλακτικα της παραπανω βεβαιωσης, προσκομιση Υπευθυνης Δηλωσης κατα το αρθρο 8
του ν.1599/1986, και πινακα συμβασεων απο τις οποιες να προκυπτει το ακριβες αντικειμενο
της θεσης εργασιας, το χρονικο διαστημα και η αντιστοιχη αποκτηθεισα ειδικη εμπειρια.

3. ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η Πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» https://pireasplus.gr/ στο πεδίο
Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί και θα παραμένει αναρτημένη τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές
ημέρες από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην παραπάνω ιστοσελίδα.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης,
υποβάλλοντας ερωτήσεις προς την «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» μέχρι και την Παρασκευή 08.07.2022. Το σύνολο των
ερωτήσεων που τυχόν υποβληθούν με τις αντίστοιχες απαντήσεις θα αναρτηθεί στην ως άνω

ιστοσελίδα της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» την επομένη της ταχθείσας ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να
επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός
σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με υπηρεσία
ταχυμεταφοράς (courier) με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου ή αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την
ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα https://pireasplus.gr, ήτοι την Τρίτη
12.07.2022, στο γραφείο Πρωτοκόλλου της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», επί της οδού Ακτή Μιαούλη 23.
Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:
Προς την «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» για την με αριθμ. πρωτ. 313/01.07.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τη θέση/θέσεις [Να συμπληρωθεί η θέση/θέσεις για την
οποία υποβάλλεται η υποψηφιότητα], στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
«Τεχνική βοήθεια στον Δήμο Πειραιά για την εκπόνηση τεχνικών μελετών»
Ο φάκελος θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει:
1.

Ενυπόγραφη συνοδευτική επιστολή-Αίτηση (cover letter) (δεν συμπεριλαμβάνεται υπόδειγμα),
στην οποία θα αναγράφεται η θέση-κατηγορία μελέτης για την οποία εκδηλώνει το ενδιαφέρον
του ο υποψήφιος, ότι διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα καθώς και θα αναφέρονται τα στοιχεία
επικοινωνίας του και υποχρεωτικά η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2.

Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η αποκτήθεισα
επαγγελματική εμπειρία, η ειδική επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.

3.

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ο αριθμός μητρώου του μελετητή.

4.

Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής
βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των σελίδων όπου αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία σε
διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο υγείας.

5.

Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα
επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα.

6.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι: α) τα στοιχεία που
αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή, β) για τους άνδρες ότι
έχουν εκπληρωθεί οι στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα, γ) ότι δεν έχουν
καταδικαστεί για κακούργημα και δεν έχουν λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους

δικαιώματα, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση, δ) ότι δεν έχουν
καταδικασθεί για κλοπή, υπεξαίρεση απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία απιστία δικηγόρου,
δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεσης, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση ή
εγκλήματα κατά των ηθών ή το νόμισμα, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, ε) ότι δεν είναι
υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικό βούλευμα για κακούργημα ή για
πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, στ) ότι δεν
υπάρχει κώλυμα από απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής νομίμως
επικυρωμένων/μεταφρασμένων αντιγράφων τίτλων σπουδών, η μη υποβολή των οποίων
συνεπάγεται το αποκλεισμό των υποψηφίων.
Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το
πρωτόκολλο εισερχομένων της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν)
μέσω:
1. ΕΛΤΑ ή
2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή
3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»
Οι έντυπες αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» μέχρι την
ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του
ταχυδρομείου

δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η

«ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη
εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του.
Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην «ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» πριν ή
κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και
την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.
Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν παραλαμβάνονται υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα
και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρούσα.

Σημείωση: Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει έως δύο (2) αιτήσεις για έως δύο (2) εκ των
θέσεων, υποβάλλοντας τις δυο (2) αιτήσεις σε κοινό φάκελο υποψηφιότητας. Η υποβολή
περισσοτέρων των δύο (2) αιτήσεων για θέσεις της παρούσας πρόσκλησης συνεπάγεται αυτοδικαίως
τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία για όλες τις θέσεις.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή
Αξιολόγησης που θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει:
i)

Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων βάσει των όρων που τίθενται.

ii) Αξιολόγηση των επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων. Η Επιτροπή
ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της
Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης
υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου σύμφωνα με τις
ανάγκες υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
iii) Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί για την παροχή
διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους εμπειρία ή
οποιοδήποτε άλλο θέμα κατά την κρίση της, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση του
συγκεκριμένου Προγράμματος.
iv) Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο
θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των προσόντων και της καταλληλόλητας τους για την
συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του οποίου στην ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» τη σύναψη
μίσθωσης έργου με τους υποψήφιους που συγκέντρωσαν την καλύτερη βαθμολογία βάσει των
παραπάνω απαραίτητων και βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως προκύπτει από τον πίνακα
κατάταξης των επιτυχόντων. Μετά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης με
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», αυτή αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αποστέλλεται με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο σύνολο των υποψήφιων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχή τους. Επισημαίνεται ότι, όποιος από τους συμβασιούχους
αποχωρήσει πριν τη λήξη της σύμβασης αντικαθίσταται με τον επόμενο στην κατάταξη εκ των
υποψηφίων που έχουν υποβάλλει αίτηση και πληρούν τα βασικά προσόντα με βάση τη σειρά

κατάταξης του πίνακα αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή ο αποχωρήσας συμβασιούχος δεν
δικαιούται οιασδήποτε αποζημίωσης.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως
αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» έως τις 17:00 ώρα της πέμπτης (5)
ημέρας από την ανάρτηση της προσβαλλόμενης απόφασης. Τα δεδομένα ζητούνται με νόμιμη
διαδικασία, ήτοι υποβάλλεται έγγραφη, εμπρόθεσμη αίτηση με τεκμηρίωση έννομου συμφέροντος,
σύμφωνα με το άρθρο 5§2, στοιχείο ε, του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα. Ενστάσεις που
υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν
υποβλήθηκαν.
Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η
οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Η
απόφαση του τελευταίου αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων
περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης.
Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά
αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων.
Ο τρόπος αμοιβής του επιλεγέντα συμβασιούχου, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και
παραλαβής του Προγράμματος θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα
υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της Πρόσκλησης.
Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα, ενώ η τυχόν επιλογή υποψηφίου/ας έχει
τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης και η «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση
προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη
συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Υποψήφιοι ή/και συμβασιούχοι οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της διαδικασίας ή τη λήξη της
σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τον πίνακα κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, οι
υποψήφιοι

που

προσλαμβάνονται

λόγω

αντικατάστασης

αποχωρούντων

υποψηφίων,

απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως
της αρχικής εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου.
5. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η

«ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΣΥΝ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Α.Ε.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΙΚΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που
υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί στην

ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου
υποψηφίου.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης/ενστάσεων και το απαραίτητο για το σκοπό αυτό διοικητικό
προσωπικό της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ» είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω
σκοπό.
Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης
σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται για την προάσπιση δικαιωμάτων της «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ».

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΣΤΕΛΕΧΟΣ 1
ΚΑΤ.ΜΕΛ/ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΜΠΕΙΡ.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖ.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ 2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΦΠΑ
ΗΣ
ΦΠΑ

Κατηγορία 7 (5-10)

251,79 €

34

8.560,86 €

34

8.560,86 €

Κατηγορία 7 (10-20)

377,69 €

31

11.708,39 €

32

12.086,08 €

Κατηγορία7 (20 και άνω)

503,58 €

22

11.078,76 €

0,00 €

Κατηγορία 9(20 και άνω)

503,58 €

2

1.007,16 €

0,00 €

Κατηγορία 10 (20 και άνω)

503,58 €

34

17.121,72 €

0,00 €

Κατηγορία 13 (20 και άνω)

503,58 €

15

7.553,70 €

Κατηγορία 16 (10-20)

377,69 €

10

3.776,90 €

0,00 €

Κατηγορία 16 (20 και άνω)

503,58 €

8

4.028,64 €

0,00 €

Σύνταξη Τευχών (20 και άνω)

503,58 €

14

7.050,12 €

0,00 €

71.886,25 €

28.200,64 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ηλίας Σαλπέας

15

7.553,70 €

