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           Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΚΙΣΣΑΜΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και 
του Ν.4555/2018 «Πρόγραμμα Κλεισθένης». 

2. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 10 του Ν. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 
του άρθρου 38 του Ν. 4795/2021. 

4. Την υπ’ αρ. 7364/7.2.2022 εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών με θέμα: «Προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2022 στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και στα ΝΠΙΔ 
αυτών» 

5. Την  ένταξη/τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021, στη ΣΑΕΠ-102/6 
του  έργου CROSS - COASTAL -NET – MIS 5050612-ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ και Κωδικό Έργου 
2021ΕΠ102600285050612 με την υπ’αρ.106622/20.09.2021 Απόφαση του Υφυπουργού  
Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 6Λ0Ξ46ΜΤΛΡ-ΦΣΤ) προϋπολογισμού 155.000 Ευρώ με τίτλο 
Πράξης: “Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού”, 
Ακρωνύμιο «CROSS-COASTAL-NET», Πρόγραμμα  Συνεργασίας Interreg V-A «ΕΛΛΑΔΑ – 
ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» με  διάρκεια 24 μήνες (01/07/2021 - 30/06/2023) 

6. Την υπ’ αρ. 321/12.1.2022 σύμφωνη γνώμη της  αρμόδιας διυπουργικής επιτροπής του άρθρου 
4 παρ 2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄) όπως κάθε φορά ισχύει κατά άρθρο 219 παρ 3 του ΔΚΚ 
(Ν.3463/06), για  την πράξη «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου 
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Παράκτιου Τουρισμού» με ακρωνύμιο πράξης  CROSS COASTAL NET του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος  (INTERREG V-Α) EL –CY- GREECE-CYPRUS». 

7. Την υπ’ αρ. 21/2022 (ΑΔΑ: 6ΔΙΔΩΕΖ-ΛΤ2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί αποδοχής 
υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου 
Τουρισμού”, Ακρωνύμιο «CROSS-COASTAL-NET»,  Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A 
«ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» . 

8. Την υπ ’αρ. 22/2022 (ΑΔΑ: 6ΩΓΥΩΕΖ-6ΕΜ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: 
«Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου 
Τουρισμού» με ακρωνύμιο πράξης  CROSS COASTAL NET του Επιχειρησιακού Προγράμματος  
(INTERREG V-Α) EL –CY- GREECE-CYPRUS» 

9. Την υπ’αρ.3160/2022 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας περί ύπαρξης πιστώσεων στον 
προϋπολογισμό τρέχοντος έτους, ποσού 20.200 Ευρώ «Υπηρεσία Γραμματειακής υποστήριξης 
υλοποίησης προγράμματος CROSS COASTAL NET» 

10. Την υπ’αρ. 5050612/7.7.2021 Σύμβαση  χρηματοδότησης ανάμεσα στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Συνεργασία» του Υπ. 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων  ως διαχειριστική Αρχή του προγράμματος  Συνεργασίας Interreg V-
A «ΕΛΛΑΔΑ – ΚΥΠΡΟΣ 2014-2020» και του Επιμελητηρίου Χανίων ως Κύριος της Πράξης. 

11. Το τελικό ΤΔΠ  καταχωρημένο στο ΟΠΣ με κωδ. 5050612. 

12. Την υπ’αρ. 152/2019 (ΑΔΑ:64Λ0ΩΕΖ-Κ22) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα 
«Συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ 2014-20» 

13. Την υπ΄αρ. 104/2022 (ΑΔΑ:ΨΗ4ΩΩΕΖ-0ΔΨ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου 
Τουρισμού». 

14. Την υπ΄αρ. 142/2022 (ΑΔΑ:6Σ7ΡΩΕΖ-ΣΧΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Τροποποίηση Προσοντολογίου και νέα Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την 
πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του 
προγράμματος «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου 
Τουρισμού». 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ 

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του προγράμματος «Ανάπτυξη 

Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού» με ακρωνύμιο πράξης  

CROSS COASTAL NET του Επιχειρησιακού Προγράμματος  (INTERREG V-Α) EL –CY- GREECE-

CYPRUS» με διάστημα απασχόλησης από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου 

στις 30/6/2023. 

Στη συγκεκριμένη σύμβαση μίσθωσης έργου μπορούν να χρεωθούν ανθρωπομήνες μέχρι του 

εγκεκριμένου ύψους που περιέχεται στο αναρτημένο στο ΟΠΣ παραδοτέο, ήτοι, 9,83 ανθρωπομήνες. 

 

Το αντικείμενο του έργου του θα είναι το εξής: 

Η παροχή υπηρεσιών συντονισμού όλων των δράσεων που ανέλαβε ο Δήμος Κισσάμου στα πλαίσια 

του έργου, όπως περιγράφονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, και ειδικότερα: 

 Ο συντονισμός και υποστήριξη υποβολής αναφορών Προόδου και δηλώσεων δαπανών, στα 

πλαίσια του Παραδοτέου 1.3.2. 

 Η συμμετοχή του σε Συναντήσεις Εργασίας και η συνεισφορά του στην συγγραφή των 

πρακτικών των συναντήσεων, στα πλαίσια του Παραδοτέου 1.3.3  

 Ο συντονισμός και υποστήριξη τροφοδοσίας του web-site του έργου με πληροφοριακό υλικό, 

στα πλαίσια του Παραδοτέου 2.3.2  
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 Ο συντονισμός και υποστήριξη δημοσιεύσεων στα πλαίσια του Παραδοτέου 2.3.4 

 Ο συντονισμός της εκπόνησης μελέτης υφιστάμενης κατάστασης, στα πλαίσια του 

Παραδοτέου 3.3.1 

 Ο συντονισμός της εκπόνησης τοπικών σχεδίων αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, στα 

πλαίσια του Παραδοτέου 3.3.3 

 Ο συντονισμός και υποστήριξη δημιουργίας Παρατηρητηρίου/Κέντρου πληροφόρησης, στα 

πλαίσια του Παραδοτέου 4.3.2 

 Ο συντονισμός και υποστήριξη της διοργάνωσης Εκδήλωσης Τουριστικής ανάπτυξης   στα 

πλαίσια του Παραδοτέου 4.3.4 

 Συμμετοχή στο Εργαστήριο Κεφαλαιοποίησης και στις δράσεις κεφαλαιοποίησης στα πλαίσια 

του Παραδοτέου 5.3.2 

 Σύνταξη των  απαιτούμενων  τεχνικών εκθέσεων/τεχνικών προδιαγραφών   για την υλοποίηση 

των αναθέσεων/διαγωνισμών που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

 Υλοποίηση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών αναθέσεων/διαγωνισμών που αφορούν το 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. 

Σε κάθε περίπτωση, ο αναλυτικός προσδιορισμός των εκάστοτε καθηκόντων του δευτέρου 

συμβαλλομένου θα προκύπτει με βάση την πορεία υλοποίησης του έργου, αλλά και τον 

χρονοπρογραμματισμό των δράσεων του πρώτου συμβαλλομένου, έπειτα από σχετικές αποφάσεις 

ανάθεσης εξειδικευμένων καθηκόντων της Διοικητικής Επιτροπής του. 

 

Τα προσόντα,  οι προϋποθέσεις συμμετοχής και η διαδικασία επιλογής θα είναι τα παρακάτω: 

 

ΠΡΟΣΟΝΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

1. ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού -Λογιστικού  

 

2. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Απαιτούμενα 

προσόντα 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

1.Ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος ΑΕΙ της 

ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων ή διπλωμάτων 

του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) και των 

Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.), ή ισότιμων 

σχολών της αλλοδαπής», ή ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα 

οποιουδήποτε Τμήματος ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων 

και των πτυχίων Π.Σ.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας 

πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή 

αλλοδαπής». 

2.Γενική εμπειρία, συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που 

ζητείται ή με τον βασικό τίτλο σπουδών με τον οποίο συμμετέχει 
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για την εκτέλεση του έργου. 

 

 

Επιθυμητά 

Προσόντα 

1.Ειδική εμπειρία στην υλοποίηση και παρακολούθηση 

συγχρηματοδοτούμενων έργων. 

2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τον βασικό τίτλο 

σπουδών 

 

 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3.1. Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία: 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους 

άνδρες υποψήφιους). 

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 

πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, 

παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας 

ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. 

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για 

πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. 

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν 

ενδιαφέρον. 

η) 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 μηνών. 

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 

απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο. 

κ) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση 

υποψηφιότητας. 

λ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός 

της καταληκτικής ημερομηνίας. 

3.2 Ο Δήμος Κισσάμου 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, παράγραφο 4 του Ν. 1599/1986. 

Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα, αποτελεί λόγο απόρριψης 
της συμμετοχής του. 
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4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

4.1. Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με 

ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω: 

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.  

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφαλαίου 3.  
3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο να 

προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας.   
4. Βιογραφικό σημείωμα. 
5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. 

μεταπτυχιακό. 
6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού. 
7. Τεκμηρίωση γενικής επαγγελματικής εμπειρίας. 
8. Τεκμηρίωση ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας. 
9. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά 

στους άνδρες). 

Η μη προσκόμιση των δικαιολογητικών που αφορούν στα επιθυμητά προσόντα, δε συνιστά λόγο 

αποκλεισμού του υποψηφίου.  

4.2. Επιπλέον κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει 

σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά). 

Ο Δήμος Κισσάμου θα διατηρήσει στο αρχείο της τα παραπάνω δικαιολογητικά για όσο διάστημα 

απαιτείται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της Πράξης. 

5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΩΝ 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής γίνεται με τα 

ακόλουθα  κριτήρια: 

                         Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών 

  Γενική επαγγελματική εμπειρία  

                         Πρόσθετη Ειδική επαγγελματική εμπειρία. 

                   Βαθμολογία μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από εφαρμογή συντελεστών στάθμισης 

προαναφερόμενων κριτηρίων, όπως αποτυπώνονται στο ακόλουθο Έντυπο Αξιολόγησης 

Υποψηφίου: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 

 

   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 

40, 

κατηγορίες  ΠΕ & 

ΤΕ 
5 … 5,5 … 6 … 6,5 … 7 … 7,5 … 8 … 8,5 … 9 … 9,5 … 10 
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

       Εμπειρία τουλάχιστον (1) ενός έτους στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων 200 μονάδες 

       Εμπειρία τουλάχιστον (6) έξι μηνών στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων 100 μονάδες 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες) 

μήνες εμπειρίας 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

… 

 

57 

 

58 

 

59 

 

84 και 

άνω 

   μονάδες 
 

7 

 

14 

 

21 

 

28 

 

35 

 

42 

 

49 

 

56 

 

63 

 

70 

 

77 

 

84 

 

91 

 

98 

 

… 

 

399 

 

406 

 

413 

 

588 

 

 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες)  

 

5.1. Γενική επαγγελματική εμπειρία  

Για τον υπολογισμό της γενικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη:  

Για τους μισθωτούς 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η 

διάρκεια της ασφάλισης. 

 Βεβαίωση προϋπηρεσίας του εργοδότη ή σε περίπτωση αδυναμίας, 

Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μισθωτού για τον χρόνο και το είδος της εμπειρίας του καθώς και 
τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για 

νομικό πρόσωπο.  

Για τους ελευθέρους επαγγελματίες 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η 

διάρκεια της ασφάλισης, 

 Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του 

ν.1599/1986, ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες υπηρεσίες με το αντικείμενο της εμπειρίας και 
 Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή ενός τουλάχιστον δελτίου 

παροχής υπηρεσιών ανά έτος, που να καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της 

εμπειρίας. 

5.2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία 

Για τον υπολογισμό της ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη: 

 Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της 

ασφάλισης 

 Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει  το ακριβές 
αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία. 

 Εναλλακτικά της παραπάνω βεβαίωσης, προσκόμιση αντιγράφων συμβάσεων από 

τις οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα 

ειδική εμπειρία. 
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Δημοσίευση της ανακοίνωσης  

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί, μια φορά, στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι 

Ορίζοντες Κρήτης». 

 Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με την Περιγραφή της Πράξης θα γίνει στο χώρο των 

ανακοινώσεων του Δήμου Κισσάμου, στην ιστοσελίδα του Δήμου Κισσάμου  www.kissamos.gr και 

στην ιστοσελίδα του έργου CROSS-COASTAL-NET 

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 

αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 

φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πολεμιστών 1941 αρ. 2, Τ.Κ 73400 

Κίσσαμος, προς το Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο  Ανθρωπίνου Δυναμικού & 

Διοικητικής Μέριμνας Δήμου Κισσάμου απευθύνοντάς την στην υπάλληλο Γαμπά Μαγδαληνή (τηλ. 

επικοινωνίας: 28223 40210, 28223 40216). 

 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 

βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση. Σε περίπτωση περισσοτέρων αιτήσεων 

συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 

υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) 

ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 

δημοσίευσης της παρούσας στην τοπική εφημερίδα ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της 

υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι 

τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στην εφημερίδα. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 

παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια 

αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

 Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω 

διεύθυνση και β) στην ιστοσελίδα του Δήμου www.kissamos.gr. 

 

 Κατάταξη υποψηφίων  

 

Οι αιτήσεις των υποψηφίων επεξεργάζονται και κατατάσσονται βάσει των κριτηρίων όπως 

αναφέρονται στον Πίνακα Βαθμολόγησης Κριτηρίων της ανακοίνωσης. Η κατάταξη των υποψηφίων, 

βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, 

πραγματοποιείται ως εξής:  

 

1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με 

βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης  

 

 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις 

περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που 
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έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα 

κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.  

 

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων  

 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν, το αργότερο μέσα σε είκοσι 

(20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες 

κατάταξης των υποψηφίων στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Κισσάμου  καθώς και στη σελίδα 

www.kissamos.gr .  

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η υποβολή αίτησης θεραπείας μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία (3) τριών εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 

ανάρτησής τους. Η αίτησης θεραπείας κατατίθεται ιδιοχείρως ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή 

απευθείας στον Δήμο Κισσάμου (Ταχ.Δ/νση: Πολεμιστών 1941 αρ. 2, Τ.Κ 73400 Κίσσαμος  προς το 

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας).  

 

Απασχόληση  

 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον επιλεγέντα υποψήφιο αμέσως 

μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης.  

 

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά από αίτηση θεραπείας συνεπάγεται ανακατάταξη των 

υποψηφίων. Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται 

με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη 

σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.  

 

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για 

το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης 

διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

 

              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ 

 

    ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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