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Αρ.Πρωτοκόλλου 1061/13-11-2019 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ενός (1) ατόμου ειδικότητας: ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Βιοχημικών, 

στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Improving water management and supply 

infrastructure via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER». Συνολικού 

Προϋπολογισμού 11.657,16€ πλέον ΦΠΑ. 

 Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg - IPA CBC PROGRAMME «Greece-

Albania 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή) 

 

I. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

Το Κέντρο Περιβάλλοντος ΚΕ.ΠΕ.  Αμιγής Περιφερειακή Επιχείρηση της Περιφέρειας 

Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:   

• Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: 

Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και 

Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,   
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• Το Programme Manual του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg - IPA CBC 

PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020»,   

• Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών,   

• Την έγκριση του έργου «Improving water management and supply infrastructure 

via smart technologies, policies and tools - SAVE-WATER» και κωδικό Α1-1.1-2,   

• Τα εγκεκριμένα Subsidy Contract και Partnership Agreement του έργου,   

• Το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο και τον προϋπολογισμό του έργου, 

• Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

• Τον εσωτερικό κανονισμό του φορέα 

• Την με αριθμ. 055/2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου: «Improving water 

management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools 

- SAVE-WATER» (ΑΔΑ: 7804ΟΡΜΙ-335),  

• Το γεγονός ότι το Κέντρο Περιβάλλοντος, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 

Δικαίου διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της 

ίσης μεταχείρισης στην λειτουργία του,  

 

προτίθεται να προσλάβει 1 άτομο με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας από την 

υπογραφή της σύμβασης έως και τις 28/02/2021 ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου 

με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα: 

 

ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Βιοχημικών. Η επιλογή των καταλληλότερων 

από τους υποψήφιους θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των τυπικών και 

πρόσθετων προσόντων του από την Επιτροπή Αξιολόγησης. 
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II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Αντικείμενο του προσωπικού που θα εργαστεί στο έργο είναι: 

• Deliverable 4.5.2 Requirements assessment for decision making tool and API - 

Δημιουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής λήψης αποφάσεων και αξιολόγηση 

των διαθέσιμων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων σχετικά με την ποιότητα 

υδάτων. Αναγνώριση των περιοχών που βρίσκονται σε κίνδυνο.  Σε συνεργασία 

με τους εταίρους του έργου και τον εξωτερικό συνεργάτη. 

• Deliverable 4.5.3 Pilot action in Ditiki Makedonia - Πιλοτική εφαρμογή 

παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ύδρευσης και των απωλειών των 

υδρευτικών δικτύων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των μετρήσεων σχετικά με την ποιότητα του νερού ύδρευσης 

καθώς και παρακολούθηση, έλεγχο και υποστήριξη του εξοπλισμού 

παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων που θα εγκατασταθεί στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου. Σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου και τον 

εξωτερικό συνεργάτη. 

• Deliverable 5.5.2 Action plan - Δημιουργία του κοινού διασυνοριακού σχεδίου 

δράσης που θα περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και δράσεις αποκατάστασης 

της ποιότητας των υδάτων καθώς και καταγραφή της τρωτότητας των υδάτων 

από ανθρωπογενείς και φυσικούς παράγοντες.  Σε συνεργασία με τους εταίρους 

του έργου και τον εξωτερικό συνεργάτη. 

 

III. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΘΕΣΕΩΝ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ* 

1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή 

ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 

Del 4.5.2 

Del 4.5.3 

Del 5.5.2 

1 ΩΣ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 28/02/2021 
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* με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, δίχως 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΕ.ΠΕ. και σύμφωνα με τη σύμβαση που θα 

συναφθεί.  

 

IV. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

1. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 

Α/Α ΘΕΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή 

ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 

 

Δίπλωμα ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 
(αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ σε 
περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο 
εξωτερικό) 

Βαθμός (με άριστα το 10) * 20 
μονάδες 

 Επαγγελματική εμπειρία σε χημικές 
αναλύσεις έως 5 έτη  

Μήνες * 5 μονάδες (έως 300 
μονάδες) 

 

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΘΕΣΗΣ Α/Α 1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση 
Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων έως 3 έτη  

Μήνες * 5 μονάδες (έως 180 μονάδες) 

Γνώση χειρισμού Η/Υ 100 μονάδες 

Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας Καλή 30 μονάδες 

Πολύ Καλή 40 μονάδες 

Άριστη 50 μονάδες 

Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών 100 μονάδες 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Συνέντευξη με σκοπό να εξεταστούν (α) οι 
γνώσεις και δεξιότητες που δηλώνουν οι 
υποψήφιοι στην αίτησή τους καθώς και (β) η 
διαθεσιμότητα και η ικανότητα συνεργασίας των 
υποψηφίων  

Έως 150 μονάδες 

(α) έως 100 μονάδες 

(β) έως 50 μονάδες 

 

VI. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα τοποθετηθούν σε σφραγισμένο φάκελο, οποίος θα 

περιέχει: 

1. Αίτηση 
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2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 

3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή 

ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του 

διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία 

ταυτότητας του κατόχου). 

4. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί 

στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης η επικυρωμένο 

φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 

Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης 

από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί 

μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, αντίγραφα συμβάσεων και ότι άλλα δικαιολογητικά 

κρίνει ο ενδιαφερόμενος ότι πιστοποιούν την δηλούμενη προϋπηρεσία και την 

τεκμηρίωση των βαθμολογούμενων προσόντων του. 

6. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:   

• Η υποχρέωση του αναδόχου για την καθημερινή φυσική παρουσία του στον 

χώρο του ΚΕ.ΠΕ. 

• Τα στοιχεία που δηλώνονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και 

μπορούν κατά περίπτωση να προσκομιστούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. 

• τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον 

ζητηθεί, μπορούν να κατατεθούν και επικυρωμένα 

7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα 

ακόλουθα:  

• ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων  

• ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), 

απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ 

υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης 

της γενετήσιας ζωής  
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• ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε  

• ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα 

από δόλο για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει 

καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών 

8. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη 

διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του και την βαθμολόγηση των 

προσόντων του. 

 

VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  

 

Α/Α ΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑ 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ* 

1. ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ή ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ 

Del 4.5.2 

 

2.171,44 

Del 4.5.3 8.085,72 

Del 5.5.2 1.400 

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΗΣ 1 11.657,16€ 

* με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας του έργου, δίχως 

επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του ΚΕ.ΠΕ. και σύμφωνα με τη σύμβαση που θα συναφθεί με 

τον ανάδοχο.  

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg - IPA Cross Border Cooperation 

PROGRAMME «Greece-Albania 2014-2020» (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική 

Συμμετοχή) 
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VIII. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία 

του ΚΕ.ΠΕ., 1ο χλμ Πτολεμαΐδας - Κοζάνης, ΤΚ 50200 Πτολεμαΐδα είτε με συστημένη 

επιστολή courier στην παραπάνω Διεύθυνση με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΕ 

Α/Α 1 ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ή ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ή ΠΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ για το έργο 

«Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, 

policies and tools - SAVE-WATER».  

Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο 

τηλέφωνο 2463053666 και στο e-mail: info@kepekozani.gr τις εργάσιμες μέρες και 

ώρες (08:30-14:00).  

Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησης της εν λόγω πρόσκλησης και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. 

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία του ΚΕ.ΠΕ, θα γίνονται δεκτές στις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08.30 και μέχρι ώρα 14.00. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 20/11/2019 και ώρα 14:00 (ημερομηνία 

παραλαβής από την υπηρεσία).  

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή courier 

το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία παράδοσης στην υπηρεσία.  

 

Οι αιτήσεις που παραλαμβάνονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας 

δεν εξετάζονται.  

 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα 

εισηγηθεί τους προτεινόμενους προς πρόσληψη στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.ΠΕ το 

οποία θα λάβει την τελική απόφαση επιλογής.  

Κατά την διαδικασία αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο 

πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει 

κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής της πρόσκλησης για 

την εν λόγω θέση.  
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Εν συνέχεια, προβαίνει στην αξιολόγηση των τυπικών και πρόσθετων προσόντων των 

υποψηφίων για την υπό προκήρυξη θέση. Στην συνέχεια καταρτίζει πίνακα με σειρά 

προτεραιότητας με βάση τα τυπικά και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων για την 

υπό προκήρυξη θέση.  

Η επιλογή των υποψήφιων προς έγκριση θα γίνει βάσει των προαναφερθέντων 

κριτηρίων, σύμφωνα με τα βιογραφικά και τα δικαιολογητικά τα οποία θα έχουν 

καταθέσει. 

Θα κληθούν για συνέντευξη και επιπλέον βαθμολόγηση του αντίστοιχου κριτηρίου της 

συνέντευξης οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και 

συγκεντρώνουν τις υψηλότερες βαθμολογίες από το σύνολο των βαθμολογούμενων 

κριτηρίων.  

Οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη συνέχεια της διαδικασίας. 

 

Επί τη βάσει του σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη, 

ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης των 

υποψηφίων, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την λήψη της 

σχετικής απόφασης. 

 

IX. ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ 

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί: 

• στην Διαύγεια:  https://diavgeia.gov.gr/f/kepe_pdm,  

• στην ιστοσελίδα του Κέντρου Περιβάλλοντος  http://www.kepekozani.gr,  

• στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων http://www.eprocurement.gov.gr    

• στην ιστοσελίδα του προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία https://greece-

albania.eu/  
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