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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΠΡΟΛΗΦΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΥΑΝΙΚΟΤ 

 

Η Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΤΑ πνπ εδξεύεη ζηνλ Αγην Νηθόιαν Λαζηζίνπ αλαθνηλώλεη ηε πξόζιεςε 
ελόο (1) αηόκνπ εηδηθόηεηαο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΠΔ, κε ζύκβαζε κίζζσζεο έξγνπ δηάξθεηαο δύν (2) κελώλ.  

Η πξόζιεςε αθνξά ηε θάιπςε έθηαθησλ θαη επεηγνπζώλ αλαγθώλ θαη γίλεηαη ζύκθσλα κε ην Καλνληζκό 
Πξνκεζεηώλ θαη Υπεξεζηώλ ηεο Αλαπηπμηαθήο Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΤΑ. 

Τν έξγν πνπ ζα αλαηεζεί αθνξά ηα εμήο αληηθείκελα: 

α) αμηνιόγεζε, παξαθνινύζεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ έξγσλ  πνπ έρνπλ εληαρζεί ή 
έρνπλ ππνβιεζεί γηα έληαμε ζην ηνπηθό πξόγξακκα LEADER Λαζηζίνπ ην νπνίν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ 
Άμνλα 4: «Δθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο 
(ΠΑΑ) 2007-2013. 

β) παξαθνινύζεζε θαη πηζηνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ησλ επελδπηηθώλ ζρεδίσλ πνπ εληάζζνληαη 
γηα πινπνίεζε ζηνλ Άμνλα 3: «Πνηόηεηα δσήο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη δηαθνξνπνίεζε ηεο αγξνηηθήο 
νηθνλνκίαο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο ηεο Διιάδαο (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Τα απαηηνύκελα πξνζόληα είλαη: 

1) Πηπρίν ή δίπισκα Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ΑΔΙ. 

2) Άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο Μεραληθνύ αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο ηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ. 

3) Δκπεηξία Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ηνπιάρηζηνλ ελόο (1) έηνπο ζε ζέκαηα ζπλαθή κε ην ππό αλάζεζε έξγν.  

Οη ελδηαθεξόκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ, απηνπξνζώπσο ή ηαρπδξνκηθά, ζηελ Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ 

Α.Α.Δ. ΟΤΑ (νδόο Αξγπξνπνύινπ 3 - 721 00 Αγηνο Νηθόιανο), κέρξη ηηο 22 Ιουλίου 2013 και ώπα 15:00 μ.μ. 
ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

1) Αίηεζε. 

2) Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. 

3) Φσηναληίγξαθν ησλ δύν όςεσλ ηνπ αηνκηθνύ δειηίνπ ηαπηόηεηαο. 

4) Δπηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηίηινπ ζπνπδώλ ζηνλ νπνίν λα αλαγξάθεηαη ν αθξηβήο βαζκόο, ε 
εκεξνκελία θαη ην έηνο θηήζεο ηνπ (νη ηίηινη ζπνπδώλ ηεο αιινδαπήο ζα πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη κε 
πηζηνπνηεηηθό αλαγλώξηζεο / ηζνηηκίαο ηνπο από ηνλ αξκόδην Φνξέα). 

5) Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο άδεηαο αζθήζεσο επαγγέικαηνο Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ ηνπ ΤΔΔ. 

6) Πηζηνπνηεηηθά απόδεημεο ηεο εκπεηξίαο σο εμήο: 

α) Βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ε δηάξθεηα ηεο αζθάιηζεο. 

β) Γηα ηνπο κηζζσηνύο, ππεύζπλε δήισζε ηνπ ππνςεθίνπ θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986 ζηελ νπνία λα 
δειώλνληαη ν εξγνδόηεο, ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. Οη κηζζσηνί ηνπ 
δεκόζηνπ ηνκέα κπνξνύλ, ελαιιαθηηθά, αληί ηεο ππεύζπλεο δήισζεο λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
θνξέα ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα από ηελ νπνία λα πξνθύπηνπλ ην είδνο θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο 
εκπεηξίαο. 

γ) Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ππεύζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 ηνπ λ.1599/1986, γηα ην είδνο θαη 
ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο θαη κία ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθή ζύκβαζε ή δειηία παξνρήο 
ππεξεζηώλ, πνπ θαιύπηνπλ ελδεηθηηθώο ηε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηεο εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο. 

 



Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα δεηνύλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηε παξνύζα αλαθνίλσζε από ηελ 
Αλαπηπμηαθή Λαζηζίνπ Α.Α.Δ. ΟΤΑ (νδόο Αξγπξνπνύινπ 3 - 721 00 Αγηνο Νηθόιανο - ππεύζπλνο: 
Φαξάιακπνο Αλησλαθάθεο - ηει: 28410 91110 - fax: 28410 91120) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο. 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΛΑΙΘΙΟΤ Α.Α.Ε. ΟΣΑ 
 

 
 

Γεκήηξεο Κνπλελάθεο 
Πξόεδξνο ηνπ Γ.Σ 

 

 


