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Σελίδα 1 

 

Ανώγεια   05.10.2018 

Αρ. Πρωτ.  810 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

για την παροχή έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Emblematic Mediterranean 

Mountains as Coastal destinations of excellence» και ακρωνύμιο «EMBLEMATIC» που 

υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED  

 

Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, ύστερα από την αριθμό 13/21-9-2018 Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) 

Ανακοινώνει 

 

ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence» και 

ακρωνύμιο «EMBLEMATIC»  που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG MED  

και ειδικότερα με: 

- Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 

συγκεκριμένα των κατευθύνσεων Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  με 

ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση 

Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης  ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας- Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών 

Αγαθών ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας ή 

Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο 

πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων 

Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

- Διάρκεια σύμβασης: από την υπογραφή της έως την 31η Οκτωβρίου 2019  

 

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι τα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ.  

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως 

ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, 
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Σελίδα 2 

 

Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης ΤΚ 74051, μέχρι την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2018 

και ώρα 14:00. 

 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόταση υποψηφιότητας στο 

πλαίσιο της υπ’ αριθμό πρωτ. 810/5-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και 

να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη  ημερομηνία και ώρα.  

 

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται 

από τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

Υπεύθυνη για διανομή της Πρόσκλησης  και για παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες: κ. Εύη Βρέντζου  

 

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 

ΟΤΑ (www.akomm.gr), απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.  

 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει ύστερα από αξιολόγησή τους από την αρμόδια Επιτροπή 

Αξιολόγησης και στη συνέχεια, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. 

 

 Ανώγεια, 05.10.2018 

 Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

  

 Καλλέργης Εμμανουήλ  

 Πρόεδρος Δ.Σ. 
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Σελίδα 3 
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Σελίδα 4 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

- Ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του κλάδου Ιστορίας-Αρχαιολογίας και 

συγκεκριμένα των κατευθύνσεων Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  με 

ειδίκευση ή κατεύθυνση στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με 

κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας της Τέχνης  ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας- 

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας 

και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας και Διαχείρισης 

Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση  

Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας 

ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  

 

για την παροχή έργου  στο πλαίσιο υλοποίησης  του έργου  «Emblematic Mediterranean 

Mountains as Coastal destinations of excellence» και ακρωνύμιο «EMBLEMATIC»  

 

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοπόταμου – Μαλεβιζίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη  Εταιρεία 

Ο.Τ.Α. 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών 

2. Την Ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης 

Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοπόταμου – Μαλεβιζίου 

Αναπτυξιακή Ανώνυμη  Εταιρεία Ο.Τ.Α.» με διακριτικό τίτλο ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 

ΟΤΑ (ΦΕΚ 144/27-1-1988 Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης 

Ευθύνης / Αριθμός ΓΕΜΗ 021837150000).  

3. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 

4. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη 

διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 

5. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση για 

Βεβαίωση ΑΣΕΠ από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 2527/1997 και για έγκριση του ΠΥΣ 

33/2006 για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις.  

6. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που 

τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις 

συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. 
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Σελίδα 5 

 

7. Την με Αριθμό Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.2.9/48/οικ.26059/10.10.2016 Εγκύκλιο με Θέμα: 

Προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων 

8. Το άρθρο 681 του Αστικού Κώδικα. 

9. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμό 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521): Εθνικοί 

κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι 

νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 

από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς». 

10. Την από 17/03/2017 σύμβαση χρηματοδότησης του έργου «Emblematic Mediterranean 

Mountains as Coastal destinations of excellence» και ακρωνύμιο «EMBLEMATIC» και το 

πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των  διακρατικών  εταίρων   

11. Τις υπ’ αριθ. 13/21-9-2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του ΑΚΟΜΜ-

ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο για τις ανάγκες 

του έργου «Emblematic Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence» 

και ακρωνύμιο «EMBLEMATIC»  

 

Ανακοινώνει 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Emblematic 

Mediterranean Mountains as Coastal destinations of excellence» και ακρωνύμιο «EMBLEMATIC»  

✓ ένα (1) άτομο του κλάδου ΠΕ Ιστορίας- Αρχαιολογίας και συγκεκριμένα των  εξής 

κατευθύνσεων : Αρχαιολογίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας  με ειδίκευση ή κατεύθυνση 

στην Αρχαιολογία ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία και Ιστορίας 

της Τέχνης  ή Ιστορίας - Αρχαιολογίας- Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση 

Αρχαιολογίας ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών με 

κατεύθυνση  Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας - 

Αρχαιολογίας - Λαογραφίας με κατεύθυνση  Αρχαιολογίας ή Μεσογειακών Σπουδών με 

κατεύθυνση Αρχαιολογίας - Αρχαιομετρίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα 

Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής 

(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

αντίστοιχης ειδικότητας. 

 

Η επιλογή των ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου, γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία 

και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη 

διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας. 
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Σελίδα 6 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ “EΜbleMatiC” 

 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: Protecting and promoting 

Mediterranean natural andcultural resources του διακρατικού προγράμματος εδαφικής 

συνεργασίας: INTERREG MED [2014-2020] και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,95 εκ. € 

 

Στο έργο συμμετέχουν 9 εταίροι που εκπροσωπούν 9 μεσογειακά εμβληματικά και 

παραθαλάσσια βουνά από 5 Χώρες (Ελλάδα, Αλβανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία), ένα 

πανεπιστήμιο καθώς και 7 συνεργαζόμενοι φορείς.  

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. με ποσοστό 85% ενώ το υπόλοιπο 15% 

συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη. 

 

Η υλοποίηση του έργου έχει ξεκινήσει από το  Νοέμβριο του 2016. 

 

 Μεταξύ των εταίρων είναι και το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ (PP7) που εκπροσωπεί το 

Όρος Ίδη /Ψηλορείτης (IDI) με συνολικό προϋπολογισμό 288.049,09 €  καθώς και η Περιφέρεια 

Κρήτης  (PP13) ως  συνεργαζόμενος φορέας με μηδενικό προϋπολογισμό. 

 

Το έργο έχει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο το χαρακτηρισμό των εμβληματικών βουνών της 

Μεσογείου ως προορισμούς αριστείας. Ο στόχος αυτός είναι άμεσα συνδεδεμένος με το ειδικό 

στόχο 3.1 «Ενδυνάμωση της ανάπτυξης ενός βιώσιμου και υπεύθυνου παράκτιου και 

θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Μεσόγειου» του προγράμματος INTERREG-MED. Η 

άμεση σύνδεση του στόχου του προγράμματος “EMbleMatiC” με το στόχο 3.1 του INTERREG-

MED προέρχεται από την προσπάθεια για μια αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών μέσω 

συντονισμένων και στοχοθετημένων μεθόδων και πρακτικών, σε όρους ολοκληρωμένης 

διαχείρισης του παράκτιου τουρισμού.   

 

Ειδικότερα,  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, οι υποχρεώσεις του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΑΕ ΟΤΑ  είναι συνοπτικά ανά πακέτο εργασίας οι ακόλουθες : 

 

WP1 – Project management – Διαχείριση του έργου  

• Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου (SC-Steering Committee και TC-Technical 

Committee) 

WP2 – Communication - Επικοινωνία 

• Συμμετοχή στην έκδοση προωθητικού υλικού 

• Διοργάνωση ενός διεθνούς συνεδρίου τον Σεπτέμβριο του 2019 

WP3 – Studying - Μελέτη 

• Συμμετοχή σε θεματικά workshops 
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• Κοινό μεθοδολογικό πλαίσιο για το χαρακτηρισμό των βουνών ως εμβληματικά και 

συμμετοχική προσέγγιση / μελέτη περίπτωσης για τον Ψηλορείτη (Common 

methodological framework for the emblematism characterisation and for the 

participative approach / case study)  

• Συμμετοχή στην μελέτη για τον καθορισμό των εμβληματικών κριτηρίων 

WP4 – Testing – Εφαρμογή της μελέτης / Δοκιμή 

• Συμμετοχή σε θεματικά workshops 

• Καθορισμός μοντέλου marketing για τον ήπιο τουρισμός στις παράκτιες περιοχές των 

βουνών / Definition of a brief marketing for slow tourism in the coastal med mountains 

• Δημιουργία μιας οικοδιαδρομής (eco-itinerary) που θα συνδυάζει τα εμβληματικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής 

WP5 – Transferring  - Μεταφορά  

• Συμμετοχή σε θεματικά workshops 

• Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

• Οδηγός για την υλοποίηση της οικολογικής διαδρομής / A transfer guide for the 

implementation for eco-itinerary 

 

 

2. ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο συμβαλλόμενος θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου και θα θεωρείται έκτακτο 

προσωπικό της εταιρίας έως το χρονικό διάστημα που αυτή θα ισχύει. 

 

Στην σύμβαση θα καθορίζονται:   

Α) Το Αντικείμενο  της σύμβασης μίσθωσης έργου: 

Ο συμβαλλόμενος θα έχει τις εξής αρμοδιότητες και υποχρεώσεις : 

1. Συμμετοχή στην υλοποίηση όλων των ενεργειών του έργου σύμφωνα με τις οδηγίες του 

υπεύθυνου του έργου για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

2. Συγγραφή κειμένων σχετικών με την ιστορία και το περιβάλλον του Ψηλορείτη για την 

χρησιμοποίηση σε τουριστικούς οδηγούς και άλλο πληροφοριακό/ενημερωτικό υλικό 

(αφίσες, poster   κ.α ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται από το έργο 

3. Συμμετοχή σε όλες τις τεχνικές συναντήσεις και άλλα γεγονότα που είναι απαραίτητα για 

την υλοποίηση του έργου. 

4. Συνεχή  συνεργασία με τον lead partner (LP) του έργου 

 

Παραδοτέα: Τμηματική αναφορά των σχετικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν από τον 

συμβαλλόμενο, στην αντίστοιχη περίοδο υλοποίησης του Έργου. 
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Β)  Χρονικά πλαίσια και συνολική αμοιβή του συμβαλλόμενου : 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου, μπορεί να είναι και μικρότερη του χρόνου 

υλοποίησης του έργου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασής της μέχρι τη λήξη του.  

Η ημερομηνία λήξης της σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά τα 

αναφερόμενα ανωτέρω χρονικά πλαίσια, καθώς και την ημερομηνία παράδοσης του έργου, 

σύμφωνα με την σύμβαση υλοποίησης , ως ισχύει. 

Το συνολικό συμβατικό ύψος της αμοιβής δεν θα ξεπερνάει τα δέκα πέντε χιλιάδες εξακόσια 

ευρώ (15.600,00 €)  πλέον  ΦΠΑ 

Το τελικό ποσό θα καθορισθεί κατόπιν διαπραγμάτευσης με βάση τις προσφερόμενες ώρες 

εργασίας και θα είναι ανάλογο με αυτό που εφαρμόζει το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ για 

προσωπικό του το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα. 

 

Γ)  Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου θα είναι  από την υπογραφή της έως την 31-

10-2019. 

Ενδεχόμενη χρονική παράταση του έργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

 

Δ)  Τρόπος καταβολής της αμοιβής: 

Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το αναφερόμενο 

ανωτέρω συνολικό τίμημα για τη σύμβαση του συμβαλλόμενου. Θα καταβάλλεται κατόπιν 

συμφωνίας, έναντι και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα 

παράδοση του έργου, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Διευθυντή και την προσκόμιση 

όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου 

ταμειακού υπολοίπου στο έργο. 

 

Ε)  Τόπος εκτέλεσης του έργου: 

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του, θα παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους 

και στις εγκαταστάσεις του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ,  κάτω από τις οδηγίες των 

ατόμων που έχουν ορισθεί υπεύθυνα για το έργο από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ . Τα 

παραδοτέα του έργου ανήκουν στην εταιρία  και παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητά της.   

Οι  δαπάνες ταξιδιών του συμβαλλόμενου που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου θα καλύπτονται όπως και για τα υπόλοιπα στελέχη της εταιρίας σύμφωνα με τον 

ισχύοντα Κανονισμό Μετακινήσεων. 

 

ΣΤ)  Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου: 

Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο συμβαλλόμενος, όπως αυτό περιγράφεται στο 

αντικείμενο της σύμβασης, υποχρεούται να υποβάλλει τμηματικά εκθέσεις παραχθέντος έργου 
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(αναφορά ενεργειών). Ο Διευθυντής  παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί – είτε ολικά είτε 

κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του, εγκρίνει και υπογράφει την 

αντίστοιχη έκθεση του παραχθέντος έργου (αναφορά ενεργειών) που έχει υποβληθεί. Η 

ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Διευθυντή της έκθεσης παραχθέντος έργου, επέχει θέση 

πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο 

συμβαλλόμενος . 

 

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

Απαιτούμενα προσόντα  

α) Κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του 

εξωτερικού των ειδικοτήτων που αναφέρονται στην πρόσκληση  

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος  σε ισχύ, στις περιπτώσεις που απαιτείται 

γ)  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

 

Επιθυμητά προσόντα 

i. Συναφή με το αντικείμενο του έργου επαγγελματική εμπειρία 

ii. Εντοπιότητα (η εντοπιότητα αφορά την ευρύτερη περιοχή του Ψηλορείτη και 

συγκεκριμένα τα όρια του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ)  

iii. Καλή γνώση χρήσης Η/Υ  

 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αναφερόμενα προσόντα, συνδέονται αντικειμενικά με τις ανάγκες 

του έργου και εξασφαλίζουν την αρτιότερη εκτέλεσή του. 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

4.1 Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 

έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία : 

1. Έχουν  τα απαιτούμενα  προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα 

2. Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς 

3. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή, 

4. Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 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. 
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5. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για 

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το 

αδίκημα παραγράφηκε. 

6. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων 

7. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί 

με οποιοδήποτε μέσο. 

8. Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι 

(6) μηνών. 

9. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 

δεδικασμένου. 

10. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν 

(για τους άνδρες υποψήφιους) 

11. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση 

υποψηφιότητας. 

12. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση 

υποψηφιότητας εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 

4.2. Το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω 

στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει 

σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 

9, παράγραφος  4 του Ν. 1599/1986. 

 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο 

απόρριψης της συμμετοχής του. 

 

5. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

5.1 Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση, ο φάκελος 

της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα 

παρακάτω: 

1. Αίτηση υποψηφιότητας με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του για 

συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση( ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1). 

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής του ανωτέρω 

Κεφαλαίου 4 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2). 
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3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου εγγράφου ή του ακριβούς αντιγράφου του 

τίτλου σπουδών ή Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον 

απαιτείται). 

4. Βιογραφικό σημείωμα (έως 3 σελίδες) (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3). 

5. Τεκμηρίωση της γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3) 

Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω :  

i. Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 

φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην 

Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν 

εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ. 

ii. Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη 

σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα 

χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 

6. Τεκμηρίωση της άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας   

Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται  σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4  

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας. 

8. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος σε ισχύ (εφόσον 

απαιτείται) 

9. Αποδεικτικό Εντοπιότητας: Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι 

παλαιότερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής της 

πρότασης), με την οποία βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος 

συγκεκριμένου Δήμου. Δεν γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η 

ιδιότητα του δημότη. 

10. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία 

(αφορά στους άνδρες) 

 

5.2 Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε 

κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές 

(προαιρετικά). 

 

6. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ  

6.1 Για την αξιολόγηση και επιλογή της πρότασης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 

α) Έλεγχος της πληρότητας της πρότασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές 

διευκρινήσεις ή/και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να 

αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων. 

mailto:leader@akomm.gr
http://www.akomm.gr/


 

 

Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  Α.Ε.  Ο.Τ.Α. 

Ανώγεια, 740 51 Ρέθυμνο – Κρήτης,  Τηλ : 2834031402, 2834031793,  Fax :  2834031058 

Αρ. ΓΕΜΗ: 21837150000 

E-mail: leader@akomm.gr ,  Web site:http://www.akomm.gr 

  

Σελίδα 12 

 

β)   Έλεγχος της εμπρόθεσμης υποβολής της πρότασης. 

γ)   Έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου σε όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω πρέπει να είναι θετικά. Σε 

αντίθετη περίπτωση η πρόταση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησής της.  

δ) Για τις  προτάσεις που δεν αποκλεισθήκαν για τους ανωτέρω λόγους, 

ακολουθείται η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με βάση τη  

βαθμολόγηση των απαιτούμενων  προσόντων, σύμφωνα με τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ, όπως αυτά αναλύονται παρακάτω. 

ε) Η Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλει προς το Δ.Σ. της Εταιρείας, εισήγηση που 

περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

στ) Το Δ.Σ. της Εταιρείας λαμβάνουν  αιτιολογημένη απόφαση  για την επιλογή του 

υποψήφιου προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή και για την 

αντικατάσταση του ήδη επιλεγέντος με άλλον, κατά τους όρους της σύμβασης 

και καθ’ όλη τη διάρκεια  εκτέλεσης του έργου. 

ζ) Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 

6.2  Αναλυτικά η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει των κάτωθι ορισθέντων κριτηρίων 

επιλογής (βαθμολόγησης) που καθορίσθηκαν σε συνάρτηση με το αντικείμενο του έργου 

και τους στόχους του τοπικού προγράμματος: 

 

1. Τίτλοι σπουδών 

2. Επαγγελματική εμπειρία  

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών  

4. Εντοπιότητα 

 

Από τα κριτήρια επιλογής, (σε περίπτωση ισοβαθμίας) προέχει το κριτήριο της επαγγελματικής  

εμπειρίας συναφούς με το αντικείμενο του έργου καθώς το προσόν αυτό αποτελεί 

αντικειμενικά, ουσιαστική και καθοριστική επαγγελματική προϋπόθεση και εξασφαλίζει την 

αρτιότερη εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση δεύτερης ισοβαθμίας προέχει το κριτήριο που 

αφορά τον τίτλο σπουδών.  

 

1. Τίτλοι Σπουδών  

Α/Α ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ Βαθμοί 

1 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6<β<=6,5 1 
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2 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 6,5<β<=7  2 

3 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 7<β<=8 3 

4 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 8<β<=9 4 

5 Βασικός τίτλος σπουδών με βαθμό (β): 9<β<=10 5 

6 Δεύτερος τίτλος σπουδών 6 

7 Μεταπτυχιακός τίτλος σε άλλο γνωστικό αντικείμενο 7 

8 Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο  8 

9 Μεταπτυχιακός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο 9 

10 Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο 10 

 

2. Επαγγελματική εμπειρία  

Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας της  Εξειδικευμένης γνώσης με εμπειρία, λαμβάνονται υπ’ 

όψη οι αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας του υποψήφιου συνεργάτη, οι οποίοι 

πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0833 και το συντελεστή στάθμισης  του κριτηρίου. Η 

στρογγυλοποίηση της βαθμολογίας γίνεται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (π.χ. 6 μήνες * 0,0833 

=0,4998 στρογγυλοποίηση 0,5). Η ειδική επαγγελματική εμπειρία βαθμολογείται μέχρι τους 120 

μήνες και κατ’ αντιστοιχία ο ανώτατος βαθμός είναι το 10. 

Τρόπος απόδειξης του κριτηρίου: 

✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει  το ακριβές 

αντικείμενο της θέσης εργασίας, και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία. 

✓ Αντίγραφα συμβάσεων από τα οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της 

θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα εμπειρία  

 

3. Γνώση χειρισμού Η/Υ και λογισμικών εφαρμογών 

  

Τρόπος απόδειξης του κριτηρίου   

Α/Α 

Γνώση χειρισμού Η/Υ: 

Επεξεργασία κειμένων (Word) / Υπολογιστικά φύλλα (Excel) /  

Υπηρεσίες Διαδικτύου (Internet)  

Βαθμοί 

1 Γνώση χειρισμού όλων των παραπάνω εφαρμογών 10 

2 Γνώση μέρους των παραπάνω εφαρμογών 5 
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✓ Πιστοποιητικό, βεβαίωση ή τίτλο σπουδών για τις γνώσεις χειρισμού Η/Υ, που 

εκδίδονται από φορείς πιστοποιημένους ή (ΕΟΠΠΕΠ,ΟΕΕΚ) ή  

✓ Υπεύθυνη Δήλωση του υποψήφιου ή του εργοδότη του, σύμφωνα με την οποία, κατά 

την διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα και για το επίπεδο γνώσεων χειρισμού του. 

  

4. Εντοπιότητα  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Η περιοχή του Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Παγκόσμιου Γεωπάρκου της UNESCO) 
επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας πρόσκλησης  

 
Τρόπος απόδειξης του κριτηρίου  

✓ Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερη των δύο μηνών από 

την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής της πρότασης), με την οποία 

βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος είναι μόνιμος κάτοικος συγκριμένου Δήμου του οποίου το 

σύνολο ή μέρος της έκτασης του περικλείεται στα όρια του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ  

Δεν γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό από το οποίο προκύπτει η ιδιότητα του δημότη. 

 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών 

στάθμισης επί των προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται παρακάτω: 

Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΣ  ΣΥΝΤ. ΒΑΡ. ΜΕΡΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ* 

1 ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ  20%  

2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ  35%  

3 ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ  25%  

4 ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ  20%  

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  

Α/Α Εντοπιότητα Βαθμοί 

1 
Περιοχή Φυσικού Πάρκου Ψηλορείτη (Παγκόσμιου 

Γεωπάρκου της UNESCO) 
10 

2 Υπόλοιπες περιοχές των Π.Ε  Ηρακλείου και Π.Ε  Ρεθύμνου  8 

3 Όλη η υπόλοιπη Κρήτη  5 

4 Υπόλοιπη Ελλάδα 3 
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*Η τελική βαθμολογία κάθε κριτηρίου στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. 

Προτάσσονται οι βαθμολογούμενοι που αθροιστικά συγκεντρώνουν την υψηλότερη συνολική 

βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή των 

σχετικών συντελεστών στάθμισης κάθε κριτηρίου επί των πέντε (5) προαναφερόμενων 

κριτηρίων: 

 

7. ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα σχετικά παραρτήματα- έντυπα,  είναι διαθέσιμη 

στα γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ. 

Υπεύθυνη για τη διανομή της Πρόσκλησης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες είναι η κ. Εύη Βρέντζου, στο τηλέφωνο +302834031402, εσωτερικό 107. 

Το υλικό της Προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ 

(www.akomm.gr).  

 

8. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή 

ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία του ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ στα 

Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης, Τ.Κ. 74051, τηλ. επικοινωνίας: 2834031402, μέχρι την  22η 

Οκτωβρίου του έτους 2018 και ώρα 14:00 με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την 

ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». 

Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της 

πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική 

ευθύνη των ενδιαφερομένων. 

 

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη  «Πρόταση υποψηφιότητας στο πλαίσιο 

της υπ’ αριθμό πρωτ. 810/5-10-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». 
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Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από  

τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

 

9. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίζεται από το Δ.Σ. του 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ, η οποία θα καταρτίσει τα φύλλα αξιολόγησης στα οποία θα 

αποτυπώνεται η αξιολόγηση / βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο επιλογής και η συνολική 

βαθμολογία του κάθε υποψήφιου. 

Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στο Δ.Σ. της εταιρείας, για τη λήψη της τελικής απόφασης. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι προσβάσιμα σε κάθε δικαιούχο.  

 

10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα καλεστεί  εγγράφως από το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 

ΟΤΑ, να υπογράψει τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) η οποία θα πρέπει να 

υπογραφεί εντός προθεσμίας τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακών ημερών  μετά την 

έγγραφη ειδοποίηση.  

Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία αποβεί αναιτιολόγητα άκαρπη τότε, καλείται 

ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης. 

Όλα τα αναγκαία στοιχεία που αφορούν στη συνεργασία του συμβασιούχου με το 

ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ θα προσδιορίζονται στη σύμβαση. 

Ανώγεια 05.10.2018 

Για το ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ ΟΤΑ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

Καλλέργης Εμμανουήλ  
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11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

Τα σχετικά έντυπα που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα, συμπληρώνονται από τον υποψήφιο 

και υποβάλλονται μαζί με τα απαιτούμενα αποδεικτικά τεκμηρίωσης.  

Σε περίπτωση  που  δεν επαρκεί ο χώρος κάποιου εντύπου,  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 

δεύτερο έντυπο.  
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12. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 

 

ΠΡΟΣ: ΑΚΟΜΜ-ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΑΕ 
ΟΤΑ  

Υπ’ αριθμό πρωτ. ………………… Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή 

πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου ιδιωτικού δικαίου 

 

Πριν από τη συμπλήρωση του παρόντος, παρακαλείσθε να μελετήσετε το τεύχος της 
παρούσας Προκήρυξης. Η υποβολή της συμμετοχής σας σημαίνει την αποδοχή της.  

 

1. Προσωπικά στοιχεία 

Επώνυμο:  

Όνομα:  

Όνομα πατρός:  

2. Στοιχεία επικοινωνίας - αλληλογραφίας 

Διεύθυνση κατοικίας: Οδός:  Αριθμός:  

Πόλη:   Τ.Κ:  

Τηλέφωνο οικίας:  

Τηλέφωνο εργασίας:  

Κινητό:  

Fax:  

E-mail:  

3. Ημερομηνία γέννησης:  

4. Υπηκοότητα:  

5. Στρατιωτική θητεία: Εκπληρωμένη:  Απαλλαγή:  

6. Οικογενειακή 
κατάσταση: 

 Αριθμός 
παιδιών: 

 

 

Ημερομηνία και υπογραφή υποψηφίου  
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13. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το 
αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)  

 

ΠΡΟΣ(1):  

Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  
Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail): 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1. Έχω τα απαιτούμενα  προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα. 

2. Είμαι υπήκοος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενής. 

3. Δεν έχω καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

4. Δεν έχω καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, 

εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 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. 
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5. Δεν είμαι υπόδικος και δεν έχω παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα 

ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα 

παραγράφηκε. 

6. Δεν έχω στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων μου. 

7. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο. 

8. Δεν διώκομαι και δεν έχω καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο 

προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι (6) 

μηνών. 

9. Δεν έχω καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 

δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 

δεδικασμένου. 

10. Έχω εκπληρώσει τη στρατιωτική μου θητεία ή έχω νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για 

τους άνδρες υποψήφιους). 

11. Αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

12. Έχω υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας 

και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

13. Έχω τη  δυνατότητα μετακινήσεων  προκειμένου να συμμετάσχω σε συναντήσεις 

(τεχνικές, διακρατικές κ.λπ.) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου  

14. Στο βιογραφικό μου σημείωμα δε δηλώνονται ψευδή και αναληθή στοιχεία  

 

  

 Ημερομηνία: …………2018 

 

Ο/Η Δηλών/ούσα 

 
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που 
απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με 
έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν 
ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό 
όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται 
από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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14. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Όνομα  

Επώνυμο  

Πατρώνυμο  

Ημερομηνία γέννησης  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας  

Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας  

Τηλέφωνο  

Fax  

E-mail  

Τίτλος σπουδών  

Άδεια άσκησης επαγγέλματος  
Λογιστή Α’ τάξης 

ΝΑΙ ΟΧΙ Αν ΝΑΙ, έτος απόκτησης 

   

ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

Α/Α 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 

(ονομασία, πόλη, 
χώρα) 

Διάρκεια 
σπουδών 

από… έως….                   
(μήνας & έτος) 

Τίτλος πτυχίου ή 
διπλώματος 

Ημερομηνία 
χορήγησης 

Βαθμο
-λογία 

      

      

      

      

      

Α/Α ΓΝΩΣΕΙΣ Η/Υ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1  

2  

3  

4  
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5  

6  

 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

(επισυνάπτονται τα αντίστοιχα αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας)  

Α/Α Από Έως Μήνες 
Φορέας 

απασχόλησης - 
Εργοδότης 

Κατηγορία 
φορέα (1) 

Αντικείμενο 
απασχόλησης 

(θέση - 
υπευθυνότητα/

καθήκοντα 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

Σύνολο μηνών:   

 

(1) Στη κατηγορία Φορέα συμπληρώνεται κατά περίπτωση με: 

Ι: Ιδιωτικός τομέας (φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου)  

Δ: Δημόσιος τομέας (Υπηρεσίες του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ή ΝΠΙΔ του 
δημοσίου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του Ν.2190/1994, όπως ισχύει ή Φορείς της 
παρ. 3 άρθ. 1 του Ν. 2527/1997). 

Ε: Ελεύθερος επαγγελματίας 
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15. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 : ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 Η άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2), αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 

146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε 

θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ. Α’), σε 

συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του 

άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής: 

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, 

όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003. 

     ή 

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN  

             ή 

γ) με  πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον  είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι 

από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν 

πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει 

φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του 

αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας  της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που 

χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική 

γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα 

αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται 

η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική  

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους 

οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού 

Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά: 

(α) Αριστη γνώση (Γ2/C2) : 

 • CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου   CAMBRIDGE.  

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του CAMBRIDGE. 
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• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of 

Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education 

Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω . 

 • ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του 

Πανεπιστημίου   MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) 

  • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, ή 

PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION- του 

EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(CEF C2) 

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL  του 

TRINITY COLLEGE LONDON.  

• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and 

listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL 

(Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 

ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS 

CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά 

για την απόδειξη της άριστης γνώσης). 

•  EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ή PEARSON EDI Level 

3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL 

INTERNATIONAL (CEFR C2) 

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό 

«Distinction” ή “Credit”).  

• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework 

equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009) 

•   Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

•   ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2). 

•  Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP) : 

CEF C2. 

• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή  Test of Interactive English, C2 Level 

(Gatehouse Awards). 
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• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2). 

 

•AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, 

Writing, Speaking).  

•LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) 

•GA   Level 3  Certificate in ESOL International –(CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL 

International (Classic C2)  

•C2 -LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Listening, Reading, Writing) 

(MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  

(Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) 

 

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΎ ΠΑΡΚΟΥ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΓΟΛΑΪΝΗ   
Τοπική Κοινότητα Άνω Ασιτών 

Τοπική Κοινότητα Κάτω Ασιτών 

Τοπική Κοινότητα Πυργούς 

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ  

Δημοτική Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας 

Τοπική Κοινότητα Πρινιά 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΥΒΑ 
Τοπική Κοινότητα Γέργερης 

Τοπική Κοινότητα Νυβρίτου 

Τοπική Κοινότητα Πανάσου 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΖΙΟΥ  

Τοπική Κοινότητα Αχλάδας 

Τοπική Κοινότητα Ροδιάς 

Τοπική Κοινότητα Φόδελε 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΟΥΣΩΝΑ  

Δημοτική Κοινότητα Κρουσώνος 

Τοπική Κοινότητα Κορφών 

Τοπική Κοινότητα Λουτρακίου 
Τοπική Κοινότητα Σάρχου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΛΙΣΟΥ  

Τοπική Κοινότητα Τυλίσου 

Τοπική Κοινότητα Αηδονοχωρίου 
Τοπική Κοινότητα Αστυρακίου 

Τοπική Κοινότητα Γωνιών Μαλεβιζίου 

Τοπική Κοινότητα Δαμάστας 

Τοπική Κοινότητα Καμαρίου 

Τοπική Κοινότητα Καμαριώτου 

Τοπική Κοινότητα Κεραμουτσίου 

Τοπική Κοινότητα Μαράθου 
Τοπική Κοινότητα Μονής 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΡΟΥ  

Δημοτική Κοινότητα Ζαρού 
Τοπική Κοινότητα Βοριζίων 
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Τοπική Κοινότητα Μορονίου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ  

Τοπική Κοινότητα Καμαρών 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΟΥ  

Τοπική Κοινότητα Αμνάτου 

Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Ελεύθερνας 

Τοπική Κοινότητα Ελευθέρνης 

Τοπική Κοινότητα Κυριάννας 

Τοπική Κοινότητα Πρίνου 

Τοπική Κοινότητα Σκουλουφίων 

Τοπική Κοινότητα Χαρκίων 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΙΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΙΒΡΙΤΟΥ  

Τοπική Κοινότητα Αποστόλων 

Τοπική Κοινότητα Αμαρίου 
Τοπική Κοινότητα Άνω Μέρους 

Τοπική Κοινότητα Βισταγής 

Τοπική Κοινότητα Βρυσών 

Τοπική Κοινότητα Βωλεώνων 
Τοπική Κοινότητα Γερακαρίου 

Τοπική Κοινότητα Ελενών 

Τοπική Κοινότητα Θρόνου 

Τοπική Κοινότητα Καλογέρου 
Τοπική Κοινότητα Μέρωνα 

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 

Τοπική Κοινότητα Παντανάσσης 

Τοπική Κοινότητα Πατσού 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΡΗΤΩΝ  

Τοπική Κοινότητα Φουρφουρά 

Τοπική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου Αμαρίου 
Τοπική Κοινότητα Αποδούλου 

Τοπική Κοινότητα Βιζαρίου 

Τοπική Κοινότητα Κουρουτών 
Τοπική Κοινότητα Λαμπιωτών 

Τοπική Κοινότητα Λοχριάς 

Τοπική Κοινότητα Νιθαύρεως 
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Τοπική Κοινότητα Πετροχωρίου 

Τοπική Κοινότητα Πλατανίων 

Τοπική Κοινότητα Πλατάνου 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  

Τοπική Κοινότητα Περάματος 

Τοπική Κοινότητα Αγγελιανών 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος 

Τοπική Κοινότητα Αλφάς 

Τοπική Κοινότητα Αχλαδέ 

Τοπική Κοινότητα Καλανδαρές 

Τοπική Κοινότητα Μαργαριτών 

Τοπική Κοινότητα Μελιδονίου 

Τοπική Κοινότητα Μελισσουργακίου 

Τοπική Κοινότητα Ορθέ 

Τοπική Κοινότητα Πανόρμου 
Τοπική Κοινότητα Πασαλιτών 

Τοπική Κοινότητα Ρουμελής 

Τοπική Κοινότητα Σισών 

Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής 
Τοπική Κοινότητα Χουμερίου 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ  

Τοπική Κοινότητα Ζωνιανών 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ  
Τοπική Κοινότητα Γαράζου 

Τοπική Κοινότητα Αγιάς 

Τοπική Κοινότητα Αγίου Ιωάννου  Μυλοποτάμου 

Τοπική Κοινότητα Αλοΐδων 
Τοπική Κοινότητα Αξού 

Τοπική Κοινότητα Απλαδιανών 

Τοπική Κοινότητα Αΐμονα 

Τοπική Κοινότητα Βενίου 
Τοπική Κοινότητα Δαμαβόλου 

Τοπική Κοινότητα Δοξαρού 

Τοπική Κοινότητα Επισκοπής 
Τοπική Κοινότητα Θεοδώρας 

Τοπική Κοινότητα Καλύβου 

Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου 
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Τοπική Κοινότητα Λιβαδίων 

Τοπική Κοινότητα Χώνου 
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