
 

 

  

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 51 

(Απόσπασμα από το πρακτικό 15) 

Περίληψη: Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 1/2022 

πρόσκλησης για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αρ. πρωτ. 272/13-10-2022. 

 

Στο Ηράκλειο σήμερα 31/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθαν τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου της εταιρείας 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 μέσω τηλεδιάσκεψης, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 317/27-10-2022 έγγραφης πρόσκλησης του 

Προέδρου αυτού κ. Σισαμάκη Γεωργίου. 

 

Παρίστανται οι κ.κ.: 

1. Σισαμάκης Γεώργιος  Πρόεδρος  

2. Βαρδαβάς Κωνσταντίνος  Β΄ Αντιπρόεδρος 

3. Περισυνάκης Αντώνιος  Μέλος 

4. Καναβάκη Μαρία   Μέλος 

5. Στυλιανού Ευγενία  Μέλος 
 

Απουσίαζαν οι κ.κ.: 

1. Αναστασάκης Ιωάννης  Α΄ Αντιπρόεδρος  

2. Μπουνάκης Νικόλαος  Μέλος 

3. Αρχοντάκη Στυλιανή  Μέλος 

4. Χρονάκης Δημήτριος  Μέλος 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού διαπιστώνει τη σύμφωνη με το Νόμο και το Καταστατικό απαρτία, 

προχωρεί στη συζήτηση του θέματος Ημερήσιας Διάταξης.  

 

Θέμα 1: Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της υπ΄αριθμ. 1/2022 πρόσκλησης 

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αρ. πρωτ. 272/13-10-2022. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε τα μέλη ότι σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 49/12-10-2022 

απόφασης του Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο 

ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, για τις ανάγκες της Προγραμματικής Σύμβασης για την 
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«Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου», που υλοποιεί, και της Ανακοίνωσης για τη σύναψη της 

με τα Παραρτήματα της, δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου η πρόσκληση υπ’ αρ. ΣΜΕ 

1/2022 για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου. Η Επιτροπή Αξιολόγησης προσωπικού, όπως συγκροτήθηκε 

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

Δ.Σ., συνέταξε το υπ΄ αριθμ. 316/27-10-2022 ακόλουθο πρακτικό: 

1ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ με αρ. πρωτ. 272/13.10.2022 (κατά το άρθρο 2 παρ. 5. β., ν. 4674/2020) 

Σήμερα, Πέμπτη 27.10.2022 στις 11:00 στα γραφεία του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε., συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης 

προσωπικού, όπως συγκροτήθηκε και λειτουργεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 9/2022 (ΨΧΧΜ46Ν4ΒΓ-ΟΓΞ) και 22/2022 (6ΞΤΩ46Ν4ΒΓ-

ΗΣΜ) αποφάσεις του Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. 

Η επιτροπή αποτελείται από τους:  

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. Κωνσταντίνο Μοχιανάκη, ΠΕ Πληροφορικής, Γενικό Διευθυντή του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» 

4. Δέσποινα Διαλυνά, ΠΕ Διοικητικού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» 

5. Γεωργία Καρανικόλα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του «Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» 

Κατά την συνεδρίαση ήταν παρόντα όλα τα μέλη επιτροπής. 

Η συνεδρίαση γίνεται για τον έλεγχο της  πληρότητας, του παραδεκτού των αιτήσεων και των δικαιολογητικών και της 

βαθμολόγησης των προτάσεων, που κατατέθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθ. 49/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΖ46Ν4ΒΓ-ΛΔΕ) απόφαση Δ.Σ. 

«Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» για την «Έγκριση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητες ΠΕ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ και της με αρ. πρωτ. 272/13.10.2022 Πρόσκλησης (με τα παραρτήματα της) για τη σύναψη 

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κατά το άρθρο 2 παρ. 5. β., ν. 4674/2020, με αρ. πρωτ. 272/13.10.2022) για  ένα (1) άτομο 

ειδικότητες ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ για το έκτακτο έργο της εκτέλεσης τμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης: 

«Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου» συνολικής διάρκειας έως είκοσι τέσσερις (24) μήνες.  

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και η αξιολόγηση των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τα προσόντα που αναφέρονται στην 

παραπάνω πρόσκληση. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβλήθηκαν οι ακόλουθες προτάσεις: 

Πίνακας προτάσεων - υποψηφίων που υπέβαλλαν αίτηση 

1.  279/18.10.2022 ……………………………………… 

2.  291/24.10.2022 ……………………………………… 

3.  296/24.10.2022 ……………………………………… 

Οι προτάσεις στο σύνολο τους κρίνονται εμπρόθεσμες. Η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχοντας τους φακέλους των υποψηφίων 

προτάσεων, διαπιστώνει ότι: 
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1. Στην πρόταση με αρ. πρωτ. 291/24.10.2022 δεν προσκομίστηκε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MASTER) στην 

κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η κατοχή ΜΔΕ στην κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ένα από τα 

απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης. 

2. Στην πρόταση με αρ. πρωτ. 291/24.10.2022 δεν προσκομίστηκε επικυρωμένη μετάφραση του τίτλου σπουδών 

γλωσσομάθειας στην οποία να γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου αυτού με τον οποίο αποδεικνύει τη  γνώση της ξένης γλώσσας. Η προσκόμιση αυτής 

της μετάφρασης είναι προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το φωτοαντίγραφο του τίτλου γλωσσομάθειας. 

3. Στην πρόταση με αρ. πρωτ. 296/24.10.2022, δεν προσκομίστηκε, μαζί με την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα 

(από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης), υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986 –χωριστή από την αίτηση του– στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας 

του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό 

πρόσωπο. 

4. Η πρόταση με αρ. πρωτ. 279/18.10.2022 κρίνεται πλήρης σε ότι αφορά το παραδεκτό της αίτησης, ενώ παράλληλα 

καλύπτονται τα απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα και μπορεί να βαθμολογηθεί. 

Συνεπώς η επιτροπή διαπιστώνει ότι,  

• ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 291/24.10.2022 δεν κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα (On/Off) 

και δεν έχει προσκομίσει πλήρη φάκελο. Άρα, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την αποδοχή, βαθμολόγηση και κατάταξη 

της πρότασης του, 

• ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. αίτησης 296/24.10.2022 δεν έχει προσκομίσει πλήρη φάκελο και παράλληλα από τα 

δικαιολογητικά του δεν προκύπτει η ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία των τριών (3) ετών στα ζητήματα συμβουλευτικής 

και καθοδήγησης επιχειρηματιών και εργαζομένων και διοργάνωσης ενημερωτικών δράσεων. Η συγκεκριμένη 

επαγγελματική εμπειρία ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ετών είναι ένα από τα απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα της 

προκήρυξης. Άρα, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την αποδοχή, βαθμολόγηση και κατάταξη της πρότασης του. 

Στη συνέχεια η επιτροπή προχώρησε στην βαθμολόγηση της πρότασης με αρ. πρωτ. 279/18.10.2022 βάσει των κριτηρίων της 

πρόσκλησης. Η πρόταση βαθμολογείται ως ακολούθως: 

Α/Α 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ 
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

(της με αρ. πρωτ. 279/18.10.2022 
πρότασης) 

1.  

Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.) σε 
συναφές πεδίο με τη ζητούμενη 
ειδικότητα ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 
ΓΕΩΠΟΝΩΝ (έως 1) 

150 ΔΕΝ προσκομίστηκε Δ.Δ. 

2.  

Επιπρόσθετη πέραν των 
ελάχιστων χρονικών ορίων 
επαγγελματική εμπειρία σε 
θέματα συναφή με το αντικείμενο 
και τα παραδοτέα της παρούσας 
πρόσκλησης. 

(Ο υποψήφιος λαμβάνει 7 μόρια 
για κάθε μήνα επιπλέον εμπειρίας 
με ανώτατο όριο τους 84 μήνες.) 

Έως 588 

588 

(Προσκομίστηκε βεβαίωση 
Προϋπηρεσίας e-EFKA & Υπεύθυνη 

δήλωση-χωριστή από την αίτηση από 
τα οποία προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

έχει επιπρόσθετη πέραν των 
ελάχιστων χρονικών ορίων 

επαγγελματική εμπειρία σε θέματα 
συναφή με το αντικείμενο και τα 

παραδοτέα της παρούσας 
πρόσκλησης διάρκειας άνω των 84 

μηνών.) 

3.  
Ειδική εμπειρία στην την 
διοικητική-οικονομική υποστήριξη 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

150 150 

ΑΔΑ: 65Σ646Ν4ΒΓ-ΣΝΥ



 

(Interreg, HORIZON, Erasmus, UIA, 
κ.λπ.) 

4.  

Ειδική εμπειρία στην κατάρτιση, 
εποπτεία ή/και υλοποίηση ή/και 
αξιολόγηση επιχειρησιακών 
σχεδίων 

100 100 

5.  

Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
επιπέδου C1/Γ1 («πολύ καλή») 
(Δεν βαθμολογείται αν κατατεθεί 
γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
επιπέδου C2/Γ2) 

15 - 

6.  
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
επιπέδου C2/Γ2 («άριστη») 

30 

30  

(Προσκομίστηκε Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας 

Ιταλικής γλώσσας) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (max.) 1018 868 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το ν. 4674/2020 (Α’ 53), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει του οποίου έχει συσταθεί και λειτουργεί ο «ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Μ.Α.Ε.» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ιδίως το άρθρο 2 παρ. 5. β., 

2. την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 200/16.6.2020 (αρ. πρωτ. 37260/16.06.2020, ΑΔΑ:ΨΞΤΟ46ΜΤΛ6-1ΡΛ) Υπουργείου Εσωτερικών 

/Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης /Τμήμα Νομικών Προσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

3. το υπ’ αρ. 1/02.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΟ2Ν46Ν4ΒΓ-ΨΑΛ) Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση του 

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της Οργανισμού, 

4. την υπ’ αριθ. 49/2022 (ΑΔΑ: Ψ8ΞΖ46Ν4ΒΓ-ΛΔΕ) απόφαση Δ.Σ. «Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε.» για την «Έγκριση Σύναψης 

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητες ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, για τις ανάγκες Προγραμματικής Σύμβασης 

που υλοποιεί και της Ανακοίνωσης για τη σύναψη της με τα Παραρτήματα της», 

5. Την με αρ. πρωτ. 272/13.10.2022 Πρόσκληση (με τα παραρτήματα της) για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (κατά 

το άρθρο 2 παρ. 5. β., ν. 4674/2020, με αρ. πρωτ. 272/13.10.2022) για  ένα (1) άτομο ειδικότητες ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ 

ΓΕΩΠΟΝΩΝ για το έκτακτο έργο της εκτέλεσης τμήματος της Προγραμματικής Σύμβασης: «Εξωστρέφεια αγροτικής 

οικονομίας Ηρακλείου», 

η επιτροπή εισηγείται προς το Δ.Σ. του Α.Ο.Τ.Α. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μ.Α.Ε. για τη λήψη απόφασης τα ακόλουθα: 

1. Την απόρριψη και μη βαθμολόγηση της πρότασης με αρ. πρωτ. 291/24.10.2022, γιατί: 

α. δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MASTER) στην κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η κατοχή 

ΜΔΕ στην κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ένα από τα απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα της 

προκήρυξης και 

β. δεν προσκομίστηκε επικυρωμένη μετάφραση του τίτλου σπουδών γλωσσομάθειας στην οποία να γίνεται μνεία ότι 

στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου αυτού με τον 

οποίο αποδεικνύει τη  γνώση της ξένης γλώσσας. Η προσκόμιση αυτής της μετάφρασης είναι προϋπόθεση για να 

γίνει δεκτό το φωτοαντίγραφο του τίτλου γλωσσομάθειας. 

2. Την απόρριψη και μη βαθμολόγηση της πρότασης με αρ. πρωτ. 296/24.10.2022, γιατί δεν προσκομίστηκε, μαζί με την 

βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (από την οποία προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης), υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 –χωριστή από την αίτηση του– στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο 

χρόνος και το είδος της εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 
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3. Την αποδοχή της πρότασης με αρ. πρωτ. 279/18.10.2022 της οποίας η αίτηση της οποίας είναι πλήρης, πληροί τις 

προϋποθέσεις για την αποδοχή, βαθμολόγηση και κατάταξη της. 

4. Την βαθμολόγηση της πρότασης με αρ. πρωτ. 279/18.10.2022 με συνολική βαθμολογία 868 μόρια. 

 

Το παρόν πρακτικό παραπέμπεται 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 Κωνσταντίνος Μοχιανάκης  Δέσποινα Διαλυνά  Γεωργία Καρανικόλα 

(ακολουθούν υπογραφές) 

 

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’ 

αριθμ. 49/12-10-2022 απόφαση του Δ.Σ. αναφορικά με την έγκριση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης 

Έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, για τις ανάγκες της 

Προγραμματικής Σύμβασης για την «Εξωστρέφεια αγροτικής οικονομίας Ηρακλείου», που υλοποιεί, 

και της Ανακοίνωσης για τη σύναψη της με τα Παραρτήματα της, v) την πρόσκληση υπ’ αρ. ΣΜΕ 

1/2022 (με αρ. πρωτ. 272/13.10.2022) για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, vi) Την Επιτροπή 

Αξιολόγησης προσωπικού, όπως συγκροτήθηκε και λειτουργεί με βάση τις υπ’ αριθμ. 9/2022 

(ΨΧΧΜ46Ν4ΒΓ-ΟΓΞ) και 22/2022 (6ΞΤΩ46Ν4ΒΓ-ΗΣΜ) αποφάσεις Δ.Σ., vii) το υπ΄ αριθμ. 316/27-10-

2022 πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων, viii) τις υπ΄αριθμ. 279/18-10-2022, 291/24-10-2022 και 

296/24-10-2022 αιτήσεις των υποψηφίων και ix) το υπ’ αρ. 1/02.02.2022 (ΑΔΑ:ΨΟ2Ν46Ν4ΒΓ-ΨΑΛ) 

Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την έγκριση του Κανονισμού Εσωτερικής 

Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της Οργανισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Την απόρριψη και μη βαθμολόγηση της πρότασης με αρ. πρωτ. 291/24.10.2022, διότι: 

α. δεν διαθέτει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (MASTER) στην κατεύθυνση Διοίκησης 

Επιχειρήσεων. Η κατοχή ΜΔΕ στην κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων είναι ένα από τα 

απαιτούμενα υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης και 

β. δεν προσκομίστηκε επικυρωμένη μετάφραση του τίτλου σπουδών γλωσσομάθειας στην οποία 

να γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή 

επικυρωμένα αντίγραφα του τίτλου αυτού με τον οποίο αποδεικνύει τη  γνώση της ξένης 

ΑΔΑ: 65Σ646Ν4ΒΓ-ΣΝΥ



 

γλώσσας. Η προσκόμιση αυτής της μετάφρασης είναι προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το 

φωτοαντίγραφο του τίτλου γλωσσομάθειας. 

2. Την απόρριψη και μη βαθμολόγηση της πρότασης με αρ. πρωτ. 296/24.10.2022, γιατί δεν 

προσκομίστηκε, μαζί με την βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (από την οποία προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης), υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 –

χωριστή από την αίτηση του– στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της 

εμπειρίας του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της 

επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 

3. Την αποδοχή της πρότασης με αρ. πρωτ. 279/18.10.2022 της οποίας η αίτηση της οποίας είναι 

πλήρης, πληροί τις προϋποθέσεις για την αποδοχή, βαθμολόγηση και κατάταξη της. 

4. Την βαθμολόγηση της πρότασης με αρ. πρωτ. 279/18.10.2022 με συνολική βαθμολογία 868 μόρια. 

5. 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 δέκα (10) 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 Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Σισαμάκης Γεώργιος Βαρδαβάς Κωνσταντίνος 

 

 

 

 

 

 

Ηράκλειο 01/11/2022 

(ακριβές αντίγραφο από το πρακτικό) 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Καναβάκη Μαρία Περισυνάκης Αντώνιος 

Στυλιανού Ευγενία  

mailto:info@heraklionmsa.gr
ΑΔΑ: 65Σ646Ν4ΒΓ-ΣΝΥ
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