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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημ/νια: 09/05/2017
Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΓΓΓΧΣΑΠ/4026/10

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για συμβάσεις μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού Σχεδιασμού &
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο:
«Αναθεώρηση πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών του χωρικού
σχεδιασμού) και επεξεργασία νέων προτύπων και προδιαγραφών για τα γεωχωρικά δεδομένα που
συνοδεύουν τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση των διατάξεων και εφαρμοστικών
οδηγιών του Ν. 3882/2010 (INSPIRE)»
στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου 1: «Σύνταξη σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και
Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ν.4447/2016» της Πράξης
«ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4269/2014, όπως αυτός
εκάστοτε ισχύει» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002168 (ΑΔΑ: 6Β6Κ4653Π8-Κ28).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α/28.08.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237
Α΄).
2. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015) περί «Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύστασης
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Μετονομασίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Μεταφοράς Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
3. Το ΠΔ 125/5.11.2016 (ΦΕΚ Α΄210) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την με αριθμ. Υ198 (ΦΕΚ 3722/Β/2016) Απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο».
5. Την με αριθμ. 201/05.01.2016 (ΦΕΚ Β’ 6) Απόφαση Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Υπουργού”, του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και “Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού” του Αναπληρωτή Υπουργού
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Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Γενικό
Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, στο Γενικό Γραμματέα Ενέργειας και
Ορυκτών Πρώτων Υλών, στον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, στους Προϊσταμένους των Γενικών
Διευθύνσεων, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων και των
Αυτοτελών Τμημάτων και στους Προϊσταμένους του ΣΕΠΔΕΜ και τον Προϊστάμενο και στους
Προϊσταμένους Μονάδων της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ».
6. Το Ν. 4314/23.12.2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις περί «Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου» του Ν. 2527/1997 & το άρθ. 30 του Ν. 4314/2014,
«Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθ.
14, του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’ 125) όπως αυτό ισχύει.
8. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης, δημόσιο λογισμικό κλπ.» (ΦΕΚ Α΄ 143) και
ειδικότερα το άρθρο 79.
9. Την με αρ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ'
αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β'1822) υπουργικής απόφασης «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 - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
10. Το Ν. 4447/2016, «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 241).
11.Την με αρ. 14744/5.12.16 (ΑΔΑ: ΩΟΨ84653Ο7‐ΠΛ0) Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο
«ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4269/2014, όπως αυτός
εκάστοτε ισχύει» και MIS 5002168 στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014‐2020».
12. Την με αρ. πρωτ. οικ. 299/01.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΨΠ24653Π8‐ΙΦΒ) Απόφαση Γ.Γ. Χ.Σ. & Α.Π. ΥΠΕΝ :
Συγκρότηση και Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσθετου Προσωπικού, στο πλαίσιο του Υποέργου 1
της Πράξης «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4269/2014,
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002168».
13.Την με αρ. πρωτ. οικ 336/03.03.2017 (ΑΔΑ: 9ΡΠΑ4653Π8‐ΤΓΕ) Απόφαση Γ.Γ. Χ.Σ. & Α.Π. ΥΠΕΝ
υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Σύνταξη σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών
Διαταγμάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ν.4269/2014, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει» της
Πράξης «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4269/2014, όπως
αυτός εκάστοτε ισχύει» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002168
14.Την με αρ. πρωτ. οικ 583/25.04.2017 (ΑΔΑ: 6Β6Κ4653Π8-Κ28), Απόφασης Γ.Γ. Χ.Σ. & Α.Π. ΥΠΕΝ: 1η
Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1:«Σύνταξη σχεδίων Υπουργικών
Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ν.4447/2016» της
Πράξης «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4269/2014, όπως
αυτός εκάστοτε ισχύει» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002168.
15. Τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν την Αναθέτουσα Αρχή.
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Η Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή
προτάσεων για τη σύναψη πέντε (5) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο αναγκών
της Πράξης: «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4269/2014,
όπως αυτός εκάστοτε ισχύει» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002168, για την κάλυψη παροδικών αναγκών
προσωπικού της, και συγκεκριμένα για την υλοποίηση τμήματος του υποέργου 1 με τίτλο: «Σύνταξη
σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του
Ν.4447/2016».
Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014‐2020», ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΕ 2751 (κωδικός πράξης: 2016ΣΕ27510029).

Η Γενική Γραμματέας
Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος

Ειρήνη Κλαμπατσέα

ΣΥΝ.
1. Παράρτημα Α’
2. Παράρτημα Β’
3. Παράρτημα Γ’
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'
I.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέσεις:

Θέση 1
Θέση 2
Θέση 3
Θέση 4
Θέση 5

Απασχόληση με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, πέντε (5) συμβάσεις όπως περιγράφονται
στην με αριθμ. πρωτ. οικ 583/25.04.2017 (ΑΔΑ: 6Β6Κ4653Π8-Κ28) Απόφαση Υλοποίησης
Έργου με ίδια μέσα της Γενικής Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΝ:
ΠΕ Μηχ. με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Μηχ. με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Μηχ. με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
ΠΕ Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία στη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών μελετών
χωρικού σχεδιασμού
ΠΕ Μηχανικός με αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση έργων Υποδομών Γεωχωρικών
Πληροφοριών (ΥΓΕΠ κατά το Ν. 3882/10) και μεταπτυχιακό τίτλο στη Γεωπληροφορική
(Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πρόταση σε μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες
θέσεων, 1-3, 4 ή 5.)

Διάρκεια απασχόλησης: Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως τη λήξη του έργου στις
30.11.2017.
Τόπος εκτέλεσης έργου: Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
II.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Για τις Θέσεις 1-3
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
- Πτυχίο μηχανικού Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού (αφορά τις ειδικότητες με
δικαίωμα εκπόνησης αντίστοιχων μελετών) και συγκεκριμένα: Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού,
Τοπογράφου, Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
- Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού, τουλάχιστον 5 ετών.
- Ειδική εργασιακή εμπειρία σχετική με εκπόνηση μελετών (τουλάχιστον μίας) Χωρικού Σχεδιασμού. Ως
μελέτες Χωρικού Σχεδιασμού νοούνται οι μελέτες των κατηγοριών του ΠΔ 541/1978: (1) Χωροταξικές &
Ρυθμιστικές, (2) Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές και (7) Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες
(αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών και τοπίου).
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια:
- Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε θέμα συναφές με το αντικείμενο και τα παραδοτέα της
θέσης, από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
- Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές (εθνικές ή/και διεθνείς), ερευνητικά προγράμματα ιδρυμάτων
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δημοσιεύσεις σε έγκυρες επιστημονικές εκδόσεις, με θέματα
συναφή με το Χωρικό Σχεδιασμό και το αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης.
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Για τη Θέση 4
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
- Πτυχίο μηχανικού Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού (αφορά τις ειδικότητες με
δικαίωμα εκπόνησης αντίστοιχων μελετών) και συγκεκριμένα: Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού,
Τοπογράφου, Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
- Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού, τουλάχιστον 5 ετών.
- Ειδική εμπειρία σχετική με τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών μελετών χωρικού σχεδιασμού. Η
παραπάνω εμπειρία αφορά τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου σε (τουλάχιστον μία) ομάδα εργασίας
(ΟΔΕ ή ΟΕ του ΥΠΕΝ, ή παλαιότερα ΥΠΕΚΑ/ΥΠΕΧΩΔΕ, ή άλλου επιστημονικού φορέα π.χ. ΣΑΔΑΣ,
ΣΕΠΟΧ, κλπ) με συναφές θεματικό αντικείμενο.
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια:
- Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε θέμα συναφές με το αντικείμενο και τα παραδοτέα της
θέσης, από ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
- Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές (εθνικές ή/και διεθνείς), ερευνητικά προγράμματα ιδρυμάτων
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δημοσιεύσεις σε έγκυρες επιστημονικές εκδόσεις, με θέματα
συναφή με το Χωρικό Σχεδιασμό και το αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης.
Για τη Θέση 5
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά:
- Πτυχίο μηχανικού Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού (αφορά τις ειδικότητες με
δικαίωμα εκπόνησης αντίστοιχων μελετών) και συγκεκριμένα: Αρχιτέκτονα, Πολιτικού Μηχανικού,
Τοπογράφου, Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
- Ειδική εμπειρία σχετική με τη υλοποίηση έργων Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΥΓΕΠ κατά το Ν.
3882/10).
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Γεωπληροφορική.
Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια:
- Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού.
- Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές (εθνικές ή/και διεθνείς), ερευνητικά προγράμματα ιδρυμάτων
του εσωτερικού ή του εξωτερικού, δημοσιεύσεις σε έγκυρες επιστημονικές εκδόσεις, με θέματα
συναφή με το Χωρικό Σχεδιασμό και το αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης.
III.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι υποψήφιοι/ες θα καλύψουν τις απαιτούμενες ανάγκες του Υποέργου 1 που αφορά στη «Σύνταξη
σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ν.
4447/2016 και ειδικότερα την «Αναθεώρηση πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών
μεγεθών του χωρικού σχεδιασμού) και επεξεργασία νέων προτύπων και προδιαγραφών για τα γεωχωρικά
δεδομένα που συνοδεύουν τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση των διατάξεων και
εφαρμοστικών οδηγιών του Ν.3882/2010 (INSPIRE)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην με αρ. πρωτ.
οικ. 583/25.04.2017 (ΑΔΑ: 6Β6Κ4653Π8-Κ28) Απόφαση Υλοποίησης Έργου με ίδια μέσα της Γ.Γ. Χ.Σ. & Α.Π.
ΥΠΕΝ.
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IV. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Οι υποψήφιοι/ες θα συνεισφέρουν στα παραδοτέα του Πακέτου Εργασίας 4 του Υποέργου 1:
 (ΠΕ 4) Αναθεώρηση πολεοδομικών σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών του χωρικού
σχεδιασμού) και επεξεργασία νέων προτύπων και προδιαγραφών για τα γεωχωρικά δεδομένα
που συνοδεύουν τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση των διατάξεων και
εφαρμοστικών οδηγιών τουΝ. 3882/2010 (INSPIRE)
Και όπου κρίνεται απαραίτητο από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων
του Υποέργου, στα Πακέτα Εργασίας:
 (ΠΕ 1) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Στρατηγικών και
Ρυθμιστικών Σχεδίων)
 (ΠΕ 2) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων
 (ΠΕ 3) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών Πολεοδομικών Σχεδίων Εφαρμογής
 (ΠΕ 5) Σύνταξη Σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν στον καθορισμό ειδικού
περιεχομένου, κανονιστικών όρων και διαδικασιών όλων των επιπέδων χωρικού σχεδιασμού
και προσαρμογή διατάξεων των Ν. 2508/1997 και 2742/1999.
Ειδικότερα, οι υποχρεώσεις των υποψηφίων αφορούν στα ακόλουθα:
Α) την αναθεώρηση των πολεοδομικών σταθεροτύπων που έχουν εγκριθεί με την 10788/2004 απόφαση
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (Δ’ 285) με στόχο την εναρμόνιση τους με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου
12 του Ν. 4447/2016, όπως ισχύει.
Β) την επεξεργασία νέων προτύπων και προδιαγραφών για τα γεωχωρικά δεδομένα που συνοδεύουν τις
μελέτες χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση των διατάξεων και εφαρμοστικών οδηγιών του Ν.
3882/2010 (INSPIRE) που εξειδικεύεται σε:
i. τεχνικές προδιαγραφές, πρότυπα και εφαρμοστικές διατάξεις (implementing rules) εθνικής
νομοθεσίας και Ευρωπαϊκών Κανονισμών, ορισμούς, κανόνες και κριτήρια, για τη δημιουργία,
επεξεργασία, έλεγχο και διαλειτουργικότητα των δεδομένων,
ii. χωροαντικείμενα που περιλαμβάνονται σε κάθε Σχέδιο ή Πλαίσιο του Συστήματος Χωρικού
Σχεδιασμού,
iii. μοντέλα δεδομένων (data model) για κάθε θεματική κατηγορία (χωροαντικείμενο)
iv. διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας, απόδοσης κι ελέγχου των απαιτούμενων δεδομένων
v. ροές διαδικασιών υποβολής, παραλαβής, ελέγχου και διαβούλευσης των μελετών χωρικού
σχεδιασμού μέχρι την έγκριση/θεσμοθέτησή τους, με την έκδοση κανονιστικών πράξεων
Γ) την παροχή συμβουλευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιών στις Ομάδες Έργου των ΠΕ 1-3, 5 για τα
θεματικά αντικείμενα Α και Β.
Τέλος, οι υποψήφιοι/ες θα συμμετέχουν σε συναντήσεις των Ομάδων Έργου του Υποέργου, με τη
συμμετοχή, μόνιμου τακτικού προσωπικού των υπηρεσιών που υπάγονται στη ΓΓ ΧΣ & ΑΠ του ΥΠΕΝ,
ειδικών εμπειρογνωμόνων, Ανάδοχων Σύμβασεων Παροχής Υπηρεσιών και άλλων φορέων, εταίρων του
έργου, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ 583/25.04.2017 (ΑΔΑ: 6Β6Κ4653Π8-Κ28) Απόφαση Υλοποίησης
Έργου με ίδια μέσα της Γ.Γ. Χ.Σ. & Α.Π. ΥΠΕΝ, θα καταρτίζουν εκθέσεις και γενικά θα διεκπεραιώνουν όλες
τις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να υλοποιηθεί και να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων.
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V.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Φάση Α’ (έλεγχος δικαιολογητικών)
Ελέγχεται ο φάκελος του υποψηφίου ως προς την κάλυψη των απαιτούμενων προσόντων – κριτηρίων της
παρ. ΙΙ.
Φάση Β’ (βαθμολόγηση προσόντων – κριτηρίων)
Βαθμολογούνται ως προς τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια οι υποψήφιοι που έχουν επιλεγεί με βάση
το αποτέλεσμα της Α’ Φάσης.
Αντιστοιχούσα βαθμολογία προσόντων – κριτηρίων
Για τις Θέσεις 1-3
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

(Α) Βαθμολογία Πτυχίου μηχανικού Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο
τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού

Έως 15%

(Β) Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
(μεγαλύτερη των 5 ετών)

Έως 20%

(Γ) Ειδική Εργασιακή εμπειρία σε θέματα συναφή με το
αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης (συμμετοχή σε
εκπόνηση μελετών Χωρικού Σχεδιασμού) μεγαλύτερη της
κατ’ ελάχιστον απαιτούμενης

Έως 30%

(Δ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε θέμα συναφές με το
αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης, από ίδρυμα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού

Έως 15%

(Ε) Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές (εθνικές ή/και
διεθνείς), ερευνητικά προγράμματα ιδρυμάτων του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, δημοσιεύσεις σε έγκυρες
επιστημονικές εκδόσεις με θέματα συναφή με το Χωρικό
Σχεδιασμό και το αντικείμενο και τα παραδοτέα της
θέσης

Έως 20%

Για τη Θέση 4
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

(Α) Βαθμολογία Πτυχίου μηχανικού Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο
τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού

Έως 15%

(Β) Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
(μεγαλύτερη των 5 ετών)

Έως 20%
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(Γ) Ειδική Εργασιακή εμπειρία σε θέματα συναφή με το
αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης (συμμετοχή σε
Ομάδες Εργασίας Φορέων με αντικείμενο τη σύνταξη
τεχνικών προδιαγραφών μελετών Χωρικού Σχεδιασμού)
μεγαλύτερη της κατ’ ελάχιστον απαιτούμενης

Έως 30%

(Δ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε θέμα συναφές με το
αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης, από ίδρυμα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού

Έως 15%

(Ε) Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές (εθνικές ή/και
διεθνείς), ερευνητικά προγράμματα ιδρυμάτων του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, δημοσιεύσεις σε έγκυρες
επιστημονικές εκδόσεις με θέματα συναφή με το Χωρικό
Σχεδιασμό και το αντικείμενο και τα παραδοτέα της
θέσης

Έως 20%

Για τη Θέση 5
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

(Α) Βαθμολογία Πτυχίου μηχανικού Α.Ε.Ι. στον ευρύτερο
τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού

Έως 15%

(Β) Ειδική Εργασιακή εμπειρία σε θέμα συναφή με το
αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης (συμμετοχή σε
υλοποίηση έργων Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών
(SDI - ΥΓΕΠ κατά το Ν. 3882) μεγαλύτερη της κατ’
ελάχιστον απαιτούμενης

Έως 30%

(Γ) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών σε θέματα συναφή με το
αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης, από ίδρυμα του
εσωτερικού ή του εξωτερικού (επιπλέον του υποχρεωτικά
απαιτούμενου)

Έως 15%

(Δ) Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού

Έως 20%

(Ε) Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές (εθνικές ή/και
διεθνείς), Ερευνητικά Προγράμματα ιδρυμάτων του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, Δημοσιεύσεις σε έγκυρες
επιστημονικές εκδόσεις με θέματα συναφή με το Χωρικό
Σχεδιασμό και το αντικείμενο και τα παραδοτέα της
θέσης

Έως 20%

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:
 Όσον αφορά τα προσόντα – κριτήρια αξιολόγησης:
(Α) Βαθμολογία Πτυχίου μηχανικού ΑΕΙ στον ευρύτερο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
Προσμετράται με 5% για βαθμό «Καλώς», με 10% για βαθμό «Λίαν Καλώς» και με 15% για βαθμό
«Άριστα».
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(Β) Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
Προσμετράται από 5% έως 20% ανάλογα με τα χρόνια άσκησης επαγγέλματος από τον χρόνο κτήσης
σχετικής άδειας (5% για περισσότερα από 5 χρόνια, 10% για περισσότερα από 10 χρόνια κ.ο.κ).
(Γ) Ειδική Εργασιακή εμπειρία σε θέμα συναφή με το αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης
Προσμετράται από 5% έως 30% (εκτιμάται ποσοτικά από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόσθετου
Προσωπικού, ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία, επιπλέον του απαιτούμενου κριτηρίου
επιλεξιμότητας).
(Δ) Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Προσμετράται από 0% έως 15% (εκτιμάται ποσοτικά, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόσθετου
Προσωπικού, ανάλογα με τη συνάφεια, τη βαθμολογία και το επίπεδο σπουδών (μεταπτυχιακό –
διδακτορικό).
(Ε) Συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές, Ερευνητικά Προγράμματα, Δημοσιεύσεις
Προσμετράται από 0% έως 20% (εκτιμάται ποσοτικά, από την Επιτροπή Αξιολόγησης Πρόσθετου
Προσωπικού).
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.
 Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν απαιτείται να έχει καθημερινή παρουσία στα γραφεία της ΓΓ ΧΣ & ΑΠ. Θα
πρέπει όμως να συμμετέχει σε συναντήσεις έργου, παρουσιάσεις κλπ, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις
υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων. Επίσης, θα πρέπει να
έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τα μέλη των Ομάδων Έργου και τους
Συντονιστές/Υπεύθυνους Πιστοποίησης.
VI. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ
Το Συμβατικό Τίμημα για την εκτέλεση του έργου με συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους υποψήφιους
Ανάδοχους ανέρχεται συνολικά στο ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000 €) για πέντε (5) θέσεις.
Το συμβατικό τίμημα ανά θέση είναι 4.200 € [δύο (2) ανθρωπομήνες (Α/Μ), με εκτιμώμενη αποζημίωση
2.100 € (μεικτά) ανά Α/Μ] συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και κρατήσεων, θα καλυφθεί
από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το 2014-2020 και θα χρηματοδοτηθεί από
τη ΣΑΕ 2751, κωδικός πράξης ΣΑ 2016ΣΕ27510029.
Το Συμβατικό Τίμημα δεν αναθεωρείται και θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια
της Σύμβασης και δεν είναι δυνατόν να αυξηθεί για οποιονδήποτε λόγο. Στην αμοιβή περιλαμβάνεται
κάθε δαπάνη που σύμφωνα με τον Νόμο βαρύνει τους Ανάδοχους, οι κατά το νόμο φορολογικές
επιβαρύνσεις και οι κρατήσεις υπέρ τρίτων. Για την είσπραξη της αμοιβής θα εκδίδεται από τον κάθε
Ανάδοχο το απαιτούμενο κατά τον νόμο παραστατικό και θα προσκομίζονται τα νόμιμα δικαιολογητικά.
VII. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1) Πρόταση (βλ. Παράρτημα Β).
2) Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, το οποίο θα συνοδεύεται από 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. Η εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών θα ελεγχθεί
κατά το χρόνο υπογραφής της σύμβασης και σε περίπτωση κωλύματος θα πραγματοποιηθεί
9
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αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων από τους επόμενους/ες, σύμφωνα με τον συνταχθέντα
πίνακα κατάταξης
3) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (βλ. Παράρτημα Β) στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν:
Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο,
Β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
Γ) 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,
Δ) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ,
Ε) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους
αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
ΣΤ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται
από την Αναθέτουσα Αρχή,
Ζ) 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,
Η) 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.
VIII. 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 (ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με
συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή - πχ σαρωμένα pdf) μέχρι την Τετάρτη 24
Μαΐου 2017 και ώρα 15:00 (τέλος προθεσμίας) στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Χωρικού
Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στη διεύθυνση:
Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Κτίριο ΥΠΕΝ, Αμαλιάδος 17, ΤΚ 11523, Αθήνα,
τηλ. 2106475169
email: gramchora@prv.ypeka.gr
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται:
Πρόταση για σύμβαση μίσθωσης έργου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Χωρικού
Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Του/Της Υποψηφίου/ας : ………………………………………………………
Για τη Θέση: …..
(αναγράφεται κατ’ επιλογή, 1-3, 4 ή 5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πρόταση σε μία μόνο από τις
παραπάνω κατηγορίες θέσεων)
Υπόψη Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσθετου Προσωπικού
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Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
Πρόταση του ενδιαφερομένου.
IX. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
2. Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών
και μεταπτυχιακών) έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από
πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
3. 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.
4. Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας επιλέγεται από τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης Πρόσθετου Προσωπικού ο
υποψήφιος/α που συγκεντρώνει υψηλότερη βαθμολογία στα επιμέρους κριτήρια με την εξής σειρά (σε
περίπτωση νέας ισοβαθμίας: Γ-Ε-Δ-Β-Α).
5. Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
6. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τελείται δια της ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ της σχετικής
απόφασης της Επιτροπής ΠΠΠΠ 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 ΥΠΕΝ.
7. 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.
8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην με αρ. πρωτ. οικ 583/25.04.2017
(ΑΔΑ: 6Β6Κ4653Π8-Κ28)), Απόφαση Υλοποίησης Έργου με ίδια μέσα της Γενικής Γραμματέως Χωρικού
Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
9. 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, σε περίπτωση
υπαναχώρησης/λύσης της σύμβασης ή τυπικού κωλύματος.
10.Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης
νομοθεσίας.
11.Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με την παρούσα πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους γραπτώς προς τη ΓΓ ΧΣ & ΑΠ, υπόψη της Επιτροπής
Αξιολόγησης Πρόσθετου Προσωπικού (και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email
gramchora@prv.ypeka.gr) έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης υποβολής Προτάσεων.
11
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Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της
εισόδου του κτηρίου επί της οδού Αμαλιάδος 17, όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Γ.Γ. Χ.Σ. & Α.Π. του
ΥΠΕΝ, και θα αναρτηθεί :
α) στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠΕΝ (www.ypeka.gr) στη θεματική σελίδα Υπουργείο/Ανακοινώσεις,
β) στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και
γ) στον ιστότοπο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
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ΠΡΟΤΑΣΗ

…………………, ….. / ….. / …….

Όνομα :

……………………………………………………………………………………………

Επώνυμο :

……………………………………………………………………………………………

Πατρώνυμο :

……………………………………………………………………………………………

Ημερ/νία Γέννησης :

……………………………………………………………………………………………

Δ/νση :

……………………………………………………………………………………………

Τηλέφωνα :

……………………………………………………………………………………………

E-mail :

……………………………………………………………………………………………
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ : Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ
ΣΧΕΤΙΚΑ: με την υπ’ αριθμ. ………….. .…/04/2017 πρόσκληση
ΘΕΜΑ: Πρόταση, στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης «Αναθεώρηση πολεοδομικών
σταθεροτύπων (και άλλων προγραμματικών μεγεθών του χωρικού σχεδιασμού) και
επεξεργασία νέων προτύπων και προδιαγραφών για τα γεωχωρικά δεδομένα που
συνοδεύουν τις μελέτες χωρικού σχεδιασμού με ενσωμάτωση των διατάξεων και
εφαρμοστικών οδηγιών του Ν. 3882/2010 (INSPIRE)», στο πλαίσιο υλοποίησης με ίδια μέσα
του υποέργου 1: «Σύνταξη σχεδίων Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων
που απαιτούνται για την εφαρμογή του Ν. 4269/2014, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει» της
Πράξης «ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.
4269/2014, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002168.
Σε απάντηση της σχετικής πρόσκλησής σας, σας υποβάλλω πρόταση για τη θέση
απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου.
Η παρούσα Πρόταση αφορά τη Θέση …….
(αναγράφεται κατ’ επιλογή, 1, 2, ή 3-5. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει πρόταση σε μία
μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες θέσεων).

Ο/Η υποβάλλων/ουσα Πρόταση
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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)

(1)

ΠΡΟΣ :
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

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

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
Ν.1599/1986, δηλώνω ότι:

(Ε-mail):

(3)

, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του

(4)

Ημερομηνία:

../../2017

Ο – Η Δηλών/ούσα

(Υπογραφή)
(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.
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

Ο – Η Δηλών/ούσα
(Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

(Α) Πτυχίο μηχανικού ΑΕΙ στον ευρύτερο τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
Με αντίγραφο τίτλου σπουδών (σύμφωνα με τις υποδείξεις του κεφ VIII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ).
(Β) Εργασιακή εμπειρία στον τομέα του Χωρικού Σχεδιασμού
Με βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο.
(Γ) Ειδική Εργασιακή εμπειρία σε θέμα συναφή με το αντικείμενο και τα παραδοτέα της θέσης
Με προσκόμιση αντιγράφων σχετικών παραστατικών παροχής υπηρεσιών, βεβαίωσης του εργοδότη περί
συμμετοχής του ενδιαφερομένου στην εκπόνηση συναφούς έργου/μελέτης, ή απόφασης νομίμου
εκπροσώπου Φορέα περί συμμετοχής του ενδιαφερομένου σε ΟΔΕ η ΟΕ με συναφές θεματικό
αντικείμενο.
(Δ) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών
Με αντίγραφο τίτλου σπουδών (σύμφωνα με τις υποδείξεις του κεφ VIII. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ –
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ).
(Ε) Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές, Ερευνητικά Προγράμματα, Δημοσιεύσεις
Με βεβαίωση του επιστημονικού υπεύθυνου της Διοργανώτριας Αρχής περί συμμετοχής του
ενδιαφερομένου στις σχετικές Επιστημονικές Επιτροπές, Ερευνητικά Προγράμματα και λοιπά συλλογικά
όργανα, αντίγραφα των δημοσιευμένων άρθρων, κειμένων κλπ.
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