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                                                                                                            Αλαξηεηέν ζην Γηαδίθηπν 
Αξ. Πξση.309:                                                                                                            Υαληά, 17/01/2017 
Πιεξ. Δ. Μειηδάθεο 
Σει 2821029214 
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ 
ΓΙΑ ΤΝΑΦΗ ΣΡΙΧΝ (3) ΤΜΒΑΔΧΝ ΜΙΘΧΗ ΔΡΓΟΤ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤ 

(3/2017 ΟΑΚ ΑΔ) 
 

Ο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (Ο.Α.Κ. Α.Δ.), 

 

Έρνληαο ππφςε 

 Σνλ Ν. 4138/19-03-2013 , Άξζξν 3 «πεξί ζπζηάζεσο ηεο Ο.Α.Κ. Α.Δ.». 

 Σελ ππ΄αξηζκ. Γ16γ/364/15/256/Γ πξάμε ζπγρψλεπζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

«Οξγαληζκφο  Αλαπηχμεσο Αλαηνιηθήο Κξήηεο» θαη ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ 

«Οξγαληζκφο Αλαπηχμεσο Γπηηθήο Κξήηεο» κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο-χζηαζε Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο ππφ ηελ επσλπκία «Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο Αλψλπκε Δηαηξεία» (ΦΔΚ η. Β 

1473/18-06-2013). 

 Σελ ππ΄αξηζκ. Γ16γ/012/262/Γ πεξί νξηζκνχ Πξνέδξνπ, Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη κειψλ ηνπ 

Γ.. ηεο Ο.Α.Κ. Α.Δ. (ΦΔΚ η. Τ.Ο.Γ.Γ. 284/20-06-2013)  θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηνχ. 

 Σνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηνπ Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. (Ο.Α.Κ. Α.Δ.) (ΦΔΚ η. Β 

2836/07-11-2013). 

 Σελ ππ΄αξηζκ. Γ16γ/584/7/425/Γ έγθξηζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ 

επσλπκία «Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο (ΟΑΚ Α.Δ.) ΦΔΚ η. Β 2733/25-10-2013. 

 Σελ ππ΄αξηζκ. Γ17α/01/273/ΦΝ393 απφθαζε Ρχζκηζε κεηαθνξάο αξκνδηνηήησλ, εθηεινχκελσλ 

θαη πξνο εθηέιεζε έξγσλ θαη ζπλαθψλ ζεκάησλ ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) 

«Βφξεηνο Οδηθφο Άμνλαο Κξήηεο» θαη ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΔΤΓΔ) «Μειέηε 

θαη Καηαζθεπή έξγνπ χδξεπζεο Ζξαθιείνπ Κξήηεο θαη Αγ. Νηθνιάνπ απφ ην θξάγκα Απνζειέκε» 

ζηελ Αλψλπκε Δηαηξεία «Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο Κξήηεο (Ο.Α.Κ.) Α.Δ.», ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ.29 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Β ηνπ Ν. 4138/2013 (ΦΔΚ Α΄72)»  

 Σελ ππ αξηζκ πξση 5380/14-11-2016 εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ & 

Αλάπηπμεο  (ΑΓΑΜ 16REQ005614212 

 Σν απφζπαζκα πξαθηηθνχ  18/2016 Γ ΟΑΚ ΑΔ  ΘΔΜΑ ΖΓ Νν 30     

 Σελ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο 6788/22-12-2016 (ΑΓΑ: 7ΘΧ2ΟΞ5Φ-ΤΑ9, ΑΓΑΜ: 

17REQ00 ΑΓΑΜ: 17REQ005695693) 

 Σελ ππ αξηζκ πξση 160/11-01-2017 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ 967ΥΟΞ5Φ-ΧΕ) 

 Σν κε ππ αξ. πξση. ζπκβνιαίνπ 5478/27-11-2016 κεηαμχ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαη ησλ ππφινηπσλ εηαίξσλ 

ηνπ έξγνπ (Grant Agreement-730005)  

 Σν πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνδνηνχκελνπ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, Δξεπλεηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Space Assisted Water Quality Forecasting Platform for Optimized 

Decision Making in Water Supply Services»(Horizon 2020-EO-2016 / Work Programme 2016 

– 2017),βάζεη ηνπ ππ αξ. πξση. ζπκβνιαίνπ 5478/27-11-2016 κεηαμχ Ο.Α.Κ. Α.Δ. θαη ησλ 
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ππφινηπσλ εηαίξσλ ηνπ έξγνπ (Grant Agreement-730005) 

 

 

 

Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η 
 

 

ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ζχλαςε ηξηψλ (3) ζπκβάζεσλ 

κίζζσζεο έξγνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ σο αθνινχζσο:  

 
 
Θέζε 1: Απαζρόιεζε δηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ Οξπθηώλ Πόξσλ, κε ζύκβαζε έξγνπ. 
 
 
Γηάξθεηα απαζρόιεζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 31/10/2018. 
 
Πνζό: 35.000,00 € (κε ζπκ/λνπ ηνπ ΦΠΑ), ην νπνίν αληηζηνηρεί σο αληάιιαγκα παξαζρεζέληνο έξγνπ έσο 
ηηο 31/10/2018. 
 
Σόπνο εθηέιεζεο έξγνπ: Έδξα Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ., Υαληά. 
 
Απαηηνύκελα πξνζόληα - Κξηηήξηα: 

 Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο Οξπθηψλ Πφξσλ ή θάηνρνο ηζφηηκνπ ή 
ηαπηφζεκνπ θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ απφ ΑΔΗ ηεο Διιάδνο ή θάηνρνο 
ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιήο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 
πλεθηηκώκελα πξόζζεηα πξνζόληα - Κξηηήξηα: 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο Γεσηερλνινγίαο & 
Πεξηβάιινληνο, απφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 Κάηνρνο Γηδαθηνξηθνχ Γηπιψκαηνο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο Γεσηερλνινγίαο & Πεξηβάιινληνο, 
απφ εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 

 Απνδεδεηγκέλε επηζηεκνληθή ή/θαη εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Μεραληθνχ Οξπθηψλ 
Πφξσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 εηψλ. 

 Απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζε εξεπλεηηθά Δπξσπατθά /πγρξεκαηνδνηνχκελαή Δζληθά πξνγξάκκαηα 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 4 εηψλ.  

 Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 
 

Αληηθείκελν: 
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα θαιχςεη ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο ησλ παθέησλ εξγαζίαο ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ6 θαη 
ΠΔ7,πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηθχξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ζηε 
δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο ζηελ πεξηνρή επίδεημεοθαη ζηηο δξάζεηο δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ 
αληίζηνηρα.  
 
Παξαδνηέα:  
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα ζπλεηζθέξεη ζηα παξαδνηέα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παθέηα εξγαζίαο ΠΔ1,  
 
 
ΠΔ2, ΠΔ6 θαη ΠΔ7. 
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Αληηζηνηρνύζα βαζκνινγία πξνζόλησλ – θξηηεξίσλ: 

ΠΡΟΟΝ-ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

1. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο 
Γεσηερλνινγίαο & Πεξηβάιινληνο. 

Έσο 20% 

2. Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο Γεσηερλνινγίαο 
& Πεξηβάιινληνο. 

Έσο 30% 

3. Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή ή/θαη επηζηεκνληθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν 
ηνπ Μεραληθνχ Οξπθηψλ Πφξσλ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 εηψλ. 

Έσο 30% 

4.Απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζε εξεπλεηηθά 
Δπξσπατθά/πγρξεκαηνδνηνχκελα ή Δζληθά πξνγξάκκαηα δηάξθεηαο 
ηνπιάρηζηνλ 4 εηψλ. 

Έσο 10% 

5. Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. Έσο 10% 

 
Ζ πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα πξνζφληα εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη 
ζηα απαηηνχκελα ή ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα - θξηηήξηα ηεο πξφζθιεζεο θαη βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή 
ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηεπθξηλίζεηο:  
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία παξνπζία ηνπζηελ έδξα ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζηα Υαληά, λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο, εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ 
νξγαλώλνληαη γηα ην ζθνπό ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ζηελή επηθνηλσλία θαη 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ. 
 
 
 

Θέζε2: Απαζρόιεζε δηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο, κε ζύκβαζε 
έξγνπ. 
 
Γηάξθεηα απαζρόιεζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 31/10/2018. 
 
Πνζό: 19.980,00 € (κε ζπκ/λνπ ηνπ ΦΠΑ), ην νπνίν αληηζηνηρεί σο αληάιιαγκα παξαζρεζέληνο έξγνπ έσο 
ηηο 31/10/2018. 
 
Σόπνο εθηέιεζεο έξγνπ: Έδξα Οξγαληζκνχ Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ., Υαληά. 
 
Απαηηνύκελα πξνζόληα - Κξηηήξηα: 

 Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Μεραληθφο Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο ή θάηνρνο 
ηζφηηκνπ ή ηαπηφζεκνπ θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ απφ ΑΔΗ ηεο Διιάδνο ή 
θάηνρνο ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιήο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ. 

 
πλεθηηκώκελα πξόζζεηα πξνζόληα - Κξηηήξηα: 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο 
ΔπηρεηξεζηαθήοΈξεπλαο, απφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ. 

 Δμεηδίθεπζε ή/θαη δηαηξηβή ζε πεξηβαιινληηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζέκαηα. 

 Άξη 

 ζηε ρξήζε Microsoft EXCEL.  
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Αληηθείκελν: 
 
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα θαιχςεη ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο ησλ παθέησλ εξγαζίαο ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ6 θαη ΠΔ7. 
πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ,ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηθχξσζε 
ησλ ππεξεζηψλ, ζηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηνπο ζηελ πεξηνρή επίδεημεοθαη ζηηο δξάζεηο δηάδνζεο ησλ 
απνηειεζκάησλ αληίζηνηρα.  
 
Παξαδνηέα:  
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα ζπλεηζθέξεη ζηα παξαδνηέα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παθέηα εξγαζίαο ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ6 
θαη ΠΔ7 
 
 
Αληηζηνηρνύζα βαζκνινγία πξνζόλησλ – θξηηεξίσλ: 

ΠΡΟΟΝ-ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

1. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο 
Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο. 

Έσο 40% 

2. Δπηζηεκνληθή ή/θαη εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Μεραληθνχ 
Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. 

Έσο 20% 

3.Δμεηδίθεπζε ή/θαη δηαηξηβή ζε πεξηβαιινληηθά θαη επηρεηξεζηαθά ζέκαηα. Έσο 20% 

4. Άξηζηε ρξήζε Microsoft EXCEL. Έσο 20% 

 
Ζ πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα πξνζφληα εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη 
ζηα απαηηνχκελα ή ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα - θξηηήξηα ηεο πξφζθιεζεο θαη βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή 
ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηεπθξηλίζεηο:  
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία παξνπζία ηνπζηελ έδξα ηνπ 
Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζηα Υαληά, λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο εξγαζίαο, εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ 
νξγαλώλνληαη γηα ην ζθνπό ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα έρεη ζηελή επηθνηλσλία θαη 
ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ. 
 
 

 
Θέζε 3: Απαζρόιεζε δηπισκαηνύρνπ Υεκηθνύ Μεραληθνύ, κε ζύκβαζε έξγνπ. 
 
Γηάξθεηα απαζρόιεζεο: Απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο έσο ηηο 31/10/2018. 
 
Πνζό: 5.000,00 € (κε ζπκ/λνπ ηνπ ΦΠΑ), ην νπνίν αληηζηνηρεί σο αληάιιαγκα παξαζρεζέληνο έξγνπ έσο 
ηηο 31/10/2018. 
 
Σόπνο εθηέιεζεο έξγνπ: Δγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο λεξνχ Απνζειέκε, Ζξάθιεην. 
 
Απαηηνύκελα πξνζόληα - Κξηηήξηα: 

 Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα πξέπεη λα είλαη δηπισκαηνχρνο Υεκηθφο Μεραληθφο ή θάηνρνο ηζφηηκνπ ή 
ηαπηφζεκνπ θαηά πεξηερφκελν εηδηθφηεηαο δηπιψκαηνο ή πηπρίνπ απφ ΑΔΗ ηεο Διιάδνο ή θάηνρνο 
ηζφηηκνπ ηίηινπ ζρνιήο ηεο αιινδαπήο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο, αλαγλσξηζκέλν απφ ην ΓΟΑΣΑΠ. 
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πλεθηηκώκελα πξόζζεηα πξνζόληα - Κξηηήξηα: 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο Πεξηβαιινληηθήο θαη 
Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο, απφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ. 

 Κάηνρνο Μεηαπηπρηαθνχ Γηπιψκαηνο Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 
ρεδηαζκνχ Έξγσλ Τπνδνκήο, απφ ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηνπ εμσηεξηθνχ αλαγλσξηζκέλν απφ ην 
ΓΟΑΣΑΠ. 

 Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Υεκηθνχ Μεραληθνχ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 
εηψλ. 

 Απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζηελ επίβιεςε ιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, 
δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

 Άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο. 
 

Αληηθείκελν: 
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα θαιχςεη ηηο απαηηνχκελεο αλάγθεο ησλ παθέησλ εξγαζίαο ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ6 θαη ΠΔ7.  
πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ έξγνπ, ζηελ αμηνιφγεζε θαη επηθχξσζε ησλ ππεξεζηψλ, ζηε δπλαηφηεηα 
κεηαθνξάο ηνπο ζηελ πεξηνρή επίδεημεοθαη ζηηο δξάζεηο δηάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ αληίζηνηρα.  
 
Παξαδνηέα:  
Ο/Ζ ππνςήθηνο/α ζα ζπλεηζθέξεη ζηα παξαδνηέα πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα παθέηα εξγαζίαο ΠΔ1, ΠΔ2, ΠΔ6 
θαη ΠΔ7. 
 
Αληηζηνηρνύζα βαζκνινγία πξνζόλησλ – θξηηεξίσλ: 

ΠΡΟΟΝ-ΚΡΙΣΗΡΙΟ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΚΡΙΣΗΡΙΧΝ 

1. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο θαη Τγεηνλνκηθήο Μεραληθήο. 

Έσο 25% 

2. Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηελ επηζηεκνληθή πεξηνρή ηνπ 
Πεξηβαιινληηθνχ ρεδηαζκνχ Έξγσλ Τπνδνκήο. 

Έσο 25% 

3. Απνδεδεηγκέλε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ηνπ Υεκηθνχ 
Μεραληθνχ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ. 

Έσο 30% 

4.Απνδεδεηγκέλε πξνυπεξεζία ζηελ επίβιεςε ιεηηνπξγίαο 
εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο λεξνχ, δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 1 έηνπο. 

Έσο 10% 

5. Άξηζηε γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο (έσο 10%). Έσο 10% 

 
Ζ πξνζκέηξεζε κνλάδσλ βαζκνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηα πξνζφληα εθείλα ηα νπνία αλαθέξνληαη 
ζηα απαηηνχκελα ή ζπλεθηηκψκελα πξνζφληα - θξηηήξηα ηεο πξφζθιεζεο θαη βξίζθνληαη ζε αληηθεηκεληθή 
ζπλάθεηα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηεπθξηλίζεηο:  
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαγθαία παξνπζία ηνπζην ρώξν 
εγθαηάζηαζεο ηεο επεμεξγαζίαο λεξνύ ζηνλ Απνζειέκε Ηξαθιείνπ, λα ζπκκεηέρεη ζε ζπλαληήζεηο 
εξγαζίαο, εκεξίδεο θαη ζπλέδξηα πνπ νξγαλώλνληαη γηα ην ζθνπό ηνπ έξγνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 
έρεη ζηελή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπεύζπλν ηνπ Έξγνπ 
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ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΙΑ ΣΙ ΣΡΔΙ (3) ΘΔΔΙ 

 

1) Πξφηαζε (βι. Παξάξηεκα).Οη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξφηαζή ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: 
2) Βηνγξαθηθφ εκείσκα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ην νπνίν ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίγξαθα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα πξνζφληα πνπ αλαγξάθνληαη ζην βηνγξαθηθφ ησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα απνδεηθηηθά ησλ πξνζφλησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ δελ απαηηείηαη 
λα είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα. ηελ πεξίπησζε απηή, ηα αληίγξαθα ζα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 
ππεχζπλε δήισζε θαηά ην άξζξν 8 παξ.4 ηνπ Ν. 1599/1986, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη φηη ηα αληίγξαθα 
πνπ επηζπλάπηνληαη απνηεινχλ γλήζηα αληίγξαθα εθ ησλ πξσηνηχπσλ πνπ έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο νη 
ππνςήθηνη. 
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986, ζηελ νπνία νη ελδηαθεξφκελνη ζα δειψλνπλ: 
 Α) ην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν/ηερληθφ επηκειεηήξην, εθ’ φζνλ είλαη εγγεγξακκέλνη, 
 Β) φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπο νξηζηηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπκκεηνρή ζε 
εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δσξνδνθία, απάηε ή λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, 
 Γ) φηη δελ βξίζθνληαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, παχζε δξαζηεξηνηήησλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
αλαγθαζηηθφ ζπκβηβαζκφ νχηε έρεη θηλεζεί ζε βάξνο ηνπο δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε 
αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο ή πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 
 Γ) φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί γηα αδίθεκα πνπ αθνξά ζηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 
δξαζηεξηφηεηαο δπλάκεη απφθαζεο κε ηζρχ δεδηθαζκέλνπ θαη φηη έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 
ηνπο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή 
θφξσλ θαη ηειψλ, 
 Δ) φηη έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, ηνπο 
νπνίνπο απνδέρνληαη φινπο αλεπηθχιαθηα, 
 Σ) φηη δελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, 
 Ε) φηη γηα ηελ αλάιεςε ηνπ έξγνπ θαη ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο δελ ζπληξέρεη θαλέλα θψιπκα ζην 
πξφζσπν ηνπο θαη φηη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα θξνληίζνπλ γηα ηελ άξζε θάζε θσιχκαηνο γηα ην 
ζθνπφ απηφ, εθφζνλ ε Πξφηαζή ηνπο γίλεη απνδεθηή, 
 Ζ) φηη παξαηηνχληαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπο γηα ηπρφλ απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, πνπ αθνξά ζηελ αλαβνιή ή ζηε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ή ζηε κε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 
4) Φσηνηππία δχν (2) φςεσλ ηνπ δειηίνπ ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή ηνπ δηαβαηεξίνπ 
5) Αληίγξαθα ηίηισλ ζπνπδψλ 
6) Αληίγξαθα πηζηνπνηεηηθψλ μέλσλ γισζζψλ 
7) Απνδεηθηηθά επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο 
8) Κάζε άιιν ζηνηρείν πνπ θξίλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη φηη άπηεηαη ησλ απαηηνχκελσλ πξνζφλησλ θαη 
εθηηκνχλ φηη ζα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε νξζήο θξίζεο γηα ηηο γλψζεηο, ηελ εκπεηξία, ηελ 
πξνζσπηθφηεηα θαη ζα βνεζήζεη ηελ επηηξνπή επηινγήο ζηε δηακφξθσζε γλψκεο γηα ηελ 
θαηαιιειφηεηά ηνπο. Ο παξαπάλσ θαηάινγνο δηθαηνινγεηηθψλ είλαη ζπλνπηηθφο θαη δελ πεξηιακβάλεη 
εηδηθέο πεξηπηψζεηο απφδεημεο θξηηεξίσλ, γηα ηηο νπνίεο κπνξεί λα απαηηνχληαη άιια ή πξφζζεηα 
δηθαηνινγεηηθά ζχκθσλα κε ηελ πξφζθιεζε. ε θάζε πεξίπησζε νη ππνςήθηνη πξέπεη λα 
πξνζθνκίζνπλ ην ζχλνιν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ πνπ 
επηθαινχληαη. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πέξαλ ησλ θξηηεξίσλ πνπ νξίδεη ε παξνχζα 
πξφζθιεζε, ζα ιεθζνχλ ππφςε αλαινγηθά ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη ν ΑΔΠγηα ηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο 
έξγνπ. 
9) Οη άληξεο ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα έρνπλ εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο ή λα 
έρνπλ λφκηκα απαιιαγεί απφ απηέο θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. 
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ΠΡΟΘΔΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΔΧΝ \ 
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα θαηαζέζνπλ ή λα απνζηείινπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν αιιά κε δηθή ηνπο 
απνθιεηζηηθά επζχλε γηα ηελ εκπξφζεζκε θαηάζεζε, Πξφηαζε εκπεξηέρνπζα ηα παξαπάλσ 
αλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη λα θαηαηεζνχλ ζην πξσηφθνιιν 
ηεο ππεξεζίαο  κέρξη  27/01/2016 θαη ώξα 14:00 
 
 ζηε δηεχζπλζε:  
 
Οξγαληζκόο Αλάπηπμεο Κξήηεο Α.Δ. 
Γνιγνζά 2, Όαζε Βαξππέηξνπ, ΣΚ 73100, Υαληά 
 
ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ εμσηεξηθά ηνπ θαθέινπ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα ηελ νπνία ππνβάινπλ ηελ 
Πξφηαζή ηνπο. ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή απνζηνιήο κε ηδησηηθφ ηαρπδξνκείν 
ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε εκεξνκελία πνπ θέξεη ν θάθεινο απνζηνιήο, ν νπνίνο κεηά ηελ απνζθξάγηζή 
ηνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ Πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ.  
 
 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΠΡΟΣΑΔΧΝ – ΓΙΚΑΙΧΜΑ ΔΝΣΑΔΧ & ΠΡΟΒΑΔΧ Δ ΔΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΙΠΟΙ 
ΟΡΟΙ 
 
1. Απφ ηηο Πξνηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη εκπξφζεζκα θαη παξαδεθηά θαηά ηα αλσηέξσ επηιέγεηαη εθείλε 
πνπ θξίλεηαη πην θαηάιιειε θαη ζπλάπηεηαη ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ ζηε βάζε ηεο ζπκβαηηθήο 
ειεπζεξίαο. 
2. Αληηθαηάζηαζε ηεο Πξφηαζεο ή δηφξζσζε απηήο ή ζπκπιήξσζε ηπρφλ ειιεηπφλησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
επηηξέπεηαη κφλν κέρξη ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ πξνηάζεσλ. 
3. Γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ησλ νπνίσλ νη ηίηινη ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (πξνπηπρηαθψλ θαη 
κεηαπηπρηαθψλ) απνηεινχλ ηππηθφ πξνζφλ θαη έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πξέπεη λα 
ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά αλαγλψξηζεο ηνπ ΓΟΑΣΑΠ. 
4. Οη ππνςήθηνη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηίηιν πνπ αλαθέξεηαη ξεηά (κε ηελ νλνκαζία ηνπ) ζηελ 
πξφζθιεζε, θαιχπηεηαη δε απφ ηνπο παξαπάλσ φξνπο (ηαπηνζεκία ή αληηζηνηρία), ππνρξενχηαη λα 
πξνζθνκίζνπλ ζπγρξφλσο πηζηνπνηεηηθφ αλαιπηηθήο βαζκνινγίαο καζεκάησλ ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ ηνπ 
Ηδξχκαηνο ζην νπνίν αλήθεη ε ρνιή/ Σκήκα πνπ ρνξήγεζε ην ελ ιφγσ δίπισκα ή πηπρίν, ή ηπρφλ άιιν 
έγγξαθν πνπ ζα δεηεζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ πξνηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί φηη 
ν ηίηινο απηφο ζηεξίδεηαη ζε ζπνπδέο πνπ θαιχπηνπλ κε πιήξε επάξθεηα ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 
πηπρίνπ πνπ δεηείηαη απφ ηελ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο. 
5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία πξφζθιεζεο ππνβνιήο Πξνηάζεσλ γηα ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο 
έξγνπ ηεο παξνχζαο δελ είλαη δηαγσληζηηθή, ε δε ηπρφλ επηινγή αληηζπκβαιιφκελνπ έρεη ηνλ ραξαθηήξα 
απνδνρήο Πξφηαζεο θαη φρη «πξφζιεςεο». Ζ δηαδηθαζία ηεο Πξφζθιεζεο ζα νινθιεξσζεί κε ζχληαμε 
πίλαθα θαηάηαμεο. ε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο επηιέγεηαη θαηά ζεηξά ε Πξφηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ κε : α) 
ηε κεγαιχηεξε εκπεηξία ζε ίδηα ή παξεκθεξή πξνγξάκκαηα, β) ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζην βαζηθφ ηίηιν 
ζπνπδψλ γ) ην κεγαιχηεξν βαζκφ ζην κεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ. 
6. ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα ηεξεζνχλ νη αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο κε δηάθξηζεο, απφ 
Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε νπνία ζα ζπληάμεη θαη ην ζρεηηθφ πξαθηηθφ αμηνιφγεζεο. 
7. Τπνβιεζείζα Πξφηαζε, ε νπνία δελ πιεξνί ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηεο πξφζθιεζεο δελ 
βαζκνινγείηαη θαη απνξξίπηεηαη. 
8. Ζ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ηειείηαη δηα ηεο αλάξηεζεο ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ 
ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ.ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απνδνρή ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο ησλ 
Πξνηάζεσλ θαη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Γπλαηφηεηα ελζηάζεσλ ζπληξέρεη εληφο πξνζεζκίαο 5 εκεξψλ 
απφ ηελ αλάξηεζε ηεο σο άλσ απφθαζεο ζην Πξφγξακκα ΓΗΑΤΓΔΗΑ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. 
9. Οη ελδηαθεξφκελνη έρνπλ δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθά ηνπο θαη ζε απηά ησλ ινηπψλ ππνςεθίσλ 
θαηφπηλ γξαπηήο αίηεζήο ηνπο θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2690/1999.  
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10. Ζ αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Οδεγφ Δθαξκνγήο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο. 
11. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα 
πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε ηνπ/ησλ επηιερζέληνο/σλ κε άιιν/άιινπο ελδηαθεξφκελν/νπο ζην πιαίζην 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζχκθσλα κε ηνλ ζπληαρζέληα πίλαθα θαηάηαμεο. 
12. Σν ηειηθφ χςνο ηεο ακνηβήο ηειεί ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ρξεκαηνδφηε θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 
13. ε πεξίπησζε πνπ ν επηιερζείο/ηα επηιερζέληα πξφζσπα είλαη δεκφζηνο ππάιιεινο/δεκφζηνη 
ππάιιεινη θέξεη/θέξνπλ πξνζσπηθή επζχλε ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ λ.  
3528/2007. 
14. Ο ΟΑΚ ΑΔ δελ αλαιακβάλεη θακία δέζκεπζε πξνο ζύλαςε ζύκβαζεο, δεδνκέλνπ φηη επαθίεηαη 
ζηελ πιήξε δηαθξηηηθή ηνπ επρέξεηα ε ζχλαςε ή κε ζπκβάζεσλ  θαζψο θαη ν αξηζκφο απηψλ, αλάινγα κε 
ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ απνθιεηφκελεο νηαζδήπνηε ζρεηηθήο αμηψζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ.  
 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπο,πνπ ελδερφκελα πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε 
ηελ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο, θαζεκεξηλά θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο θαη εκέξεο ησλ 
δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζηνλ θν. Μειηδάθε (28210 29224) έσο θαη ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο. 
 

Ζ παξνχζα πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ζα επηθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο 
εηζφδνπ ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ο.Α.Κ. Α.Δ. ζηελ δηεχζπλζε www.oakae.gr θαη 
ζηελ ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

 

Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 
 
 
 
 

Φώηεο Καδάζεο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 
…………………, ….. / ….. / ……. 
 

Όλνκα : …………………………………………………………………………………………… 

Δπώλπκν : …………………………………………………………………………………………… 

Παηξώλπκν : …………………………………………………………………………………………… 

Ηκεξ/λία Γέλλεζεο : …………………………………………………………………………………………… 

ηξαηησηηθέο 
Τπνρξεώζεηο 

: ………………………………………………………………………………………… 

Γ/λζε : …………………………………………………………………………………………… 

Σειέθσλν : …………………………………………………………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………………………………… 
 

ΠΡΟΣΑΗ 
 
ΠΡΟ : ΟΑΚ ΑΔ 
 

ρεηηθά  κε ηελ 3/2017 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΟΑΚ ΑΔ 
 

ΘΔΜΑ: Πξφηαζε επί ηεο αλνηρηήο πξφζθιεζεο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ 100% ρξεκαηνδνηνχκελνπ 
απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηίηιν «Space Assisted Water Quality 
Forecasting Platform for Optimized Decision Making in Water Supply Services» (Horizon 2020-EO-2016 / 
Work Programme 2016 – 2017). 
 
 

ε απάληεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζήο ζαο, ζαο ππνβάιισ πξφηαζε γηα ηε ζέζε: 

Θέζε 1: Απαζρόιεζε δηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ Οξπθηώλ Πόξσλ, 
κε ζύκβαζε έξγνπ. 

 

Θέζε 2: Απαζρόιεζε δηπισκαηνύρνπ Μεραληθνύ Παξαγσγήο θαη 
Γηνίθεζεο, κε ζύκβαζε έξγνπ. 

 

Θέζε 3: Απαζρόιεζε δηπισκαηνύρνπ Υεκηθνύ Μεραληθνύ, κε 
ζύκβαζε έξγνπ. 
 

 

 
Ο/Η ππνβάισλ/νπζα Πξόηαζε 
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