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ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ECOROUTS» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Ηράκλειο   22/03/2021 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ       

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ     Αριθ. Πρωτ.: 25227  

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

(με το άρθρο 21 του ν. 4452/2017 και την παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν.2527/97) 

 

για τη σύναψη 

ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο της πράξης «ECORouTs» 

 

(«Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων - Περιβαλλοντικά 

Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές») 

 
που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» 

 

 
 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) 

ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

 
 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

 

Πληροφορίες: Κατσαράκης Κων/νος 

Τηλ: 2813 409424 

E-mail: katsarakis-k@heraklion.gr  

 

mailto:katsarakis-k@heraklion.gr
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Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. Της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/97, 

2. Του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α’ 280), όπως έχει τροποποιηθεί διαδοχικά 

[παρ. 4 άρθρου 30 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ-265/τ. Α’/23.12.2014), παρ. 5 άρθρου 14 ν. 

4403/2016 (ΦΕΚ-125/τ. Α’/07.07.2016), άρθρο 21 ν. 4452/2017, 

«Αυτοχρηματοδοτούμενα αναπτυξιακά προγράμματα» (ΦΕΚ 17/τ. Α’/15.02.2017) 

και ισχύει 

3. Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ-87/τ. Α’/7.6.2010), όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει 

4. Του ν. 4555/2018 Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και 

αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] 

5. Του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 4325/2015 

6. Της υπ’ αριθ. 300488/ΥΔ1244 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»” (ΦΕΚ 1099/τ. Β΄/19-4-2016), 

7. Του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

8. Του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία»,  

9. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση 

της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

10. Της Σύμβασης Χρηματοδότησης με αριθμ. πρωτ. 86673/10.10.2018, της πράξης με 

Ακρωνύμιο ECOROUTS, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας 

INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου, 

11. Της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης της παραπάνω πράξης, με αριθμ. πρωτ. 

85056/05.10.2018, 

12. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου για το τρέχον και τα επόμενα 

έτη με Κ.Α. 70.6474.008 και τίτλο Υλοποίηση Προγράμματος «Κοινές Δράσεις για τη 

Δημιουργία "Πράσινων" - Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές 

και Ακρωνύμιο ECORouTs”, 

13. Τις αποφάσεις: 

a. υπ’ αριθμ. 388/21.05.2018 (ΑΔΑ:6ΓΩΚΩ0Ο-56Ξ) Δ.Σ. Ηρακλείου για την αποδοχή 

Υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία "Πράσινων" - 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές - ECORouTs”, στο 

πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», 

b. υπ’ αριθμ. πρωτ. 116109/01.11.2018 (ΑΔΑ:7ΖΟΙ465ΧΙ8-0ΩΜ), Υφυπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η εγγραφή στο 
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Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ-102/6) με κωδικό 

2018ΕΠ10260014, 

c. υπ’ αριθμ. 663/2020 (ΑΔΑ:9ΩΣΝΩ0Ο-ΛΡΤ) απόφαση ΟΕ Δήμου Ηρακλείου περί 

τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 95/11.02.2020 (ΑΔΑ:ΨΚΔ0Ω0Ο-ΒΑΟ) για την εξειδίκευση 

δαπανών για τον Κ.Α. 70.6474.008 για το οικονομικό έτος 2020, 

d. υπ’ αριθμ. 1097/09-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηρακλείου 

για την Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ με αντικείμενο την 

εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για την Διαχείριση, αξιολόγηση του έργου, την εκπόνηση 

σχεδίου βιωσιμότητας και τον συντονισμό / υποστήριξη της διοργάνωσης όλων των 

δράσεων δημοσιότητας για τη πράξη «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία Πράσινων – 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές” με ακρωνύμιο 

“ECORouTs”», του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-

2020», 

14. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την υπ’ αρ. Α-533/2021 

(αρ. πρωτ. 16791/24.02.2021, ΑΔΑ: 9ΤΨΨΩ0Ο-ΖΑΙ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

15. την υπ’ αριθμ. 255/10.08.2020 (ΑΔΑ:6ΓΩΚΩ0Ο-56Ξ) απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου για 

την αποδοχή της παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της πράξης ECOROUTS, στο πλαίσιο 

του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020», 

16. Το με αρ. πρωτ. 56582/08.07.2020 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης 

Έργου της Κοινής Γραμματείας «Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020» περί έγκρισης 

της τροποποίησης των παραδοτέων της πράξης «ECOROUTS» και των επιμέρους 

προϋπολογισμών αυτών, κατόπιν του με αρ. πρωτ. 39621/27.05.2020 αιτήματος του ΚΔ 

και του Δ2 (Δήμος Πάφου) δυνάμει του (1), 

17. Την με αριθ. πρωτ. 65265/30-7-2020 αίτηση της Τικμανίδη Μαρίας του Αλεξάνδρου ΠΕ 

Οικονομικού με την οποία παραιτήθηκε 

18. Την με αριθ. πρωτ. 77789/02-09-2020 απόφαση Αντιδημάρχου Ηρακλείου με την οποία 

λύεται η σχέση εργασίας της Τικμανίδη Μαρίας του Αλεξάνδρου 

19. Το με αριθ. πρωτ.21.212/09-03-2021 έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπεύθυνης 

του Έργου της Κοινής Γραμματείας «Interreg V-A Eλλάδα-Κύπρος 2014-2020» περί 

έγκρισης της 2ης παράτασης της πράξης «ECOROUTS» μέχρι 31/10/2021  

20. Την υπ΄αριθ. 277/16-03-2021 (ΑΔΑ:ΨΘΚΘΩ0Ο-ΧΩΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

περί της έγκρισης-αποδοχής της 2ης παράτασης της πράξης με τίτλο : «Κοινές Δράσεις για 

τη δημιουργία Πράσινων – Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές 

Περιοχές» με Ακρωνύμιο  ECORouTs,στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Συνεργασίας Interreg  V – A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» Μέχρι την 31η -10-2021  

21. Τις υποχρεώσεις του Δήμου Ηρακλείου, όπως αυτές προκύπτουν από το ρόλο του σαν 

επικεφαλής εταίρος στην συγκεκριμένη πράξη.  

Με την παρούσα πρόσκληση ο Δήμος Ηρακλείου 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Ενδιαφερόμενους/ενδιαφερόμενες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 6 

(Θέσεις προσωπικού ΣΜΕ & απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα) προς υποβολή εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ), προκειμένου 

να υποστηρίξουν τον Δήμο Ηρακλείου, που εδρεύει στο Νομό Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, 

στην υλοποίηση της πράξης «Κοινές Δράσεις για τη Δημιουργία "Πράσινων" - 

Περιβαλλοντικά Φιλικών Διαδρομών μέσα σε Τουριστικές Περιοχές - ECORouTs” και των 
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παραδοτέων του για αρχικό διάστημα επτά (7) μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι 

την λήξη του έργου «ECORouTs» . Σε περίπτωση παράτασης της πράξης παρέχεται η 

δυνατότητα περαιτέρω παράτασης των συμβάσεων, χωρίς να υποκρύπτεται οποιαδήποτε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας από τις εν λόγω συμβάσεις. 

1. Η πράξη ECOROUTS και το εθνικό και διεθνές πλαίσιο 

Η πράξη ECORouTs είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-

A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με Κύριο Δικαιούχο (ΚΔ) τον Δήμο Ηρακλείου που εδρεύει 

στο Ηράκλειο Κρήτης, και δικαιούχους τους Δήμους Πάφου, Χανίων και Αραδίππου. 

Η πράξη ECORouTs παρουσιάζει υψηλό βαθμό συνέργειας και συμπληρωματικότητας με σχετικές 

ευρωπαϊκές, περιφερειακές και εθνικές στρατηγικές. Ειδικότερα, το περιφερειακό επιχειρησιακό 

πρόγραμμα για την Κρήτη και ο Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βιώσιμη Ανάπτυξη με 

αναβάθμιση του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 

αλλαγής στην Κρήτη» (Θεματικός στόχος 4: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς») είναι συνυφασμένος με τον 

αντίστοιχο στον οποίο υπάγεται το "ECORouTs". Ο σχεδιασμός του «ECOROUTS» βασίζεται και 

συμφωνεί με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής του Ηρακλείου (Θεματικός 

Στόχος 6 & 7) & των Χανίων (Μέτρο 1.2), όπως αυτές περιγράφονται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα 2015-2019 των αντίστοιχων Δήμων.  

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από την αναπτυξιακή στρατηγική "Ευρώπη 2020" για την 

ερχόμενη δεκαετία έθεσε φιλόδοξους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια – προς επίτευξη μέχρι 

το 2020. Σε αυτή την περίπτωση, η πράξη συνεισφέρει στο στόχο 3. "Κλιματική αλλαγή και 

ενεργειακή βιωσιμότητα", μέσα από την οποία επιδιώκεται μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 20% (ή και 30%, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν) σε σχέση με το 1990, 

εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αύξηση κατά 20% της 

ενεργειακής απόδοσης. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2014/94/ΕΕ, η ηλεκτροκίνηση είναι 

σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών και ενεργειακών στόχων της 

Ένωσης για το 2020. 

2. Το περιβάλλον της πράξης ECORouTs 

Οι σύγχρονες πόλεις αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα εναέριας ρύπανσης. Ειδικότερα, οι 

υψηλές συγκεντρώσεις οξειδίου του αζώτου, διοξειδίου του θείου και αιωρούμενων σωματιδίων 

που σε μεγάλο ποσοστό προέρχονται από τις μεταφορές, έχουν αρνητικό αντίκτυπο τόσο στην 

ανθρώπινη υγεία όσο και στο φυσικό περιβάλλον. 

Έτσι η πράξη ECORouTs επιδιώκει την πιλοτική εισαγωγή στόλου ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων & λεωφορείων, που θα εκπέμπουν μηδενικούς ρύπους και που θα διέρχονται, από 

τοποθεσίες που χαρακτηρίζονται για τον μεγάλο αριθμό μετακινούμενων ατόμων (ιστορικά κέντρα 

πόλεων), δείχνοντας ταυτόχρονα τον απαιτούμενο σεβασμό στις ιστορικές τοποθεσίες, οι οποίες 

θα αναδειχθούν μέσα από την πληροφόρηση που θα λαμβάνουν οι επιβάτες των οχημάτων από 

τους πίνακες ανακοινώσεων των δρομολογίων. Και ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων, κατάλληλα για 

χρήση από ΑΜΕΑ. Ανάμεσα στα παραδοτέα της πράξης περιλαμβάνονται: 

 Η δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής, που θα επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σε 

πραγματικό χρόνο, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω κινητών τηλεφώνων, για την επίδειξη 

των αφίξεων & αναχωρήσεων, για τις κοντινότερες στάσεις και την συνολική διαδρομή που 

διανύουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία.  
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 Επανασχεδιασμός-χάραξη διαδρομών για τα ηλεκτροκίνητα οχήματα, πάντα με γνώμονα τον 

σεβασμό στο περιβάλλον, τη βελτίωση του μέσου ετήσιου επιπέδου αερίων ρύπων και τη 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες. 

 Ενημερωτικές δράσεις για το κοινό και δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού που θα 

απευθύνεται στις ομάδες - στόχο του έργου. Λαμβάνοντας υπόψη το ότι η περιοχή 

εφαρμογής είναι ένας τόπος με αυξημένη τουριστική κυκλοφορία και με μεγάλο αριθμό 

μόνιμων κατοίκων.  

Παράλληλα η επιτυχία της ιδέας της πράξης έγκειται στην μελλοντική υιοθέτηση των πρακτικών 

που θα υλοποιηθούν στο έργο, από άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν τις ίδιες προκλήσεις, κάτι 

που θα επιτευχθεί μέσω των δράσεων δημοσιότητας.  

3. Σκοπός και στόχοι της πράξης ECORouTs 

Ο γενικότερος σκοπός του «ECORouTs» είναι η ελάττωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων 

επιβλαβών, τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για το φυσικό περιβάλλον, και η προώθηση 

δράσεων που συμβάλλουν στην μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων προερχόμενοι από τις 

αστικές μεταφορές. Επιπροσθέτως, στους γενικότερους σκοπούς του ανήκουν, η υιοθέτηση ΤΠΕ 

έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των μεταφορών και η υποστήριξη της διασυνοριακής περιοχής 

Ελλάδας - Κύπρου για την εισαγωγή φιλόδοξων μέτρων και πολιτικών μεταφοράς προς μια 

βιώσιμη αστική κινητικότητα, ειδικότερα μέσα σε τουριστικές περιοχές.  

Ειδικότερα, στόχοι του «ECORouTs» είναι: Ο περιορισμός των εκπεμπόμενων αερίων ρύπων 

που προέρχονται από αστικές συγκοινωνίες μέσα από την εισαγωγή και πιλοτική λειτουργία 

ηλεκτροκίνητων λεωφορείων που παράγουν μηδενικούς ρύπους, η δημιουργία κινήτρων για τη 

χρήση περιβαλλοντικά φιλικών αστικών μέσων μεταφοράς, μέσα από τη διοργάνωση infodays και 

δράσεων δημοσιότητας με στόχο την ευαισθητοποίηση κυρίως του τοπικού πληθυσμού για τα 

οφέλη των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, η ενίσχυση της πρόσβασης σε φιλικότερες για τον χρήστη 

υπηρεσίες πληροφοριών με σκοπό την αύξηση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας των 

περιοχών. 

4. Τα πακέτα εργασίας της πράξης ECORouTs 

Η συνολική υλοποίηση της πράξης "ECORouTs" & γίνεται μέσα από τα παρακάτω Πακέτα Εργασίας 

(ΠΕ):  

• Το ΠΕ1 αφορά στη διαχείριση και στον συντονισμό της πράξης και των επιμέρους ΠΕ του, 

καθώς περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στη συνεχή επίβλεψη της, η οποία επιτυγχάνεται 

μέσα από τις συναντήσεις των εταίρων (1.2) & τις αναφορές προόδου τόσο του φυσικού 

όσο και του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων που έχει αναλάβει ο κάθε εταίρος (1.3).  

• Το ΠΕ2 στοχεύει στην πληροφόρηση και δημοσιότητα της πράξης και ειδικότερα 

περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν στην ενημέρωση των ομάδων - στόχων της πράξης 

(μόνιμοι κάτοικοι, επισκέπτες, περιβαλλοντικοί φορείς) τόσο για επερχόμενες δράσεις όσο 

και για τα αποτελέσματα αυτών. Συγκεκριμένα το ΠΕ2 περιλαμβάνει τις εξής δράσεις: Σχέδιο 

Δημοσιότητας του «ECOROUTS» σε Ελλάδα & Κύπρο (2.1), Δημιουργία λογοτύπου, 

ιστοσελίδας & προφίλ στα Social media (2.2), Δημιουργία & διανομή ενημερωτικού υλικού, 

(2.3), Καταχωρήσεις στον εθνικό & τοπικό τύπο και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) 

(2.4), διοργάνωση 4 infodays (2 στην Ελλάδα/1 στην Κύπρο) με σκοπό την 

ευαισθητοποίηση των ομάδων στόχος σε θέματα δημοσίων μεταφορών χαμηλών ρύπων 

(2.5).  
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• Το ΠΕ3 «Καινοτόμα οχήματα μηδενικών ρύπων» περιλαμβάνει την προμήθεια 3 

ηλεκτροκίνητων λεωφορείων & 6 ηλεκτροκίνητων οχημάτων και την εγκατάσταση των 

σταθμών φόρτισης τους (3.1), 

• Το ΠΕ4 «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης πράσινης κινητικότητας» 

ανήκουν δράσεις όπως η εκπόνηση μελέτης για τη χάραξη των πράσινων διαδρομών και τη 

χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης (4.1), την ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής που θα 

παρέχει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω ίντερνετ και κινητών τηλεφώνων (4.2) και 

την ανάπτυξη ενός συστήματος τηλεματικής (4.3) που μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων θα 

προβάλλονται, πέρα από τον χρόνο άφιξης των ηλεκτρικών λεωφορείων, πληροφορίες που 

αφορούν σε ιστορικά στοιχεία των σημείων από τα οποία διέρχονται τα ηλεκτροκίνητα 

λεωφορεία. Στο πλαίσιο του ίδιου ΠΕ θα εκπονηθούν μελέτες για την εγκατάσταση και 

λειτουργία ηλεκτρικών λεωφορείων (αστικών συγκοινωνιών) στο Δήμο Χανίων (4.4). 

Αντίστοιχα θα εκπονηθούν μελέτες που αφορούν στην κυκλοφορία του δημοτικού στόλου 

του Δήμου Αραδίππου (4.4) & θα γίνει προμήθεια λογισμικού & εξοπλισμού για τηλεματική 

διοίκηση & δορυφορική εποπτεία του δημοτικού στόλου (Fleet Telematics Solution) (4.5).  

• Το ΠΕ5 περιλαμβάνει την 7μηνη πιλοτική λειτουργία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και 

εκπαίδευση οδηγών στη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων (5.1), την μελέτη αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων του έργου (5.2) καθώς επίσης και την μελέτη βιωσιμότητας μέσα από 

την οποία αποτιμάται η συνεισφορά του έργου μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσής του 

(5.4). Στο ίδιο πακέτο εργασίας, ανήκει η δράση εκείνη που αφορά στη διάχυση των 

αποτελεσμάτων του έργου μέσω της διοργάνωσης μιας τελικής εκδήλωσης του έργου (5.3). 

Τέλος, στο ΠΕ5 συμπεριλαμβάνεται δράση που αφορά στην συνεισφορά του έργου μετά την 

ολοκλήρωση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια σαφή εικόνα για την αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων του έργου τα οποία προηγουμένως θα έχουν αξιολογηθεί. Παράλληλα στην 

ίδια δράση θα προτείνονται περιοχές στις οποίες θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή 

αντίστοιχες πρακτικές με εκείνες που υιοθετήθηκαν & εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο του έργου. 

5. Εκροές της πράξης ECORouTs για τον Δήμο Ηρακλείου 

Οι κύριες εκροές της πράξης ECORouTs για τον Δήμο Ηρακλείου είναι:  

• 2 ηλεκτροκίνητα λεωφορεία μικρού μεγέθους για το Δήμο Ηρακλείου, η πιλοτική λειτουργία 

αυτών σε διαδρομή/διαδρομές μέσα στο ιστορικό κέντρο της πόλης, 2 σταθμοί φόρτισης.  

• Μελέτη για τη χάραξη διαδρομών σε ιστορικές τοποθεσίες–διαμόρφωση στάσεων με 

προσανατολισμό στην ανάδειξη πολιτιστικών και ιστορικών μνημείων. 

• Δημιουργία διαδικτυακής εφαρμογής που θα επιτρέπει τη λήψη πληροφοριών σε πραγματικό 

χρόνο, μέσω διαδικτύου ή κινητών τηλεφώνων, για την επίδειξη των πραγματικών αφίξεων 

& αναχωρήσεων, τις κοντινότερες στάσεις και την συνολική διαδρομή που διανύουν τα 

ηλεκτρικά λεωφορεία, βασιζόμενη σε ένα σύστημα γεωγραφικών υπηρεσιών (GPS).  

• Εγκατάσταση συστήματος τηλεματικής, όπου μέσω ηλεκτρονικών πινακίδων που θα είναι 

τοποθετημένες σε κάθε στάση–ιστορική τοποθεσία, θα ενημερώνεται ο επισκέπτης, για την 

άφιξη του τουριστικού, περιβαλλοντικά φιλικού λεωφορείου & για ιστορικά στοιχεία που 

αφορούν το σημείο στο οποίο βρίσκεται.  

• Διοργάνωση 1 εκδήλωσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού σε θέματα 

πράσινης μετακίνησης.  

• Σύνταξη του σχεδίου δημοσιότητας για την Ελλάδα  
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• Δημιουργία & διανομή υλικού σε ομάδες-στόχους, όπως τοπικός πληθυσμός, 

περιβαλλοντικοί οργανισμοί, σχολεία, συλλογικοί φορείς επιχειρήσεων μεταφορικού έργου, 

τουριστικοί πράκτορες, τουρίστες κλπ.  

• Μελέτη αξιολόγησης του «ECOROUTS» στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων που θα επιφέρει η πιλοτική λειτουργία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων. 

• Τελική εκδήλωση του «ECOROUTS». 

6. Θέσεις προσωπικού ΣΜΕ & απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα 

Στο πλαίσιο του ECORouTs και για λογαριασμό του Κύριου Δικαιούχου της πράξης αυτού θα 

απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων 

(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. 

ΠΙΝΑΚΑ Β): 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΜΕ 

Κωδ. 

θέσης 
Υπηρεσία 

Έδρα 

υπηρεσίας 
Ειδικότητα 

Διάρκεια 

σύμβασης 

Αριθμός 

ατόμων 

1 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Διεύθυνση 

Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & 

Πληροφορικής / Τμήμα 

Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων 

 

Για την υλοποίηση της πράξης 

«Κοινές Δράσεις για τη 

Δημιουργία "Πράσινων" - 

Περιβαλλοντικά Φιλικών 

Διαδρομών μέσα σε 

Τουριστικές Περιοχές - 

ECORouTs” 

Ηράκλειο 

Κρήτης 

ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ   

ή ΠΕ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & 

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

7 μήνες από 

 την υπογραφή 

της σύμβασης για 

το 2.1.2 και έως 

τη λήξη της 

Πράξης για τα 

υπόλοιπα, με 

δυνατότητα 

παράτασης αν 

αυτή παραταθεί. 

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: 

18 ΩΡΕΣ ΤΗΝ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

1 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ On/off 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101 

 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 

Συστημάτων Παραγωγής) ή Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης  ή Δημόσιας 

Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το 

οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ On/off 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών 

Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 

Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή 

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή 

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 

Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 

Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

γ) Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον συντονισμό, ή/και διαχείριση, 

ή/και υποστήριξη έργων, που έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, 

ή/και Αναπτυξιακών Οργανισμών 

 

δ) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο C2  

 

 ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ 

 (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)  

 

α)  Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 

μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή 

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και 

Συστημάτων Παραγωγής) ή  Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης ή  Δημόσιας 

Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το 

οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών 

Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ On/off 

Κωδικός θέσης 

Τίτλος σπουδών  

και  

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και 

Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής 

Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής 

Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης 

Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή 

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή 

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή 

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης 

Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης 

Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού ή 

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και 

Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή 

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή 

Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-

Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων 

Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το 

ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος 

σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) 

υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

γ) Ελάχιστη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία ενός (1) έτους στον 

συντονισμό, ή/και διοίκηση, ή/και διαχείριση, ή/και υποστήριξη έργων, που 

έχουν υλοποιηθεί στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων/έργων. 

 

δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας – Επίπεδο Β2. 

 

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. 

7. Πρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα και μοριοδότηση 

Σε κάθε περίπτωση ακολουθούνται οι αρχές για την ίση μεταχείριση και τις ίσες ευκαιρίες 

πρόσβασης. Για την αξιολόγηση τους οι υποψήφιοι/ες θα συμπληρώσουν την σχετική αίτηση 

και παράλληλα θα υποβάλουν και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων, ΜΟΝΟ εφόσον κατέχουν τα υποχρεωτικά (On/Off) 

προσόντα, καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα μοριοδοτούμενα κριτήρια επιπρόσθετων 

προσόντων:  

α. Επιπρόσθετοι (πέρα των ζητούμενων), τίτλοι σπουδών 

β. Επιπρόσθετη (πέραν της ελάχιστης ζητούμενης) επαγγελματική εμπειρία σε πράξεις και 

προγράμματα σχετικά με το αντικείμενο του έργου. 

Α/Α ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΡΙΑ 
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1.  
Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο και τα 

παραδοτέα της παρούσας πρόσκλησης (έως 1) 
30 

2.  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στους τομείς της Επιχειρησιακής Έρευνας 

ή/και Διοίκησης Έργων (έως 1) (δεν βαθμολογείται αν κατατεθεί 
αποδεκτό Δ.Δ.) 

20 

3.  

Επιπρόσθετη πέραν των ελάχιστων χρονικών ορίων επαγγελματική εμπειρία 

σε θέματα συναφή με το αντικείμενο και τα παραδοτέα της παρούσας 
πρόσκλησης 

 

Ο υποψήφιος λαμβάνει 1 μόριο για κάθε μήνα επιπλέον εμπειρίας με ανώτατο 

όριο τους 60 μήνες 
Έως 60 

4.  
Εξειδικευμένη εμπειρία στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στο 

πλαίσιο εδαφικής συνεργασίας ή /και Αναπτυξιακών Οργανισμών  
30 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max.) 120 

 

Κάθε υποψήφιος, δικαιούται να καταταγεί ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα σε πίνακες 

κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το 

άθροισμα μοριοδότησης των Επιπρόσθετων Προσόντων Αξιολόγησης (μέγιστος αριθμός 

μορίων : 120), ΜΟΝΟ εφόσον κατέχει τα υποχρεωτικά (On/Off) προσόντα. 

8. Συμβατικό Αντικείμενο ΣΜΕ ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών Παραγωγής & 

Διοίκησης 

Το αντικείμενο μαζί με τα αντίστοιχα παραδοτέα του αναδόχου ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ 

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης  περιγράφεται παρακάτω: 

A. Για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 1/Παραδοτέο 1.1.3 «Διαχείριση του 

έργου»: 

1. Υποστήριξη του ΚΔ στον συντονισμό των εταίρων του έργου και στην συλλογή 

στοιχείων για τις αναφορές προόδου του οικονομικού αντικειμένου 

2. Συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας (αν απαιτείται) 

3. Σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων προς την Αναθέτουσα Αρχή σχετικά με το 

οικονομικό αντικείμενο του έργου 

4. Προετοιμασία εκθέσεων οικονομικού αντικειμένου και αναφορών για την 

πιστοποίηση δαπανών με τρόπο που θα εγγυάται την ομαλή υλοποίηση του έργου 

5. Παρακολούθηση του αιτήματος πιστοποίησης και την διάθεση των απαραίτητων 

δικαιολογητικών ώστε η κάθε πιστοποίηση να γίνεται έγκαιρα. Αντίγραφα των 

αιτημάτων θα τηρούνται στο αρχείο του Δήμου 

6. Παρακολούθηση της πορείας των οικονομικών του προγράμματος και της διαδικασίας 

απόδοσης των χρημάτων τόσο από Κοινοτικούς όσο και από Εθνικούς πόρους. Ο 

Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει την κατά το δυνατό συντομότερη απόδοση των 

χρημάτων έπειτα από κάθε οικονομικό αίτημα 

7. Εν γένει συμβουλευτική υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής επί θεμάτων 

σχετιζόμενων με την παρακολούθηση των χρηματοροών 

B. Για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 2/ Παραδοτέο 2.1.2 «Δημοσιότητα 

μέσω ηλεκτρονικών μέσων και δημιουργία ενημερωτικού υλικού»: 
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1. Συντονισμός και υποστήριξη της διοργάνωσης όλων των δράσεων δημοσιότητας 

(παρακολούθηση διαγωνισμών, διοικητικές διαδικασίες, παραδοτέα, κ.λπ.) του 

Δήμου 

2. Επικοινωνία με τον ανάδοχο για τη δημιουργία του ενημερωτικού υλικού, εκ μέρους 

του ΚΔ 

3. Προώθηση του έργου μέσω ηλεκτρονικών μέσων (social media, blogs σχετικά με την 

ηλεκτροκίνηση) και των λοιπών μέσων που διαθέτει ο Δήμος (δημιουργία 6 posts 

στους λογαριασμούς social media). 

4. Συντονισμός της υλοποίησης δράσεων «εξ αποστάσεως» για τις οποίες θα απαιτηθεί 

η συνεργασία των υπηρεσιών πληροφορικής του Δήμου 

C. Για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 5/ Παραδοτέο 5.1.2 «Αξιολόγηση του 

έργου»: 

Αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής του έργου και ειδικότερα της λειτουργίας των 

ηλεκτροκίνητων λεωφορείων στην πόλη του Ηρακλείου με βασικούς άξονες: 

1. Καταγραφή και Ανάλυση της Προηγούμενης Κατάστασης (πριν την εισαγωγή 

ηλεκτροκίνητων οχημάτων) 

2. Καταγραφή και Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης  

3. Αποτύπωση και Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του έργου μετά την ολοκλήρωσή 

τους 

D. Για την υλοποίηση του Πακέτου Εργασίας 5/ Παραδοτέο 5.1.4 «Μελέτη 

βιωσιμότητας του έργου»: 

1. Το σχέδιο βιωσιμότητας στοχεύει στην παρουσίαση και ανάλυση ενός επενδυτικού 

σχεδίου για την συνέχιση της λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και μετά 

τη λήξη του έργου 

2. Με το σχέδιο βιωσιμότητας εξετάζονται όλοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη 

βιωσιμότητα ενός έργου, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία του κατά τα προηγούμενα 

έτη και τις προοπτικές του. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο εκπόνησης του σχεδίου 

βιωσιμότητας θα εξεταστεί η σκοπιμότητα επενδύσεων που πρέπει να γίνουν 

προκειμένου να συντηρηθούν και να λειτουργούν τα ηλεκτροκίνητα τουριστικά 

λεωφορεία 

3. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έκθεσης καθορίζουν κατά πόσον η λύση είναι εφικτή 

από όλες τις παραπάνω απόψεις και, κατά συνέπεια, αν θα πρέπει να συνεχιστεί η 

λειτουργία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων 

4. Ενδεικτικά, για την σύνταξη και εκπόνηση του σχεδίου βιωσιμότητας θα γίνουν τα 

ακόλουθα:  

 Διενέργεια αναλυτικής καταγραφής και ποσοτικοποίησης του συνόλου των 

απαιτούμενων πόρων για την λειτουργία των ηλεκτροκίνητων λεωφορείων και 

μετά τη λήξη του έργου 

 Λεπτομερής ανάλυση της αγοράς 

 Ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος (ανταγωνισμός) του 

κλάδου των αστικών μετακινήσεων  

 Καθορισμός των εναλλακτικών σεναρίων υλοποίησης 

 Καθορισμός των πηγών χρηματοδότησης 
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 Αξιολόγηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών και κοινωνικοοικονομικών 

αποτελεσμάτων της συνέχισης της λειτουργίας των ηλεκτροκίνητων οχημάτων 

και μετά την λήξη του έργου 

 Εξέταση του βέλτιστου σχεδιασμού εκτέλεσης και υλοποίησης των επενδυτικών 

σχεδίων. 

 Αποτύπωση των τρόπων με τους οποίους μπορούν να «μεταφερθούν» τα 

αποτελέσματα και οι πρακτικές του έργου σε άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν 

τις ίδιες προκλήσεις με εκείνες της περιοχής του έργου 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

1. Αναφορές προόδου και 

οικονομικών στοιχείων 

2 

συμπεριλαμβανομένης της τελικής έκθεσης που θα 

υποβληθεί 2 μήνες μετά την έκδοση όλων των 

πιστοποιητικών επαληθευμένων δαπανών και το αργότερο 

6 μήνες από την επίσημη ημερομηνία λήξης του έργου. 

2. Εκθέσεις υλοποίησης δράσεων δημοσιότητας του έργου 2 

3. Ενδιάμεση έκθεση (για την αξιολόγηση του έργου) 1 

4. Τελική έκθεση (για την αξιολόγηση του έργου) 1 

5. Πλάνο βιωσιμότητας του έργου 1 

Ο Δήμος Ηρακλείου, ως Κύριος Δικαιούχος της Πράξης «ECOROUTS», «βαρύνεται» με τις 

αρμοδιότητες για τον συντονισμό της. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της παρούσας 

πρόσκλησης σύναψης μιας (1) ΣΜΕ ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Μηχανικών 

Παραγωγής & Διοίκησης (από κοινού με την ήδη συνημμένη ΣΜΕ ειδικότητας ΠΕ 

Πληροφορικής) περιλαμβάνονται: 

 Η υποστήριξη του Συντονιστή του Έργου (PC) στον συντονισμό, την διοίκηση, τον έλεγχο 

των πόρων του έργου και την επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές.  

• Η υποστήριξη του Technical Manager (TM) στα τεχνικά και διοικητικά ζητήματα που 

αφορούν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου (εκθέσεις προόδου, 

υλοποίηση δράσεων εντός του χρονοδιαγράμματος, δράσεις προβολής & δημοσιότητας)  

• Η υποστήριξη του Financial Manager (FM) στα οικονομικά ζητήματα του έργου.  

• Η υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης Έργου (PMT) [PC, ΤΜ και FM] του ΚΔ, στο έργο της 

(γενική πολιτική, κατεύθυνση και διαχείριση του έργου, έγκριση εκθέσεων προόδου και 

παραδοτέων, διαχείριση κινδύνων και προβλημάτων, παρακολούθηση & αξιολόγηση του 

έργου με βάση τους δείκτες εκροών & αποτελεσμάτων, συμμετοχή στις «φυσικές» και 

διαδικτυακές (skype) συναντήσεις της πράξης, ασφαλή διατήρηση και με λογική σειρά ανά 

πάσα ώρα και στιγμή σε συνήθη μέσα αποθήκευσης δεδομένων, όλων των στοιχείων και 

εγγράφων που σχετίζονται με το έργο, κ.λπ.) 

• Η υποστήριξη της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου του ΚΔ στην συνεργασία με τους 

εταίρους της πράξης, στην διαδικασία επικοινωνίας και αποστολής εγγράφων και των 

σχετικών με το έργο αναφορών (σε συμφωνία με το Εγχειρίδιο Διαχείρισης του Έργου και 

την Internal Regulation Arrangement.) 
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9. Κόστος της σύμβασης 

Το συνολικό κόστος της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου ανέρχεται στο ποσό των δέκα έξι 

χιλιάδων εκατό τριάντα τριών ευρώ και είκοσι δύο λεπτών (€ 16.130,22) για όλο το 

χρονικό διάστημα υλοποίησης της πράξης ECOROUTS  και της τυχόν παράτασης της. Στο ποσό 

αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του αναδόχου, Φ.Π.Α. 24%, φόρος εισοδήματος 20%, πάσης 

φύσης νόμιμες κρατήσεις, και ασφαλιστικές εισφορές εφόσον ο ανάδοχος υπάγεται στις 

διατάξεις παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016. Σε περίπτωση μη υπαγωγής του 

αναδόχου σε καθεστώς ΦΠΑ ή στις διατάξεις του Ν.4387/2016 η σύμβαση θα διαμορφωθεί στο 

αναλογούν ποσό για αμοιβή και νόμιμες κρατήσεις. 

Τυχόν έξοδα μετακινήσεων εκτός έδρας, σύμφωνα με τον οδηγό επιλεξιμότητας δαπανών του 

Προγράμματος «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», εμπίπτουν στις «Δαπάνες ταξιδιών και 

διαμονής» και επιβαρύνουν τον Δήμο Ηρακλείου. 

10.Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, θα δημοσιευθεί στην ημερήσια  τοπική εφημερίδα 

ΠΑΤΡΙΣ του νομού Ηρακλείου. 

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ECORouTs» και τα Ειδικά Παραρτήματα «(Α1) 

Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ με Ημ. Εκδ. 17/01/2019» και (Α2) «Απόδειξη 

Γλωσσομάθειας με Ημ. Εκδ. 12/04/2019»], θα γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων του 

δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, στο οποίο εδρεύει η υπηρεσία με 

σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης στο φορέα και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου, ως εξής: www.heraklion.gr  Ο Δήμος  Προσλήψεις  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης «ECORouTs» 

11. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ-

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΜΕ» και να την υποβάλουν, 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, στα γραφεία της 

υπηρεσίας μας με τα ακόλουθα στοιχεία:  

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1 Τ.Κ 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Υποβολή υποψηφιότητας για τη σύναψη Μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο 

πλαίσιο της πράξης «ECORouTs». Θέση: ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 

με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας 

http://www.heraklion.gr/
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σε τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού 

καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 

μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα 

(δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη 

ημέρα.  

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε (εργάσιμες ημέρες & ώρες) με το Τμήμα 

Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Ηρακλείου, τηλ. επικοινωνίας: 2813 409424, 2813 

409162. 

12.Εμπειρία υποψήφιων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) 

Στην παρούσα πρόσκληση βαθμολογείται η επιπρόσθετη εμπειρία (πέραν του αντικειμένου 

on/off κριτηρίου συμμετοχής) που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με 

το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, και μέχρι συμπληρώσεως των πέντε (5 ετών) 

εμπειρίας. Καθώς και η εξειδικευμένη εμπειρία της παραγράφου 7.δ. 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 

δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της 

εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται κατά περίπτωση στην παρούσα ανακοίνωση ως τυπικό 

προσόν πρόσληψης. 

ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ 

1 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία 

επιλογής 

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης 

Έργου (ΣΜΕ) στο πλαίσιο της πράξης «ECORouTs» (βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., ενότητα Ε., 

υποενότητα «ΤΡΟΠΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

13. Απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι για την υποβολή της αίτησης τους και την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 

προσκομίσουν : 

1. Φόρμα αίτησης συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη (Έντυπο ΣΜΕ ECOROUTS) 

2. Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της 

ταυτότητας.  

3. Βιογραφικό σημείωμα  

4. Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια) 

5. Βασικό τίτλο σπουδών 

6. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα 

7. Τίτλοι/πιστοποιητικά γλωσσομάθειας 

8. Πτυχία/πιστοποιητικά/βεβαιώσεις απόδειξης χειρισμού Η/Υ 

9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή 

επαγγελματικές ταυτότητες που προβλέπονται από την Ανακοίνωση (μόνο για τις 

ειδικότητες που απαιτούνται) 
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10. Έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά ασφάλισης, συμβάσεις, συμφωνητικά) για την 

απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας 

11. Άλλα συνηγορούντα στοιχεία που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος/η ενδιαφερόμενη και 

αφορούν αποκλειστικά και μόνο στα κριτήρια επιλογής (π.χ. Συστατικές Επιστολές, 

Υποτροφίες, Βραβεία κ.λπ.) 

Για τα παραποιημένα ή πλαστά φωτοαντίγραφα: «στις περιπτώσεις προσκόμισης 

παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις του 

ν.1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη 

πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά».  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ για ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ  

1. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης και η μη παράλειψη όλων των στοιχείων που απαιτούνται 

είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου/της υποψηφίας.  

2. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας ή η μη υποβολή του συνόλου των 

προβλεπόμενων από την παρούσα δικαιολογητικών αποκλείει τον υποψήφιο/την υποψήφια 

από τη διαδικασία.  

3. Υποψήφιος/υποψήφια, ο οποίος/η οποία δεν πληροί τα προσόντα OΝ για τη θέση, για την 

οποία υποβάλλει εκδήλωση ενδιαφέροντος, αποκλείεται από τη διαδικασία.  

4. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να ανατρέχουν στον ιστότοπο του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

προκειμένου για την παρακολούθηση των αναρτήσεων σχετικά με την εξέλιξη της 

διαδικασίας.  

14.Αξιολόγηση - κατάταξη υποψηφίων 

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των 

κριτηρίων που αναφέρονται στην ανακοίνωση. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας 

θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου, πραγματοποιείται 

ως εξής:  

a. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της 

ειδικότητας και ακολουθούν οι έχοντες τα επικουρικά (Α’, Β’ επικουρίας κ.ο.κ.) 

b. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) 

γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από 

τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (Διδακτορικό Δίπλωμα ή/και Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Σπουδών, Επιπρόσθετη πέραν των ελάχιστων χρονικών ορίων επαγγελματική εμπειρία, 

εξειδικευμένη εμπειρία στην διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, γνώση ξένης 

γλώσσας.) 

c. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που 

έχει τις περισσότερες μονάδες στο τρίτο βαθμολογούμενο κριτήριο (επιπρόσθετη εμπειρία) 

και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο 

και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων 

καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.  

15. Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα της Υπηρεσίας (με σχετικό πρακτικό ανάρτησης) 
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και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, ως εξής: www.heraklion.gr  Ο Δήμος  

Προσλήψεις  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο 

της πράξης ECORouTs. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών (υπολογιζόμενες 

ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Για την άσκηση 

του ως άνω δικαιώματος δύνανται να λάβουν πλήρη γνώση των δικαιολογητικών όσων 

προηγούνται αυτών στον πίνακα κατάταξης στη θέση, για την οποία εξεδήλωσαν ενδιαφέρον, 

εφόσον έχουν έννομο συμφέρον. Η εξέταση των ενστάσεων θα γίνει από αρμόδια επιτροπή. 

16.  Ανάρτηση τελικών αποτελεσμάτων 

Οι υποψήφιοι δύνανται να λάβουν γνώση των τελικών αποτελεσμάτων της αξιολόγησης-

ενστάσεων από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, ως εξής: www.heraklion.gr  Ο 

Δήμος  Προσλήψεις  ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ για την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της 

πράξης «ECOROUTS». 

17. Πρόσληψη - υπογραφή σύμβασης 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο 

εντός εύλογου χρόνου μετά την ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων.  

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με 

άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά 

τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν. Οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης 

αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό 

διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) Σύμβασης Μίσθωσης 

Έργου (ΣΜΕ) στο πλαίσιο της πράξης «ECORouTs» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες 

για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης ΣΜΕ ECOROUTS, σε συνδυασμό 

με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης 

των υποψηφίων και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή 

τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο 

Παράρτημα αυτό, αλλά και στα Ειδικά Παραρτήματα (Α1) και (Α2) με σήμανση έκδοσης 

«17/01/2019» και «17/04/2019» αντίστοιχα, μέσω του δικτυακού τόπου του Δήμου 

Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: 

www.heraklion.gr  Ο Δήμος  Προσλήψεις  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο της πράξης 

ECORouTs. 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 
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