
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.-Ο.Α.Κ. Α.Ε. έχοντας υπόψη: 

1. Του άρθρου 3 του Ν. 4138 (ΦΕΚ τ. Α’ 72/19-03-2013) «Επείγουσες ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» 
περί συστάσεως του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

2. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/364/15/256/Γ (ΦΕΚ τ. Β 1473/18-06-2013) απόφασης “Πράξη 
συγχώνευσης του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός Αναπτύξεως 
Ανατολικής Κρήτης» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Οργανισμός 
Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» με σύσταση νέας εταιρείας-Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
υπό την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία»”.

3. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/584/7/425/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2733/25-10-2013) απόφασης “Έγκριση του 
Καταστατικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Ανάπτυξης 
Κρήτης (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)»”.

4. Της υπ΄ αριθμ. Δ16γ/632/2/443/Γ (ΦΕΚ τ. Β 2836/07-11-2013) απόφασης “Έγκριση του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
«Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)”.

5. Της υπ΄ αριθμ. Δ17α/01/273/ΦΝ393 (19-12-2013) απόφασης “Ρύθμιση μεταφοράς 
αρμοδιοτήτων, εκτελούμενων και προς εκτέλεση έργων και συναφών θεμάτων της 
Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και της 
Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης 
Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» στην Ανώνυμη 
Εταιρεία «Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης (Ο.Α.Κ.) Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ.29 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 4138/2013 (ΦΕΚ Α΄72)»”. (ΑΔΑ: 
ΒΛΓΓ1-6ΣΤ).

6. Του άρθρου 22 του Ν. 4519 (ΦΕΚ τ. Α’ 25/20-02-2018) περί τροποποίησης του σημείου 
i) της περίπτωσης β’ της παρ. 11 του άρθρου 3 του Ν. 4138/2013 (Α’72)

7. Του άρθρου 64 «Τροποποίηση καταστατικού Ο.Α.Κ. Α.Ε.» του Ν. 4663 (ΦΕΚ τ. Α 
30/12-02-2020) περί τροποποίησης του στοιχείου α’ της παρ. 16 του άρθρου 3 του Ν. 
4138/2013 (Α’72).

8. Του άρθρου 3 «Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και 
έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό» του Ν. 
4674/2020 (ΦΕΚ  τ. Α 53/11-03-2020) περί τροποποίησης της παρ. 2 του άρθρου 44 
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«Τεχνική επάρκεια αναθετουσών αρχών στις δημόσιες συμβάσεις έργων και μελετών» 
του Ν. 4412/2016.

9. Της υπ΄ αριθ. Δ4δ/80348 (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 234/01-04-2020) Κ.Υ.Α των Υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός Προέδρου, Διευθύνοντος 
Συμβούλου και μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την 
επωνυμία Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε)

10. Της υπ’ αριθ. Δνσβ/ οικ.45270/Φ.2.2.1 (ΦΕΚ τ. Β 3137/30-06-2020) απόφασης του κ. 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 
στον Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Προϊσταμένη Αρχή και στην Δ/νση Συγκοινωνιακών Έργων 
Ο.Α.Κ. Α.Ε. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία για τα έργα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο 
Β.Ο.Α.Κ.

11. Τον Ν 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού
12. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της 

μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
13. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση 

από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις 
μίσθωσης έργου.

14. 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.

15. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 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.

16. To πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Ερευνητικού 
Προγράμματος με τίτλο «Sustainable Innovation and Governance in the Mediterranean 
Area for the WEF Nexus» (PRIMA / Section 1 / Nexus 2019), βάσει του υπ αρ. πρωτ. 
συμβολαίου 1943 μεταξύ Ο.Α.Κ. Α.Ε. και υπόλοιπων εταίρων του έργου (Grant 
Agreement- 1943).

17. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 12180/07-10-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού & Ανάπτυξης  του ΟΑΚ ΑΕ.  (ΑΔΑΜ: 20REQ007574281)

18. Tη με αριθμό πρωτοκόλλου 12600/14-10-2020, της 11ης Συνεδρίασης του έτους 2020 - 
θέμα ΗΔ 30, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.).

19. Tην με αρ πρωτ 13515/04-11-2020 έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης (ΑΔΑΜ: 
20REQ007588190)

20. Την με αρ πρωτ 13942/10-11-2020 ανάληψη υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΔ1ΜΟΞ5Ψ-ΩΕΛ)

Ανακοινώνει

Ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), στο πλαίσιο υλοποίησης του 
χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Sustainable 
Innovation and Governance in the Mediterranean Area for the WEF Nexus» (PRIMA / 
Section 1 / Nexus 2019), βάσει του υπ αρ. πρωτ. συμβολαίου 1943 μεταξύ Ο.Α.Κ. Α.Ε. και 

ΑΔΑ: ΨΚΘ3ΟΞ5Ψ-Κ3Α



3

υπόλοιπων εταίρων του έργου (Grant Agreement- 1943), ως ακολούθως: 

Θέση 1: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, με σύμβαση έργου.

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31/12/2022, με 
δυνατότητα παράτασης μέχρι την λήξη του προγράμματος (3/2024).

Ποσό: 52.000,00 € (μη συμ/νου του ΦΠΑ), το οποίο αντιστοιχεί ως αντάλλαγμα παρασχεθέντος 
έργου έως τις 31/12/2022.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Έδρα Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., Χανιά.

Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:

 Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διπλωματούχος Μηχανικός Ορυκτών Πόρων ή κάτοχος 
ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της 
Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην επιστημονική περιοχή της 
Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος, από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού 
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην επιστημονική περιοχή της Γεωτεχνολογίας & 
Περιβάλλοντος, από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το 
ΔΟΑΤΑΠ.

 Αποδεδειγμένη επιστημονική ή/και εργασιακή εμπειρία στο αντικείμενο του Μηχανικού 
Ορυκτών Πόρων, διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών.

 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Ευρωπαϊκά /Συγχρηματοδοτούμενα ή Εθνικά προγράμματα 
διάρκειας 8 ετών.  

 Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Αντικείμενο:

Ο/Η υποψήφιος/α θα καλύψει τις απαιτούμενες ανάγκες των πακέτων εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, 
ΠΕ4 και ΠΕ5 που αφορούν στην αξιολόγηση του κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, την 
συγκριτική τεχνική ανάλυση, την δέσμευση ενδιαφερομένων, ανάπτυξη ικανοτήτων και 
διακυβέρνηση, την πύλη καινοτομίας WEcoF και τον συντονισμό και τη διαχείριση του έργου. 
Περισσότερες πληροφορίες για το αντικείμενο παρέχονται στην ιστοσελίδα του έργου 
www.sigma-nexus.eu 

ΑΔΑ: ΨΚΘ3ΟΞ5Ψ-Κ3Α
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Παραδοτέα: 

Ο/Η υποψήφιος/α θα συνεισφέρει στα παραδοτέα που αντιστοιχούν στον ΟΑΚ ΑΕ στα πακέτα 
εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4 και ΠΕ5.

Αντιστοιχούσα βαθμολογία προσόντων – κριτηρίων:

ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστημονική περιοχή της 
Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος.

Έως 20%

2. Διδακτορικό Δίπλωμα στην επιστημονική περιοχή της Γεωτεχνολογίας 
& Περιβάλλοντος.

Έως 30%

3. Αποδεδειγμένη εργασιακή ή/και επιστημονική εμπειρία στο 
αντικείμενο του Μηχανικού Ορυκτών Πόρων, διάρκειας τουλάχιστον 10 
ετών.

Έως 20%

4. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε Ευρωπαϊκά/Συγχρηματοδοτούμενα ή 
Εθνικά προγράμματα διάρκειας τουλάχιστον 8 ετών.

Έως 20%

5. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. Έως 10%

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία 
αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια της πρόσκλησης και 
βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Διευκρινήσεις: 

 Ο υποψήφιος ανάδοχος θα έχει αναγκαία παρουσία στην έδρα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στα 
Χανιά, να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες και συνέδρια. Επίσης, θα 
πρέπει να έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Έργου.

 Το έργο του υποψήφιου αναδόχου αφορά σε επιστημονική έρευνα και δεν ανάγεται στον 
κύκλο των συνήθων καθηκόντων των υπαλλήλων του ΟΑΚ ΑΕ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Πρόταση (βλ. Παράρτημα).  

2) Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό των 
ενδιαφερομένων. Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων δεν 
απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένα. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:

ΑΔΑ: ΨΚΘ3ΟΞ5Ψ-Κ3Α
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A. το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι 
εγγεγραμμένοι,

B. ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες,

C. ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική 
διαχείριση ή αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού,

D. ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών, 

E. ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
τους οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,

F. ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,

G. ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα 
κώλυμα στο πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την 
άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,

H. ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή 
στη μη σύναψη της σύμβασης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με 
δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα 
παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 25-
11-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση: 

Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.

Γολγοθά 2, Όαση Βαρυπέτρου, ΤΚ 73100, Χανιά

και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου την συγκεκριμένη θέση για την οποία 
υποβάλουν την Πρότασή τους. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με 
ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. 

ΑΔΑ: ΨΚΘ3ΟΞ5Ψ-Κ3Α
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ 
ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Από τις Προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω 
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου στη 
βάση της συμβατικής ελευθερίας.

2. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

3. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί 
από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του 
ΔΟΑΤΑΠ.

4. Οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (με την ονομασία του) στην 
πρόσκληση, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (ταυτοσημία ή αντιστοιχία), υποχρεούται 
να προσκομίσουν συγχρόνως πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων του αρμόδιου 
οργάνου του Ιδρύματος στο οποίο ανήκει η Σχολή/ Τμήμα που χορήγησε το εν λόγω δίπλωμα ή 
πτυχίο, ή τυχόν άλλο έγγραφο που θα ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης των προτάσεων, 
προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν με πλήρη 
επάρκεια το γνωστικό αντικείμενο του πτυχίου που ζητείται από την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος.

5. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για σύναψη σύμβασης 
μίσθωσης έργου της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική, η δε τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου 
έχει τον χαρακτήρα αποδοχής Πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της Πρόσκλησης 
θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά 
η Πρόταση του ενδιαφερόμενου με : α) τη μεγαλύτερη εμπειρία, β) το μεγαλύτερο βαθμό στο 
βασικό τίτλο σπουδών γ) το μεγαλύτερο βαθμό στο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

6. Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν 
βαθμολογείται και απορρίπτεται.

7. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τελείται δια της ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ 
και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. της σχετικής απόφασης για την αποδοχή των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη της σύμβασης. Δυνατότητα 
ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 5 ημερών από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στο 
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ. Α.Ε.

8. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους και σε αυτά των λοιπών 
υποψηφίων κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999. 

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του 
Προγράμματος.

ΑΔΑ: ΨΚΘ3ΟΞ5Ψ-Κ3Α
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10. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να 
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων με άλλο/άλλους ενδιαφερόμενο/ους 
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης.

11. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης 
νομοθεσίας.

12. Ο ΟΑΚ ΑΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων και σε ποιο αριθμό, 
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

13.Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο 
του Οργανισμού (από τις αρμόδιες επιτροπές διαγωνισμού, ενστάσεων κ.λπ.).

14.Η λήψη τελικής απόφασης επιλογής θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ο.Α.Κ. 
Α.Ε., ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής/ων.

Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε 
ημέρα τις ώρες εργασίας δημοσίων υπηρεσιών στην κα Σ. Μιχάκη (28210 29820).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικολληθεί στον πίνακα των 
ανακοινώσεων της εισόδου του ΟΑΚ ΑΕ., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Κ. Α.Ε. στην 
διεύθυνση www.oakae.gr και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος ΟΑΚ ΑΕ

Άρης Παπαδογιάννης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χανιά,       ….. / ….. / 2020

Όνομα : …………………………………………………………

Επώνυμο : …………………………………………………………

Πατρώνυμο : …………………………………………………………

Ημερ/νία Γέννησης : …………………………………………………………
Στρατιωτικές 
Υποχρεώσεις : …………………………………………………………

Δ/νση : …………………………………………………………

Τηλέφωνο : …………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΠΡΟΣ : ΟΑΚ ΑΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 12600/14-10-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης στο πλαίσιο υλοποίησης του 
χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. Ερευνητικού Προγράμματος με τίτλο «Sustainable 
Innovation and Governance in the Mediterranean Area for the WEF Nexus» (PRIMA / 
Section 1 / Nexus 2019).

 Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση:

Θέση 1: Απασχόληση διπλωματούχου Μηχανικού Ορυκτών 
Πόρων, με σύμβαση έργου.

Ο/Η υποβάλων/ουσα Πρόταση

(υπογραφή) 
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