
  

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ : 31 

(Απόσπασμα από το πρακτικό 10) 

Περίληψη: Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων και πίνακα κατάταξης υποψηφίων της 

αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης για την υπ’ αρ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με Σύμβαση Ιδιωτικού Δίκαιου 

Ορισμένου Χρόνου 

Στο Ηράκλειο, σήμερα 02/08/2022 ημέρα Τρίτη συνεδρίασε δια ζώσης στην αίθουσα «Ανδρέα 

Παπανδρέα»,  το Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε.» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 162084127000, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 146/29-07-2022 έγγραφης 

πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σισαμάκη Γεωργίου κατ’ εφαρμογή της εντολής που του 

παρασχέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.2 του Καταστατικού. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, βρέθηκε σε πλήρη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (09) μελών 

βρέθηκαν παρόντα κατά την συνεδρίαση και τα εννέα (09) μέλη και συγκεκριμένα : 

 

Α/Α ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  

1 Σισαμάκης Γεώργιος (Πρόεδρος)  

2 Αναστασάκης Ιωάννης   

3 Βαρδαβάς Κωνσταντίνος   

4 Μπουνάκης Νικόλαος   

5 Αρχοντάκη  Καλογεράκη 

Στυλιανή 

  

6 Καναβάκη Μαρία   

7 Στυλιανού Ευγενία   

8  Περισυνάκης Αντώνιος Νιωτάκης Γεώργιος 

9 Χρονάκης Δημήτριος   

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, με την παρουσία των παραπάνω μελών του Δ.Σ., 

κηρύχθηκε η έναρξη της συνεδρίασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Θέμα 1: Έγκριση 2ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων και πίνακα κατάταξης υποψηφίων της αρμόδιας 

επιτροπής αξιολόγησης για την υπ’ αρ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
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Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με Σύμβαση Ιδιωτικού Δίκαιου 

Ορισμένου Χρόνου 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Σισαμάκης Γεώργιος εισηγούμενος το θέμα αναφέρει ότι σύμφωνα με: 

• την υπ΄αρ. 13/2022 (ΑΔΑ:ΨΡ8946Ν4ΒΓ-6ΚΘ) απόφαση Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση σύναψης 

σύμβασης για τη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  

• την υπ’ αρ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 

Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με Σύμβαση Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου η οποία 

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, του Παραρτήματος Ανακοίνωσης Πρόσληψης 

που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης και το υπ΄αρ. πρωτ. 58/19-05-2022 έγγραφο 

διόρθωσης επί της ανακοίνωσης,  

• τις υπ’ αριθμ. 9/2022 (ΑΔΑ:ΨΧΧΜ46Ν4ΒΓ-ΟΓΞ)  και 22/2022 (ΑΔΑ:6ΞΤΩ46Ν4ΒΓ-ΗΣΜ) αποφάσεις 

Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης προσωπικού, 

• την υπ’ αριθμ. 27/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΟΡ46Ν4ΒΓ-ΧΞ5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης 

πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων και συνέχισης της διαδικασίας αξιολόγησης των 

υπόλοιπων αιτήσεων ως προς τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα τους, και τη διενέργεια 

συνέντευξης των υποψηφίων από το Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

Κατόπιν λοιπόν της υπ΄ αριθμ. 27/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΟΡ46Ν4ΒΓ-ΧΞ5) απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου 

συντάχθηκαν κατά σειρά τα ακόλουθα πρακτικά :  

1) Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 134/18-2-2022 πρακτικό διενέργειας συνέντευξης ως ακολούθως : 

Ηράκλειο, 18/07/2022 

          Αρ. Πρωτ.: 134 

ΘΕΜΑ: Πρακτικού διενέργειας συνέντευξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης 

πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1/2021 (ΑΔΑ: 6Ψ0Ρ46Ν4ΒΓ-0ΟΝ), ανασυγκροτήθηκε με την υπ’ 

αριθμ. 18/2022 (ΑΔΑ: 6Κ5Β46Ν4ΒΓ-89Γ) αποφάσεις του Δ.Σ του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

και της υπ’ αριθμ. 107622/5-11-2021 Διαπιστωτικής Απόφασης Δημάρχου Ηρακλείου, ως αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της 

συνέντευξης,  αποτελούμενο από τους: 

1. Σισαμάκης Γεώργιος, πρόεδρος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

2. Αναστάσακης Ιωάννης, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

3. Βαρδαβάς Κωνσταντίνος, Β΄ Αντιπρόεδρος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (αποχώρησε στις 12:30) 

4. Καλογεράκη Στυλιανή, μέλος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

5. Καναβάκη Μαρία, μέλος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

6. Στυλιανού Ευγενία, μέλος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

7. Νικόλαο Μπουνάκη, μέλος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

8. Περισυνάκη Αντώνιος, αναπληρωματικό μέλος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (προσήλθε στις 12:30) 

συνεδρίασε την Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022 και ώρα 11:00 στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου, με σκοπό να διενεργήσει τη 

συνέντευξη των υποψηφιοτήτων όπως προβλεπόταν από την αρ. πρωτ. 49/2020 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊσταμένου της 
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Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

(Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου. 

Σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ: 6ΚΞΙ46Ν4ΒΓ-ΩΦ5) με θέμα «Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 

49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» και 

27/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΟΡ46Ν4ΒΓ-ΧΞ5) με θέμα «Έγκριση πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 

Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» αποφάσεις ΔΣ, οι 

υποψήφιοι που συνέχισαν στη διαδικασία αξιολόγησης ενημερώθηκαν με τις αριθμ. πρωτ. 108,109, 110, 111, 112, 113,114, 115, 116, 

117, 118 και 119/28-06-2022 επιστολές του Προέδρου για τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης. 

Η διενέργεια της συνέντευξης ξεκίνησε από τις 11:00 και ολοκληρώθηκε στις 14:00. Τα μέλη του ΔΣ αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

συσκέφθηκε και ανακοίνωσε τα κάτωθι αποτελέσματα : 

1. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 64/20-5-2022 αίτησης)βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 193,57 

2. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 65/20-5-2022 αίτησης)  βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 126,29 

3. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 66/23-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 78,43 

4. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 67/23-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 228,29 

5. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 68/23-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 215,00 

6. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 69/23-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 166,71 

7. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 70/23-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 239,29 

8. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 71/23-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 237,86 

9. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 72/23-5-2022 αίτηση) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 165,57 

10. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 79/27-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 135,29 

11. ………………………………….. (αρ. πρωτ. 80/27-5-2022 αίτησης) βαθμολογήθηκε με Μ.Ο. = 141,57 

 

1) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 64/20-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY, γνωρίζει καλά την αγγλική και ιταλική γλώσσα. 

Έχει απασχοληθεί ως Γενικός Διευθυντής, Διευθυντής Εργοστασίου και Παραγωγής σε ιδιωτική επιχείρηση και απασχολείτο 

σήμερα ως Ανεξάρτητος Σύμβουλος. 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει στοιχειωδώς ικανοποιητική εμπειρία στην 

μελέτη, επίβλεψη ή/και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Σε ότι αφορά ζητήματα σύνταξης τευχών δημοπράτησης, 

παρακολούθησης δημόσιων διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών και την εκτέλεση έργων, οργάνωσης /διοίκησης τεχνικών 

υπηρεσιών /θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ, οι γνώσεις /εμπειρία του κρίνονται επίσης, ως στοιχειωδώς ικανοποιητικές. Αντίθετα, ως 

εξαίρετη κρίνεται η εμπειρία του σε ζητήματα διοίκησης έργου (project management). Σε αυτή την εμπειρία περιλαμβάνεται και 

η συνεργασία- απρόσκοπτη επικοινωνία με ομάδες διαφορετικών ειδικοτήτων σε επίπεδο διοίκησης και σχεδιασμού για την 

επίτευξη στόχων. Ως εκ τούτου οι επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες του κρίνονται εξαίρετες. Με βάση την συνολική 

εικόνα διαπιστώνεται ότι διαθέτει ικανότητες διαχείρισης κρίσεων και πολυεπίπεδης αντιμετώπισης έκτακτων-απρόβλεπτων 

συνθηκών και διοικητικών κωλυμάτων. Η κατανόηση του για τις απαιτήσεις της θέσης και τον ιδιαίτερο ρόλο των Α.Ο.Τ.Α. ως 

αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ είναι σε ενδιάμεσο επίπεδο. 

2) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 65/20-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στερείται γνώση ξένης γλώσσας. 
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Έχει απασχοληθεί σε δημόσιους φορείς όπως στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου και στο Δήμο «Νίκος Καζαντζάκης» αλλά και σε ιδιωτικές 

κατασκευαστικές εταιρείες σε οικοδομικά έργα δημόσια και ιδιωτικά (μελέτη και κατασκευή). 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει εργαστεί /συνεργαστεί με διάφορες εταιρείες, 

ενώ διαθέτει και δικό του τεχνικό γραφείο μελετών-επιβλέψεων. Από τα παραπάνω έχει αποκομίσει εμπειρία στην εκτέλεση 

δημοσίων έργων (υδραυλικά, οδοποιίας, σκυροδέματος, κτιριακά) και στην εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη υδραυλικών 

έργων και έργων σκυροδέματος. Επίσης έχει ικανοποιητική εμπειρία στην εκτέλεση ιδιωτικών κτιριακών έργων. Τέλος, η εμπειρία 

του σε επίπεδο εκτέλεσης έργων, ως προϊστάμενος εργοταξιακού γραφείου, περιλαμβάνει τις βασικές κατηγορίες υποδομών που 

διαθέτουν οι ΟΤΑ (σχολεία, κτίρια γραφείων, υδραυλικά/αποχετευτικά/αρδευτικά, οδοποιία). Η εμπειρία-θητεία του ως ειδικός 

συνεργάτης περιφερειακού δήμου θεωρείται στοιχειωδώς ικανοποιητική. Διαπιστώθηκε ότι οι ικανότητες του στην διαχείριση 

κρίσεων και την πολυεπίπεδη αντιμετώπισης έκτακτων-απρόβλεπτων συνθηκών και διοικητικών κωλυμάτων είναι στοιχειωδώς 

ικανοποιητικές. Επίσης οι γνώσεις του  για τις απαιτήσεις της θέσης το θεσμικό πλαίσιο των Α.Ο.Τ.Α. και τον ιδιαίτερο ρόλο τους 

ως αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ είναι ελάχιστες. Οι δεξιότητες επικοινωνίας και η προθυμία του κρίνονται στοιχειωδώς 

ικανοποιητικές. 

3) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 66/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοικήσεως 

του πολυτεχνείου Κρήτης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοικήσεως του 

Πολυτεχνείου Κρήτης, γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. 

Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε δημόσιους φορείς όπως στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, στη ΔΕΗ ΑΕ, 

στην Αναπτυξιακή Κρήτης, στην Περιφέρεια Κρήτης, στη ΔΕΥΑΗ ΑΕ και στο Δήμο Μαλεβιζίου 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει στοιχειωδώς ικανοποιητική εμπειρία στην 

μελέτη, επίβλεψη ή/και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Σε ότι αφορά ζητήματα σύνταξης τευχών δημοπράτησης, 

παρακολούθησης δημόσιων διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών και την εκτέλεση έργων, οργάνωσης/ διοίκησης τεχνικών 

υπηρεσιών /θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ και αντιμετώπισης κρίσεων/εκτάκτων γεγονότων, οι γνώσεις /εμπειρία του κρίνονται ως 

στοιχειωδώς ικανοποιητικές. Εξαίρετη κρίνεται η εμπειρία/ικανότητα του στην διοίκηση έργου (project management). Οι 

επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες του κρίνονται ομοίως στοιχειωδώς ικανοποιητικές. Η κατανόηση του για τις 

απαιτήσεις της θέσης και τον ιδιαίτερο ρόλο των Α.Ο.Τ.Α. ως αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ είναι  ελάχιστες. 

4) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 67/23-5-2022 αίτησης)  είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. 

Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε δημόσιους φορείς ως επιβλέπων μηχανικός έργων και ως εκπαιδευτής σε 

Δημόσια ΙΕΚ και ΤΕΙ.  

 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει εξαίρετη εμπειρία ως επιβλέπων (πολιτικός) 

μηχανικός σε σειρά μεγάλων δημοσίων έργων. Η εμπειρία του αυτή περιλαμβάνει βασικές κατηγορίες υποδομών που διαθέτουν 

οι ΟΤΑ (σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ανάπλαση οικισμών-οδών-υπαίθριων χώρων). Επίσης έχει εξαίρετη εμπειρία σε 

ζητήματα σύνταξης τευχών δημοπράτησης και παρακολούθησης δημόσιων διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών και την 

εκτέλεση έργων. Έχει στοιχειωδώς ικανοποιητική εμπειρία συντονισμού ως αναπληρωτής προϊστάμενος εργοταξιακού 

γραφείου κτιριακού έργου. Η κατανόηση του για τις απαιτήσεις της θέσης βρίσκεται σε ενδιάμεσο επίπεδο, ενώ οι γνώσεις -

εμπειρία του στη διοίκηση τεχνικών υπηρεσιών/ διοίκηση έργου (project management) είναι στοιχειωδώς ικανοποιητικές. 

Στοιχειωδώς ικανοποιητικές κρίνονται επίσης οι ικανότητες και η εμπειρία του στην αντιμετώπιση κρίσεων. Οι επικοινωνιακές 

και οργανωτικές δεξιότητες του κρίνονται εξαίρετες. 

5) …………………………………..  
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• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 68/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του UNIVERSITA POLITECNIKA DELLE MARCE ANCONA- 

ITALIA, το οποίο σύμφωνα με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ, αναγνωρίζεται ως Δίπλωμα Πολιτικού 

Μηχανικού ισότιμο και αντίστοιχο προς  τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γνωρίζει άριστα την ιταλική γλώσσα. 

Υπηρετεί την τελευταία πενταετία ως μόνιμος υπάλληλος στην υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Έχει απασχοληθεί 

ως ειδικός συνεργάτης στο Δήμο Μαλλίων, στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδος, στη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ καθώς και με σύμβαση εργασίας με το 

Υπουργείο Πολιτισμού για τη συντήρηση του Αρχαιολογικού χώρου της Κνωσσού. 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει ικανοποιητική εμπειρία στην μελέτη, επίβλεψη 

και εκτέλεση δημοσίων έργων με ιδιαίτερη έμφαση στα στατικά έργα αποκατάστασης και στα έργα στερέωσης /ανάδειξης 

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων. Επίσης έχει εξαίρετη εμπειρία στην προετοιμασία διαγωνισμών και την παρακολούθηση 

τους. Γνωρίζει την λειτουργία των δημοτικών Α.Ε. και έχει εργαστεί με ικανοποιητική συγκρότηση και επάρκεια ως ειδική 

σύμβουλος Δημάρχου, παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και συντονιστικό έργο. Διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας και 

διακρίνεται για την ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, εργασίας και ευθυνών. Τέλος, διαθέτει ικανοποιητικές ικανότητες 

διαχείρισης κρίσεων. Στερείται εμπειρίας επιπέδου διοίκησης έργου (project management), ενώ διαπιστώθηκε ότι κατανοεί 

στοιχειωδώς ικανοποιητικά τις απαιτήσεις της θέσης. 

6) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 69/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. 

Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε δημόσιους φορείς όπως στη ΔΗΚΕΗ Δήμου Ηρακλείου και  στην 7η ΥΠΕ 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει στοιχειωδώς ικανοποιητική εμπειρία στην 

μελέτη, επίβλεψη ή/και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Σε ότι αφορά ζητήματα σύνταξης τευχών δημοπράτησης, 

παρακολούθησης δημόσιων διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών και την εκτέλεση έργων, οργάνωσης /διοίκησης τεχνικών 

υπηρεσιών /θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ, αντιμετώπισης κρίσεων /εκτάκτων γεγονότων και διοίκησης έργου (project management)οι 

γνώσεις /εμπειρία του κρίνονται επίσης, ως στοιχειωδώς ικανοποιητικές. Οι επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες του 

κρίνονται ομοίως ικανοποιητικές. Η κατανόηση του για τις απαιτήσεις της θέσης και τον ιδιαίτερο ρόλο των Α.Ο.Τ.Α. ως 

αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ είναι εισαγωγικές. 

7) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 70/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση των 

Κατασκευών και γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. 

Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε δημόσιους φορείς στην εκπόνηση διαφόρων μελετών (κτιρίων, γεφυρών αγωγών 

όμβριων, αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων) και στην κατασκευή έργων κτιριακών (διεθνής αερολιμένας Ντόχας Κατάρ, 

Αρχαιολογικών Μουσείων και σχολικών κτιρίων) σε πολλές πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.  

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει εξαίρετη εμπειρία στους τομείς της εκπόνησης 

στατικών μελετών, μελετών εφαρμογής και επίβλεψης-κατασκευής ιδιωτικών και δημόσιων έργων (οδικών, κτιριακών, 

αρδευτικών). Σε αυτή την εμπειρία περιλαμβάνεται και η συνεργασία- απρόσκοπτη επικοινωνία με ομάδες επιστημόνων-

τεχνητών-εργατών σε επίπεδο διοίκησης και σχεδιασμού, αλλά και σε επίπεδο εργοταξίου με διαφορετικές εταιρείες. Έχει 

σημαντική εμπειρία στον έλεγχο συμβατότητας μεταξύ διαφορετικών μελετών και στην κατασκευή έργων με παράλληλη 

εξέλιξη/τροποποίηση των τεχνικών μελετών τους. Επίσης, έχει εμπειρία στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση ιδιωτικών 
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επενδύσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης. Τέλος, η εμπειρία του σε μελετητικό επίπεδο αλλά και 

στις διαδικασίες εκτέλεσης και παρακολούθησης έργων περιλαμβάνει τις βασικές κατηγορίες υποδομών που διαθέτουν οι ΟΤΑ 

(σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς, κτίρια γραφείων, όμβρια/αντιπλημμυρικά/αρδευτικά, υπαίθριους χώρους). Με βάση την 

συνολική εικόνα διαπιστώνεται ότι διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες διαχείρισης κρίσεων και πολυεπίπεδης αντιμετώπισης 

έκτακτων-απρόβλεπτων συνθηκών και διοικητικών κωλυμάτων. Διαθέτει  εξαιρετική εμπειρία επιπέδου διοίκησης έργου (project 

management) ενώ διαπιστώθηκε ότι κατανοεί  πλήρως τις απαιτήσεις της θέσης και τον ιδιαίτερο ρόλο των Α.Ο.Τ.Α. ως 

αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ. 

8) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 71/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού με εξειδίκευση στον τομέα Μηχανικής και Τεχνολογίας Υλικών και 

Κατασκευών και γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. 

Απασχολείτο στο Δήμο Ηρακλείου ως ειδικός συνεργάτης του Δημάρχου και ως εκπαιδευτής στο ΤΕΙ Κρήτης 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει εξαίρετη εμπειρία στην σύνταξη μελετών 

ιδιωτικών και δημόσιων έργων, συμπεριλαμβανομένου υποδομών που διαθέτουν οι ΟΤΑ (σχολεία, αποχετευτικά). Επίσης ότι 

έχει ασχοληθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον συντονισμό προσωπικού όλων των ιεραρχικών βαθμίδων για την 

προετοιμασία – επίβλεψη – εκτέλεση – ολοκλήρωση – παραλαβή πολλών και διαφορετικού τεχνικού αντικειμένου δημοσίων 

έργων. Παράλληλα έχει ασχοληθεί σημαντικά με την διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών, στα πολλαπλά επίπεδα και στα 

διαφορετικά αρμόδια όργανα, τα οποία εμπλέκονται στην εκτέλεση δημοσίων έργων από ΟΤΑ, ως ειδικός συνεργάτης 

Δημάρχου, με εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας. Διαθέτει εξαίρετη εμπειρία διοίκησης και οργάνωσης εργοταξίου σε 

δημόσια και ιδιωτικά έργα, εξαιρετικές ικανότητες στην διαχείριση κρίσεων και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών / 

θεομηνιών, κ.α. απρόβλεπτων καταστάσεων. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι έχει κατανοήσει εξαιρετικά το θεσμικό πλαίσιο και τον 

ρόλο που καλούνται να παίξουν οι Α.Ο.Τ.Α. ως αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ. 

9) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 72/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. 

Απασχολείτο σε ιδιωτική εταιρεία και ασχολείται κυρίως με Πολεοδομικά θέματα ενώ έχει πάρει μέλος σε Αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό με επίκεντρο την Αγία Τριάδα.  

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει στοιχειώδη εμπειρία στη μελέτη, εκτέλεση και 

επίβλεψη δημοσίων έργων. Έχει εμπειρία κυρίως από ιδιωτικά έργα και περιορισμένη εμπειρία σε ζητήματα δημοσίων 

διαγωνισμών, κ.λπ. Η εμπειρία της σε επίπεδο διοίκησης έργου (project management) είναι στοιχειωδώς ικανοποιητική. Ενώ 

στοιχειώδης είναι και η κατανόηση της για τις απαιτήσεις της θέσης, καθώς και οι γνώσεις της για το πλαίσιο λειτουργίας των ΟΤΑ 

και της διοίκησης τεχνικών υπηρεσιών. Οι δεξιότητες επικοινωνίας της κρίνονται ως ικανοποιητικές.  

10) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 79/27-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών 

&Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. 

Έχει διδακτική εμπειρία στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο ΤΕΙ Κρήτης και από το 2018 απασχολείτο στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 

Ερευνών. 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
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Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει στοιχειωδώς ικανοποιητική εμπειρία στην 

μελέτη, επίβλεψη ή/και εκτέλεση δημοσίων έργων. Ικανοποιητική κρίνεται η εμπειρία του στην εκτέλεση ιδιωτικών έργων. Σε ότι 

αφορά ζητήματα σύνταξης τευχών δημοπράτησης, παρακολούθησης δημόσιων διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών και την 

εκτέλεση έργων, οργάνωσης/ διοίκησης τεχνικών υπηρεσιών /διοίκησης έργου (project management) και αντιμετώπισης 

κρίσεων/εκτάκτων γεγονότων, οι γνώσεις /εμπειρία του κρίνονται ως στοιχειωδώς ικανοποιητικές. Οι επικοινωνιακές και 

οργανωτικές δεξιότητες του κρίνονται ικανοποιητικές. Η κατανόηση του για τις απαιτήσεις της θέσης και τον ιδιαίτερο ρόλο των 

Α.Ο.Τ.Α. ως αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ είναι ελάχιστες. 

11) …………………………………..  

• ΜΕΡΟΣ Α’ : ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

………………………………….. (αρ. πρωτ. 80/27-5-2022 αίτησης)  είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 

του Πολυτεχνείου Κρήτης. 

Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και έχει επιβλέψει έργα της ΔΕΔΔΗΕ. 

• ΜΕΡΟΣ Β’ : ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης διαπιστώθηκε ότι ………………………………….. έχει ικανοποιητική εμπειρία στην μελέτη, επίβλεψη 

ή/και εκτέλεση δημοσίων και ιδιωτικών έργων, κυρίως σε ζητήματα δικτύων ενέργειας. Σε ότι αφορά ζητήματα σύνταξης τευχών 

δημοπράτησης, παρακολούθησης δημόσιων διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών και την εκτέλεση έργων, οργάνωσης/ 

διοίκησης τεχνικών υπηρεσιών /θεσμικό πλαίσιο των ΟΤΑ και αντιμετώπισης κρίσεων/εκτάκτων γεγονότων, οι γνώσεις /εμπειρία 

του κρίνονται ως στοιχειωδώς ικανοποιητικές. Οι επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες του κρίνονται ικανοποιητικές. 

Εξαίρετη κρίνεται η εμπειρία/ικανότητα του στην διοίκηση έργου (project management). Η κατανόηση του για τις απαιτήσεις της 

θέσης και τον ιδιαίτερο ρόλο των Α.Ο.Τ.Α. ως αναπτυξιακός βραχίονας των ΟΤΑ είναι ελάχιστες. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ως αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της συνέντευξης, λαμβάνοντας υπόψη:  

1. Το ν. 4674/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου έχει συσταθεί και λειτουργεί ο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», 

2. το π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

3. το άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 3812/2009 (Α’ 234) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 

15, 

5. το ν.4624/2019 και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679,  

6. την εγκύκλιο 200/16.6.2020 (ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ), 

7. 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, φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

8. τις υπ’ αριθμ. 1/24.12.2021 και 18/2022 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», περί συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

«Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» σε σώμα και εκπροσώπησης και καθορισμού των 

υπογραφών που δεσμεύουν τον Αναπτυξιακό Οργανισμό.  

9. την υπ’ αριθμ. πρωτ. 107622/5-11-2021 Διαπιστωτική Απόφαση Δημάρχου Ηρακλείου 

10. τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. (Απόφαση Δ.Σ. 3/2022, ΑΔΑ:6ΚΚ446Ν4ΒΓ-ΘΞΩ), 

11. τις υπ’ αριθμ. 9/2022 και 22/2022 αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί ορισμού Επιτροπής Αξιολόγησης προσωπικού  

12. την υπ’ αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ: ΨΡ8946Ν4ΒΓ-6ΚΘ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης Σύναψης Σύμβασης για τη θέση του/της 

προϊστάμενου/-νης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., και τις προϋποθέσεις υποβολής 

υποψηφιότητας που αναφέρονται σ’ αυτή, 

13. την υπ’ αρ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με Σύμβαση 

Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, του Παραρτήματος 
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Ανακοίνωσης Πρόσληψης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης και το υπ΄αρ. πρωτ. 58/19-05-2022 έγγραφο 

διόρθωσης επί της ανακοίνωσης, 

14. τις με αρ. πρωτ. 62/20-5-2022, 64/20-5-2022, 65/20-5-2022, 66/23-5-2022, 67/23-5-2022, 68/23-5-2022, 69/23-5-2022, 70/23-

5-2022, 71/23-5-2022, 72/23-5-2022, 79/27-5-2022 και 80/27-5-2022 αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων. 

15. την υπ’ αριθμ. 26/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 

Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.», 

16. την υπ’ αριθμ. 27/2022 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 

Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» αποφάσεις ΔΣ, 

17. τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 108,109, 110, 111, 112, 113,114, 115, 116, 117, 118 και 119/28-06-2022 επιστολές του Προέδρου για τον 

τόπο και χρόνο διεξαγωγής της συνέντευξης. 

εισηγείται στην Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού την καταχώρηση της κάτωθι βαθμολογίας, που προέκυψε από τη συνέντευξη που 

διενεργήθηκε στους υποψηφίους για τη θέση Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., 

ταξινομημένης από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη, προκειμένου να προχωρήσει στη σύνταξη του τελικού πρακτικού: 

1. ………………………………….. Μ.Ο. = 239,29 

2. ………………………………….. Μ.Ο. = 237,86 

3. ………………………………….. Μ.Ο. = 228,29 

4. ………………………………….. Μ.Ο. = 215,00 

5. ………………………………….. Μ.Ο. = 193,57 

6. ………………………………….. Μ.Ο. = 166,71 

7. ………………………………….. Μ.Ο. = 165,57 

8. ………………………………….. Μ.Ο. = 141,57 

9. ………………………………….. Μ.Ο. = 135,29 

10. ………………………………….. Μ.Ο. = 126,29 

11. ………………………………….. Μ.Ο. = 78,43 

12. ………………………………….. Μ.Ο. =  0 (μηδέν) 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

 

2) Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 135/21-7-2022 πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων ως ακολούθως : 

Ηράκλειο, 21/07/2022 

                                    Αρ. Πρωτ.: 135 

2Ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡ. 49/06.05.2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) 
ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
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Σήμερα, Πέμπτη 21.07.2022 στα γραφεία του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγηση προσωπικού, όπως 

συγκροτήθηκε και λειτουργεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 9/2022 (ΑΔΑ:ΨΧΧΜ46Ν4ΒΓ-ΟΓΞ) και 22/2022 (ΑΔΑ:6ΞΤΩ46Ν4ΒΓ-ΗΣΜ) αποφάσεις 

του Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

Η επιτροπή συγκροτείται από:  

1. Νικόλαο Μπουνάκη, Μέλος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

2. Ευγενία Στυλιανού, Μέλος ΔΣ της Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

3. Δέσποινα Διαλυνά, ΠΕ Διοικητικού, στέλεχος του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη 

Ανώνυμη Εταιρεία» 

4. Γεωργία Καρανικόλα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, στέλεχος του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» 

5. Κωνσταντίνο Μοχιανάκη, ΠΕ Πληροφορικής, στέλεχος του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» 

Κατά την συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη επιτροπής. 

Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων και η κατάρτιση του πίνακα κατάταξης 

των υποψηφίων για την υπ’ αρ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με 

Σύμβαση Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. τις υπ’ αριθμ. 9/2022 (ΑΔΑ:ΨΧΧΜ46Ν4ΒΓ-ΟΓΞ)  και 22/2022 (ΑΔΑ:6ΞΤΩ46Ν4ΒΓ-ΗΣΜ) αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 

«Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί ορισμού Επιτροπής 

Αξιολόγησης προσωπικού, 

2. την υπ’ αριθμ. 13/2022 (ΑΔΑ:ΨΡ8946Ν4ΒΓ-6ΚΘ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης Σύναψης Σύμβασης για τη θέση του/της 

προϊστάμενου/-νης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., και τις προϋποθέσεις υποβολής 

υποψηφιότητας που αναφέρονται σ’ αυτή, 

3. την υπ’ αρ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Αναπτυξιακού 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με Σύμβαση 

Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, του Παραρτήματος 

Ανακοίνωσης Πρόσληψης που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης και το υπ΄αρ. πρωτ. 58/19-05-2022 έγγραφο 

διόρθωσης επί της ανακοίνωσης, 

4. τις με αρ. πρωτ. 59/19.05.2022, 62/20.05.2023, 63/20.05.2022, 64/20.05.2022, 65/20.05.2022, 66/23.05.2022, 67/23.05.2022, 

68/23.05.2022, 69/23.05.2022, 70/23.05.2022, 71/23.05.2022, 72/23.05.2022, 73/23.05.2022, 79/27.05.2022 και 

80/27.05.2022 αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, 

5. το με αρ. πρωτ. 81/27.05.2022, 1ο πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης 

Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.», 

6. την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ:6ΚΞΙ46Ν4ΒΓ-ΩΦ5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ 

αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε.», 

7. το με αρ. πρωτ. 103/22.06.2022 πρακτικό διενέργειας ελέγχου ενστάσεων, 

8. την υπ’ αριθμ. 27/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΟΡ46Ν4ΒΓ-ΧΞ5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων της 
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υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε.» αποφάσεις ΔΣ, 

9. το με αρ. πρωτ. 134/18.07.2022 πρακτικού διενέργειας συνέντευξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 

Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

αξιολογώντας τα προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα με τα βαθμολογούμενα κριτήρια και τους όρους της Πρόσκλησης και τα 

αποτελέσματα βαθμολόγησης της συνέντευξης από το Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., η συνολική αξιολόγηση, βαθμολόγηση και 

κατάταξη όσων υποψηφίων οι προτάσεις δεν απορρίφθηκαν με την απόφαση του (6) σχετικού, έχει ως εξής: 

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚ

Ο 
(1) 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑ
ΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ 

(2) 

INTEGRATED 
MASTER 

(3) 

ΕΜΠΕΙΡΙ
Α 

(4) 

ΑΡΙΣΤΗ 
ΞΕΝΗ 

ΓΛΩΣΣΑ 
(5) 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 
(6) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
70/23-5-2022 

0 40 0 540 20 239,29 839,29 

2 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
71/23-5-2022 

0 40 0 540 20 237,86 837,86 

3 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
65/20-5-2022 

0 0 20 540 0 126,29 686,29 

4 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
68/23-5-2022 

0 0 20 366 20 215 621,00 

5 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
72/23-5-2022 

0 0 20 402 20 165,57 607,57 

6 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.: 
67/23-5-2022 

0 40 0 315 0 228,29 583,29 

7 
………………………………….
αρ. πρωτ.:  
63/20-5-2022 

0 0 20 471 20 0 511,00 

8 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.: 
79/27-5-2022 

0 40 0 252 0 135,29 427,29 

9 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.: 
80/27-5-2022 

0 0 20 93 0 141,57 254,57 

10 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
69/23-5-2022 

0 0 0 84 0 166,71 250,71 

11 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
66/23-5-2022 

0 40 0 129 0 78,43 247,43 

12 
…………………………………. 
αρ. πρωτ.:  
64/20-5-2022 

0 40 0 0 0 193,57 233,57 

 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 70/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Δομοστατικό Σχεδιασμό και στην Ανάλυση των 
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Κατασκευών και γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε δημόσιους φορείς στην 

εκπόνηση διαφόρων μελετών (κτιρίων, γεφυρών αγωγών όμβριων, αντιπλημμυρικής προστασίας ρεμάτων) και στην κατασκευή 

έργων κτιριακών (διεθνής αερολιμένας Ντόχας Κατάρ, Αρχαιολογικών Μουσείων και σχολικών κτιρίων) σε πολλές πόλεις της 

Ελλάδος και του εξωτερικού. Η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας (μέγιστη) τεκμηριώνεται από βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης ενώ υπάρχει τεκμηρίωση για το είδος της 

επαγγελματικής εμπειρίας για δημόσια έργα και αναφορές για ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 71/23-5-2022 αίτησης)  είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού με εξειδίκευση στον τομέα Μηχανικής και Τεχνολογίας 

Υλικών και Κατασκευών και γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. Έχει ασχοληθεί σημαντικά με την διεκπεραίωση διοικητικών 

διαδικασιών, στα πολλαπλά επίπεδα και στα διαφορετικά αρμόδια όργανα, τα οποία εμπλέκονται στην εκτέλεση δημοσίων 

έργων από ΟΤΑ, ως ειδικός συνεργάτης Δημάρχου, με εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας. Η διάρκεια της επαγγελματικής του 

εμπειρίας (μέγιστη) και το είδος της τεκμηριώνεται από βεβαιώσεις φορέων του δημοσίου τομέα και τιμολόγια. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 65/20-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στερείται γνώσης ξένης γλώσσας. Έχει απασχοληθεί σε δημόσιους φορείς όπως στη ΔΕΥΑ Ηρακλείου 

και στο Δήμο «Νίκος Καζαντζάκης» αλλά και σε ιδιωτικές κατασκευαστικές εταιρείες σε οικοδομικά έργα δημόσια και ιδιωτικά 

(μελέτη και κατασκευή). Η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας (μέγιστη) τεκμηριώνεται από έγγραφα δημοσίων 

φορέων και φορέα ασφάλισης. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 68/23-5-2022 αίτησης)  είναι πτυχιούχος του UNIVERSITA POLITECNIKA DELLE MARCE 

ANCONA- ITALIA, το οποίο σύμφωνα με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ, αναγνωρίζεται ως Δίπλωμα 

Πολιτικού Μηχανικού ισότιμο και αντίστοιχο προς  τα απονεμόμενα από τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π 

Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γνωρίζει άριστα την ιταλική γλώσσα. Υπηρετεί την 

τελευταία πενταετία ως μόνιμος υπάλληλος στην υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Έχει απασχοληθεί ως ειδικός 

συνεργάτης στο Δήμο Μαλλίων, στο Δήμο Μίνωα Πεδιάδος, στη ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ καθώς και με σύμβαση εργασίας με το Υπουργείο 

Πολιτισμού για τη συντήρηση του Αρχαιολογικού χώρου της Κνωσσού. Η διάρκεια της επαγγελματικής της εμπειρίας (123 

μήνες) τεκμηριώνεται από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης, από 

βεβαιώσεις φορέων και συμφωνητικά του δημοσίου τομέα από τα οποία προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εμπειρίας. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 72/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων  Μηχανικών του 

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα. Απασχολείτο σε ιδιωτική εταιρεία και ασχολείται 

κυρίως με Πολεοδομικά θέματα ενώ έχει πάρει μέλος σε Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με επίκεντρο την Αγία Τριάδα. Η διάρκεια 

της επαγγελματικής της εμπειρίας (194 μήνες) τεκμηριώνεται από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης. Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει το είδος της επαγγελματικής της 

εμπειρίας σε σχέση με δημόσια ή/και ιδιωτικά τεχνικά έργα. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 67/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. Η διάρκεια της επαγγελματικής της εμπειρίας (105 μήνες) 

τεκμηριώνεται από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του. Σύμφωνα με 

το βιογραφικό του έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες, σε δημόσιους φορείς και ως εκπαιδευτής σε Δημόσια ΙΕΚ και ΤΕΙ. 

Από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία δεν προκύπτει το είδος της επαγγελματικής της εμπειρίας σε σχέση με δημόσια 

ή/και ιδιωτικά τεχνικά έργα. Ενώ η εμπειρία διδακτικής απασχόλησης δεν αποδεικνύεται κατάλληλα. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 63/20-5-2022 αίτησης)  είναι πτυχιούχος πολιτικός μηχανικός (ισοτιμία  με ΕΜΠ). Έχει 

εργαστεί σε ιδιωτικό τεχνικό γραφείο και έχει εμπειρία κυρίως σε ιδιωτικά κτιριακά έργα (κατοικίες, ξενοδοχεία, 

επαγγελματικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια). Επίσης έχει εμπειρία σε επιτελική θέση ευθύνης και διοίκησης (management), 

έχοντας διατελέσει Αντιπρόεδρος σε Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 79/27-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών & 

Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του τμήματος Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών &Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. Έχει διδακτική εμπειρία 

στο Πολυτεχνείο Κρήτης και στο ΤΕΙ Κρήτης και από το 2018 απασχολείτο στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. Η διάρκεια 

της επαγγελματικής του εμπειρίας (84 μήνες) τεκμηριώνεται από βεβαιώσεις φορέων του δημοσίου τομέα από τα οποία 

προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας  του. Διαστήματα εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα που δεν 

εμπεριέχονται σε βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, και το αντίθετο, δεν ελήφθησαν υπόψη. 
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• …………………………………. (αρ. πρωτ. 80/27-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και έχει επιβλέψει έργα της ΔΕΔΔΗΕ. Η διάρκεια 

της επαγγελματικής του εμπειρίας (93 μήνες) τεκμηριώνεται από βεβαιώσεις φορέων του δημοσίου τομέα από τις οποίες 

προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας  του. Διαστήματα εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, που δεν 

εμπεριέχονται στη βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα, και το αντίθετο, δεν ελήφθησαν υπόψη. Δεν μοριοδοτείται χρόνος 

εμπειρίας εφόσον δεν προκύπτει η χρονική διάρκεια της από τις βεβαιώσεις που προσκομίστηκαν. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 69/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε της 

Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης. Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες 

και σε δημόσιους φορείς όπως στη ΔΗΚΕΗ Δήμου Ηρακλείου και  στην 7η ΥΠΕ. Η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας 

(28 μήνες) τεκμηριώνεται από βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του και από 

βεβαιώσεις /συμβάσεις με φορείς του δημοσίου τομέα, από τις οποίες προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της 

εμπειρίας. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 66/23-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοικήσεως του πολυτεχνείου Κρήτης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και 

Διοικήσεως του Πολυτεχνείου Κρήτης, γνωρίζει καλά την αγγλική γλώσσα. Έχει απασχοληθεί σε ιδιωτικές εταιρείες και σε 

δημόσιους φορείς όπως στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, στη ΔΕΗ ΑΕ, στην Αναπτυξιακή Κρήτης, στην Περιφέρεια 

Κρήτης, στη ΔΕΥΑΗ ΑΕ και στο Δήμο Μαλεβιζίου. Η διάρκεια της επαγγελματικής του εμπειρίας (43 μήνες) τεκμηριώνεται από 

βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα στην οποία αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισης του. Δεν μοριοδοτείται εμπειρία 

διδακτικής απασχόλησης που δεν αποδεικνύεται κατάλληλα και εμπειρία μη συναφής με το επάγγελμα του Μηχανικού. 

• …………………………………. (αρ. πρωτ. 64/20-5-2022 αίτησης) είναι πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το 

INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY, γνωρίζει καλά την αγγλική και ιταλική γλώσσα. Έχει απασχοληθεί ως Γενικός 

Διευθυντής, Διευθυντής Εργοστασίου και Παραγωγής σε ιδιωτική επιχείρηση και απασχολείτο σήμερα ως Ανεξάρτητος 

Σύμβουλος. Δεν μοριοδοτήθηκε επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα η οποία δεν εμπεριέχονται στη βεβαίωση 

ασφαλιστικού φορέα, και το αντίθετο. 

Παρατηρήσεις: 

Δεν έγιναν αποδεκτά και δεν προσμετρήθηκαν στα βαθμολογούμενα επιπρόσθετα προσόντα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από: 

1. Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), και τα οποία υποβλήθηκαν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, αλλά ΔΕΝ έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο Ή υποβλήθηκαν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα 
πρωτότυπα ιδιωτικών εγγράφων ΧΩΡΙΣ ΝΑ φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή 
ιατρό). 

2. Βεβαιώσεις ασφαλιστικών φορέων (π.χ. ΤΣΜΕΔΕ), όπου ο υποψήφιος δύναται να ασφαλιστεί είτε ως μισθωτός είτε ως 
ελεύθερος επαγγελματίας, στις οποίες ΔΕΝ διευκρινίζεται η σχέση απασχόλησης. 

3. Χρόνος εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα που δηλώνεται από τον υποψήφιο (π.χ. βιογραφικό) και δεν εμπεριέχεται στη βεβαίωση 
ασφαλιστικού φορέα, και το αντίθετο. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσωπικού 

διαπιστώνει ότι 

Η πρόταση που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία είναι η πρόταση του κ. Ψαλτάκη Μιχαήλ. 

Παραπέμπει το παρόν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη 

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) προς έγκριση. 

Τα μέλη της Επιτροπής 

 

Νικόλαος Μπουνάκης Ευγενία Στυλιανού Δέσποινα Διαλυνά Γεωργία Καρανικόλα Κωνσταντίνος Μοχιανάκης 
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Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του προέδρου κ. Σισαμάκη Γεώργιου i) το υπ’ αρ. 6.848/22.12.2021 

Καταστατικό Σύστασης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη 

Ανώνυμη Εταιρεία», ii) τις διατάξεις του Ν. 4674/2020 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, iii) την εγκύκλιο 

200/16-6-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, iv) την υπ΄αρ. 13/2022 (ΑΔΑ:ΨΡ8946Ν4ΒΓ-6ΚΘ) απόφαση Δ.Σ. 

αναφορικά με την έγκριση σύναψης σύμβασης για τη θέση προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών, v) την υπ’ αρ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωση Πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 

Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με Σύμβαση Ιδιωτικού Δίκαιου Ορισμένου Χρόνου η οποία 

δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου, του Παραρτήματος Ανακοίνωσης Πρόσληψης που 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακοίνωσης και το υπ΄αρ. πρωτ. 58/19-05-2022 έγγραφο διόρθωσης 

επί της ανακοίνωσης, vi) η υπ΄αρ. 9/2022 (ΑΔΑ:ΨΧΧΜ46Ν4ΒΓ-ΟΓΞ) απόφαση ΔΣ περί ορισμού Επιτροπής 

αξιολόγησης, vii) η υπ΄αρ. 22/2022 περί διόρθωσης της αριθμ. 9/2022 απόφασης ΔΣ σχετικά με τις 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού 2022, viii) τις με αρ. πρωτ. 59/19.05.2022, 

62/20.05.2023, 63/20.05.2022, 64/20.05.2022, 65/20.05.2022, 66/23.05.2022, 67/23.05.2022, 

68/23.05.2022, 69/23.05.2022, 70/23.05.2022, 71/23.05.2022, 72/23.05.2022, 73/23.05.2022, 

79/27.05.2022 και 80/27.05.2022 αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων, ix) το με αρ. πρωτ. 81/27.05.2022, 

1ο πρακτικό αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης 

Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.», x) το με αρ. πρωτ. 

103/22.06.2022 πρακτικό διενέργειας ελέγχου ενστάσεων, xi) την υπ’ αριθμ. 26/2022 (ΑΔΑ:6ΚΞΙ46Ν4ΒΓ-

ΩΦ5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί Έγκρισης 1ου πρακτικού αξιολόγησης υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 

49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του «Α.Ο.Τ.Α 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.», xii) την υπ’ αριθμ. 27/2022 (ΑΔΑ:ΨΟΟΡ46Ν4ΒΓ-ΧΞ5) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

«Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» περί 

Έγκρισης πρακτικού διενέργειας ελέγχου ενστάσεων της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης 

πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» αποφάσεις 

ΔΣ, xiii) το με αρ. πρωτ. 134/18.07.2022 πρακτικού διενέργειας συνέντευξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. 

49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την έγκριση του με αρ. πρωτ. 134/18.07.2022 πρακτικού διενέργειας συνέντευξης των υποψηφίων 

της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης 

απόφασης 

2. Την έγκριση του με αρ. πρωτ. 135/21.07.2022 2ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο  

της υπ’ αριθμ. 49/06.05.2022 Ανακοίνωσης πρόσληψης Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο Μονοπρόσωπη Ανώνυμη 

Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης 
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3. Την έγκριση της πρότασης που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη βαθμολογία και η οποία αφορά τον κ. 

Ψαλτάκη Μιχαήλ του Νικολάου, ΠΕ Πολιτικού Μηχανικού, για τη θέση του Προϊσταμένου της 

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ηράκλειο 

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ο.Τ.Α ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου. Η θητεία του ακολουθεί τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και μπορεί να 

ανανεώνεται. 

4. Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ., δύναται να υποβληθεί έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη ένσταση 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@heraklionmsa.gr, εντός πέντε (5) ημερών και έως τις 15:00 μ.μ. της 

τελευταίας ημέρας υποβολής ενστάσεων, από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Ηρακλείου. 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ Ο Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΙΣΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο 05/08/2022 

(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό) 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ–ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ α/α ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

ΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

mailto:info@heraklionmsa.gr
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