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Αγιος Νικόλαος, 9-3-2015 

Αρ. Πρωτ: 53 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ που εδρεύει στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου (οδός Αργυροπούλου 3) 
λαμβάνοντας υπόψη: 

1) την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την υπ’ αριθ. 113/11-2-2015 συνεδρίαση του. 

2) το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις). 

3) το τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή της 
προσέγγισης LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013, με 
φορέα υλοποίησης την Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

4) το Έργο: «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) 
του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 - 2013 στην Περιφέρεια 
Κρήτης» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και 
διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 
2007-2013, με ανάδοχο τον Μηχανισμό Υποστήριξης Κρήτης στον οποίο συμμετέχει η Αναπτυξιακή 
Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως Αντένα Λασιθίου. 

ανακοινώνει 

ότι προτίθεται να συνεργαστεί με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας Πολιτικού 

Μηχανικού ΠΕ, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια μέχρι τις 31-12-2015, με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη 
υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου ή/και του έργου του Μηχανισμού Υποστήριξης 
Κρήτης. 

2. ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

2.1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) Πτυχίο ή Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, 
αντίστοιχης ειδικότητας. 

2) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το ΤΕΕ. 

3) Εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διαχείριση και υλοποίηση 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων. 

4) Γενική επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε καθήκοντα ή έργα συναφή με την ειδικότητα 
του Πολιτικού Μηχανικού. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν υποψήφιοι με την απαιτούμενη εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία θα 
επιλεγούν υποψήφιοι με την απαιτούμενη ελάχιστη γενική επαγγελματική εμπειρία. 

2.2. ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1) Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου και δυνατότητα μετακινήσεων εκτός έδρας. 

3. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

α) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 



β) Εχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική θητεία ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί (άνδρες υποψήφιοι). 

γ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην 
υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την 
υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα 
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Δεν έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα. 

3.2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 60 ετών.  

4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1) Αίτηση (σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1). 

2) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας. 

3) Βιογραφικό σημείωμα (με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο «Europass Βιογραφικό»). 

4) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. 

5) Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού από το ΤΕΕ. 

6) Υπεύθυνη Δήλωση. 

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του Ν. 1599/1986) στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 (Προϋποθέσεις συμμετοχής) της παρούσας προκήρυξης και 
επιπλέον ότι όλα τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην αίτηση είναι αληθή και ακριβή. 

7) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η δυνατότητα μετακινήσεων του υποψηφίου. 

8) Πιστοποιητικά απόδειξης της επαγγελματικής εμπειρίας. 

Η επαγγελματική εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος 
Πολιτικού Μηχανικού από το ΤΕΕ.  

Ως επαγγελματική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση μίσθωσης έργου στο 
δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο του 
Πολιτικού Μηχανικού.  

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας ή της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας σε 
καθήκοντα ή έργα συναφή με την ειδικότητα του Πολιτικού Μηχανικού απαιτούνται: 

α) Για την απόδειξη της εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας. 

Αντίγραφα συμβάσεων,  βεβαιώσεις εργοδοτών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που να τεκμηριώνουν με 
σαφήνεια το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας και συμπλήρωση του 
πίνακα 1 του Παραρτήματος 2. 

β) Για την απόδειξη της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας. 

Αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεις εργοδοτών ή αποδείξεις παροχής υπηρεσιών που να τεκμηριώνουν με 
σαφήνεια το είδος και τη χρονική διάρκεια της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας και συμπλήρωση του πίνακα 
2 του Παραρτήματος 2. 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης συμβάσεων ή βεβαιώσεων εργοδοτών για την απόδειξη της γενικής 
επαγγελματικής εμπειρίας οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 
δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας 
συνοδευόμενη από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. 

5. ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το έργο που θα αναλάβει ο Πολιτικός Μηχανικός θα αφορά τη τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση των 
παρακάτω έργων: 

1) Τοπικό πρόγραμμα LEADER Λασιθίου 



Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) είναι ο φορέας υλοποίησης του 
τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου, στο πλαίσιο του Άξονα 4: «Εφαρμογή της προσέγγισης 
LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου ο Πολιτικός Μηχανικός θα 
αναλάβει τη παροχή των παρακάτω υπηρεσιών: 

α) συμμετοχή στη πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού και των φορέων για το τοπικό πρόγραμμα. 

β) συμμετοχή στην Επιτροπή Αξιολόγησης με αντικείμενο την αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων 
δικαιούχων που έχουν υποβληθεί για ένταξη στο τοπικό πρόγραμμα LEADER, σύμφωνα με τη διαδικασία και 
τα κριτήρια αξιολόγησης που έχει εγκρίνει η ΟΤΔ, την επιλογή των έργων που θα ενταχθούν και την 
ενημέρωση των υποψηφίων δικαιούχων για τις διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ένταξη 
και υλοποίηση των έργων. 

γ) συμμετοχή στην Επιτροπή πιστοποίησης έργων LEADER της ΟΤΔ με αντικείμενο τον έλεγχο και τη 
πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που έχουν ενταχθεί στο τοπικό 
πρόγραμμα LEADER (επιτόπιοι έλεγχοι, επιμετρήσεις εργασιών, έλεγχος αδειοδοτήσεων, σύνταξη 
βεβαιώσεων υλοποίησης των έργων κλπ). 

δ) παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας Πολιτικού Μηχανικού που αφορά τον έλεγχο και την υλοποίηση του 
τοπικού προγράμματος LEADER Λασιθίου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 4 
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του ΠΑΑ 2007-2013. 

2) Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης (Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 
3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 - 2013 στην Περιφέρεια Κρήτης 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ συμμετέχει ως Αντένα Λασιθίου στον Μηχανισμό Υποστήριξης Κρήτης 
που έχει αναλάβει το Έργο: «Υποστηρικτικός Μηχανισμός για την υλοποίηση καθεστώτων ενίσχυσης 
(Ιδιωτικές Επενδύσεις) του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007 - 
2013 στην Περιφέρεια Κρήτης». 

Το Έργο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση 
της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013. 

Για την υλοποίηση του Έργου η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ έχει συγκροτήσει Ομάδα Έργου και 
Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων με αντικείμενο τη παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του 
φυσικού και φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων που έχουν ενταχθεί στο Άξονα 3: «Ποιότητα 
ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του ΠΑΑ 2007-2013. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του παραπάνω Έργου ο Πολιτικός Μηχανικός θα αναλάβει τη παροχή των 
παρακάτω υπηρεσιών: 

α) συμμετοχή στη πραγματοποίηση ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού 
πληθυσμού και των φορέων για τον Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της 
αγροτικής οικονομίας» του ΠΑΑ 2007-2013 (επιτόπιοι έλεγχοι, επιμετρήσεις εργασιών, έλεγχος 
αδειοδοτήσεων, σύνταξη βεβαιώσεων υλοποίησης των έργων κλπ). 

β) συμμετοχή στην Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων της Αντένας Λασιθίου του Μηχανισμού 
Υποστήριξης Κρήτης με αντικείμενο τη παρακολούθηση και τον έλεγχο υλοποίησης του φυσικού και  
οικονομικού αντικειμένου των έργων που έχουν ενταχθεί στο Άξονα 3: «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές 
περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του ΠΑΑ 2007-2013. 

γ) παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας Πολιτικού Μηχανικού που αφορά τον έλεγχο και την υλοποίηση του Έργου, 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007-2013. 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για πληροφορίες και για τη παραλαβή της προκήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα 
γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 3 - 72100 Αγιος Νικόλαος, τηλέφωνο: 
28410 91110, fax: 28410 91120, e-mail: info@anlas.gr, αρμόδιος: Χαράλαμπος Αντωνακάκης, Γ. Διευθυντής) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Επίσης η προκήρυξη και το σχετικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Λασιθίου 
Α.Α.Ε. ΟΤΑ (www.anlas.gr).  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά), σε σφραγισμένο φάκελο, τις αιτήσεις 
με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός 

Αργυροπούλου 3 - 72100 Αγιος Νικόλαος) μέχρι τις 23 Μαρτίου 2015 και ώρα 15:00. 

Αιτήσεις που θα παραληφθούν και θα πρωτοκολληθούν μετά τη παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα 
ληφθούν υπόψη. 

mailto:info@anlas.gr
http://www.anlas.gr/


7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 

7.1. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Προσλήψεων Προσωπικού της Αναπτυξιακής 
Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ η οποία ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. 

Η τελική απόφαση επιλογής θα ληφθεί από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ μετά από σχετική 
εισήγηση της Επιτροπής Προσλήψεων Προσωπικού. 

Η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το κρίνει σκόπιμο για οποιοδήποτε λόγο, 
να ακυρώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας χωρίς ουδεμία ένσταση να παράγει 
έννομο δικαίωμα. 

7.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν το σύνολο των απαραίτητων προσόντων που αναφέρονται στο κεφάλαιο 2 
και των προϋποθέσεων συμμετοχής που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3 ή δεν υποβάλουν το σύνολο των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο κεφάλαιο 4 αποκλείονται από τη διαδικασία 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης. 

Η αξιολόγηση των υποψήφιων που γίνονται αποδεκτοί θα γίνει με βάση τα δύο κριτήρια αξιολόγησης με την 
αντίστοιχη βαθμολογία σε 10/βάθμια κλίμακα και τους συντελεστές βαρύτητας για κάθε κριτήριο, σύμφωνα με 
το παρακάτω πίνακα. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ 
ΒΑΡΥ-

ΤΗΤΑ 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ 

ΒΑΘΜΟΣ 

1 
Εξειδικευμένη 
επαγγελματική 

εμπειρία 

Από 1 έως 2 έτη (12 έως 24 μήνες) 5 

60% 6 Από 2 έως 3 έτη (25 έως 36 μήνες) 7 

Από 3 έτη και άνω (37 μήνες και άνω) 10 

2 
Γενική 

επαγγελματική 
εμπειρία 

Από 3 έως 5 έτη (36 έως 60 μήνες) 5 

40% 4 Από 5 έως 7 έτη (61 έως 84 μήνες) 7 

Από 7 έτη και άνω (85 μήνες και άνω) 10 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ 100% 10 

 

Σημείωση: Η διάρκεια της εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας δεν θα προσμετρήσει και ως γενική 
επαγγελματική εμπειρία.   

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε πίνακα και κατά 
φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα προτιμηθεί ο υποψήφιος με τη μεγαλύτερη διάρκεια 
επαγγελματικής εμπειρίας, εξειδικευμένης ή γενικής, υπολογιζόμενη σε μήνες. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, η Επιτροπή Προσλήψεων Προσωπικού συντάσσει 
πρακτικό αξιολόγησης στο οποίο αναφέρονται με πλήρη τεκμηρίωση τα αποτελέσματα αξιολόγησης των 
υποψηφίων και το οποίο υποβάλει στο Δ.Σ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

Η απόφαση πρόσληψης λαμβάνεται από το Δ.Σ της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης αναρτώνται στα γραφεία (πίνακας ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα της 
Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ. 

8. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 

Εάν σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής Προσλήψεων Προσωπικού ή ακόμα και μετά την 
τυχόν υπογραφή της σχετικής σύμβασης διαπιστωθεί ότι, τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση 
υποψηφιότητας είναι ανακριβή ή δεν επιβεβαιώνονται από αντίστοιχα δικαιολογητικά, η πρόκριση του 
ενδιαφερόμενου θεωρείται άκυρη και συνεπάγεται την καταγγελία της υπογραφείσας σύμβασης. 

9. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί καλείται από την Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ να υπογράψει τη σύμβαση 
μίσθωσης έργου εντός προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών. 



Στη περίπτωση που δεν προσέλθει εντός της παραπάνω προθεσμίας ή δεν αποδεχτεί τη θέση, καλείται ο 
επόμενος στη σειρά κατάταξης. 

10. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Τόπος παροχής του έργου θα είναι τα γραφεία της Αναπτυξιακής Λασιθίου Α.Α.Ε. ΟΤΑ (οδός Αργυροπούλου 
3 - Αγιος Νικόλαος). 

 

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε ΟΤΑ 
 
Δημήτρης Κουνενάκης 
Πρόεδρος του Δ.Σ 
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Α Ι Τ Η Σ Η 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

 ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ 

Αργυροπούλου 3 - 721 00 Άγιος Νικόλαος 

 

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ  ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  

Α.Δ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΓΑΜΟΣ  ΑΓΑΜΟΣ  ΑΡ. ΠΑΙΔΙΩΝ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ  ΠΟΛΗ  

ΟΔΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ  Τ.Κ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΚΙΝΗΤΟ  E-MAIL  

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Α.Α.Ε.ΟΤΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΡ. ΠΡΩΤ.  

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή) 

 

 

 

 

 

 

(υπογραφή - σφραγίδα) 
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α/Α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

(ΘΕΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

 

1 

 

   

   

 

2 

 

   

   

 

3 

 

   

   

 

4 

 

   

   

 

5 

 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ     

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Α/Α 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ    

(ΘΕΣΗ - ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ) ΑΠΟ ΕΩΣ ΜΗΝΕΣ 

 

1 

 

   

   

 

2 

 

   

   

 

3 

 

   

   

 

4 

 

   

   

 

5 

 

   

   

ΣΥΝΟΛΟ     

 


