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Επαναπρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ' αριθμ.   ΣΜΕ 3/2017

για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου,  με έναν -1- Εξωτερικό  Ειδικό Επιστήμονα

   (Συγκοινωνιολόγο  Μηχανικό),
για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη συμμετοχή του στη 2η φάση του Έργου: «RESILIENT

EUROPE – European cities joining forces to improve city resilience» του συγχρηματοδοτούμενου
ευρωπαϊκού προγράμματος URBACT III

Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου     6 του Ν.     2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν.     3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις της § 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/16, με τις οποίες προστέθηκε περ. κζ΄στην § 1 του άρθρου 4

της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α΄). 
4. Την  υπ΄αριθμ.:  14864/518/12-2-2016 επιστολή του Δήμου Θεσσαλονίκης προς τη Διαχειριστική  Αρχή του

προγράμματος δικτύωσης URBACT III, με την οποία δεσμεύτηκε να συμμετέχει  ως εταίρος, στις δράσεις της
2ης φάσης του σχεδίου που θα υποβληθεί στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, με τίτλο Resilient Europe,
με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Ρότερνταμ Ολλανδίας.

5. Την υπ΄αριθμ.: 797/11-06-2016 (ΑΔΑ:7ΧΧ4ΩΡ5-8Ε3) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί της έγκρισης της
υποβολής  πρότασης  χρηματοδότησης  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  URBACT III,  με  τίτλο  ''RESILIENT
EUROPE''.

6. Την υπ΄αριθμ.: 1002/28-07-2016 (ΑΔΑ:Ω1Ρ2ΩΡ5-2ΗΙ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί της έγκρισης της
συμμετοχής  του  Δήμου Θεσσαλονίκης  στη  2η  φάση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  RESILIENT EUROPE –
URBACT. 

7. Την υπ’ αριθμ.:  1098/29-08-2016 (ΑΔΑ: 6ΙΩ4ΩΡ5-ΚΔ0) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης
της πρόσληψης Εξωτερικού Ειδικού Επιστήμονα, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υποστήριξη της συμμετοχής
του Δήμου Θεσσαλονίκης στη 2η φάση του έργου «Resilient Europe».
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8. Την υπ΄αριθμ.: 101076/7-12-2016 (ΑΔΑ: 6ΛΜΜΩΡ5-ΟΕΥ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 11/2016 για
τη  σύναψη  σύμβασης  μίσθωσης  έργου  με  έναν  -1-  Εξωτερικό  Ειδικό   Επιστήμονα  (Συγκοινωνιολόγο  Πολιτικό
Μηχανικό).

9. Την υπ΄αριθμ.  107932/27-12-2016 (ΑΔΑ: Ω58ΧΩΡ5-ΨΣΖ)  κατάσταση υποψηφίων βάσει μορίων, σύμφωνα με την
οποία προσελήφθη ο μοναδικός επιτυχών υποψήφιος.

10. Την υπ΄αριθμ.  7171/108823/29-12-2016 (ΑΔΑ: ΩΗ3ΓΩΡ5-9ΞΝ) απόφαση Δημάρχου περί της σύναψης σύμβασης
μίσθωσης έργου με έναν -1- Εξωτερικό Ειδικό  Επιστήμονα (Συγκοινωνιολόγο Πολιτικό Μηχανικό).

11. Το γεγονός ότι ο μοναδικός επιτυχών υποψήφιος της ανωτέρω ανακοίνωσης  παραιτήθηκε της θέσης.
12. Την υπ’ αριθμ.:  428/27-03-2016 (ΑΔΑ: ΩΩ27ΩΡ5-ΕΙΠ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί της έγκρισης  της

επαναπρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβαση μίσθωσης έργου με έναν -1-  Εξωτερικό Ειδικό
Επιστήμονα, με σύμβαση μίσθωσης έργου, για την υποστήριξη της συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στη 2η
φάση του έργου «Resilient Europe».

13. Το  υπ΄αριθμ.:  22212/11-4-2017 έγγραφο  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης,  περί  της
νομιμότητας της ανωτέρω αναφερόμενης Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΕΚ ΝΕΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν -1- εξωτερικό
Ειδικό Επιστήμονα, (Συγκοινωνιολόγο  Μηχανικό),  για την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στη
συμμετοχή του στη 2η φάση του Έργου: «RESILIENT EUROPE – European cities joining forces to improve
city resilience» του συγχρηματοδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος  URBACT IIΙ, με τα αντίστοιχα
απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων

301 Δήμος Θεσσαλονίκης

Εξωτερικός Ειδικός
Επιστήμονας

 (ΠΕ Συγκοινωνιολόγος
Μηχανικός)

 Από την υπογραφή της
σύμβασης έως 03/05/2018 1

Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης, σε περίπτωση μη διακοπής του προγράμματος, ορίζεται έως 03/05/2018
(ημερομηνία λήξης της 2ης φάσης εκπόνησης του έργου).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

Κωδικός
απασχόλησης

Τίτλος σπουδών 
και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

301

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1)Πτυχίο ή  δίπλωμα οποιασδήποτε ειδικότητας  Μηχανικών ΑΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή  δίπλωμα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ  ή
ταυτόσημο  κατά  περιεχόμενο  ειδικότητας  πτυχίο  ή  δίπλωμα  ΑΕΙ  ή Ελληνικού  Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ  ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

τίτλος σχολών της  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2)Διδακτορικό  δίπλωμα,  συναφές  με  το  αντικείμενο  του  Συγκοινωνιολόγου  της  ημεδαπής  ή
αλλοδαπής,
3) Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών,
4)Εμπειρία τουλάχιστον δύο -2- ετών συμμετοχής σε εθνικά ή ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα,
καθώς και σχετική εμπειρία σε μελέτες αστικής κινητικότητας και συγκοινωνιακές μελέτες.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου
(ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ), επιτρέπεται η κάλυψή τους από υποψηφίους κατόχους Μεταπτυχιακού τίτλου
συναφούς  με  το  αντικείμενο  του  Συγκοινωνιολόγου,  της  ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  εμπειρία
μικρότερη των δύο -2- ετών στα ανωτέρω αντικείμενα και τα κύρια τυπικά προσόντα 1 & 3.

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά κυρίως:

1) Επιστημονική υποστήριξη στις δράσεις και συναντήσεις του Τοπικού Σχήματος Υποστήριξης.

2) Συμμετοχή  ως  ειδικός  επιστήμονας  στο  σχεδιασμό-υλοποίηση-αξιολόγηση του  Θεματικού  Εργαστηρίου  με

θέμα: Μέτρα και επεμβάσεις προώθησης και διευκόλυνσης χρήσης του ποδήλατου σε συνεργασία με τους τοπικούς

φορείς και περιοχή πιλοτικής εφαρμογής την 4η Δημοτική Κοινότητα και σύνταξη Θεματικής Έκθεσης.

3)  Σύνταξη  του  προσχεδίου  και  του  οριστικού  Ολοκληρωμένου  Σχεδίου  Δράσης για  την  ενιαία  ποδηλατική

πολιτική και κουλτούρα σύμφωνα με τα αποτελέσματα των συναντήσεων του Τοπικού Σχήματος Υποστήριξης, την

ανταλλαγή εμπειρίας με το δίκτυο συμμετεχουσών πόλεων και τη στρατηγική του Δήμου.

4) Στρατηγικός  σχεδιασμός  και  χαρτογραφική  αποτύπωση  του  μητροπολιτικού  ποδηλατόδρομου για  την

διαμόρφωση του ενιαίου διαδημοτικού δικτύου ποδηλατοδρόμων σε επίπεδο Πολεοδομικού Συγκροτήματος. 

5) Υποστήριξη του Δήμου σε δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας  έως 65 ετών και να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα
που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων του αντικειμένου της απασχόλησής τους

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  

Ως  βαθμολογούμενη  εμπειρία  νοείται  η  απασχόληση,  με  σχέση  εργασίας  ή  σύμβαση  έργου  στο
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα,  σε καθήκοντα  συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας που ζητείται για
την εκτέλεση του έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

301

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά
περίπτωση, άδειας άσκησης επαγγέλματος. 
Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. στο Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων
Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)  –  ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙΙ,  στοιχείο  15,  Πιστοποιητικά  απόδειξης
εμπειρίας,  περίπτωση  Α(1)  &  Α(2),  καθώς  και  στις  ειδικές  περιπτώσεις  απόδειξης
εμπειρίας.
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Οι  τρόποι  υπολογισμού  της  εμπειρίας  περιγράφονται  αναλυτικά  στο  «Παράρτημα  ανακοινώσεων
Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)»  (βλ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ    I  .  ,    ενότητα     Ε  ,   υποενότητα  «  ΤΡΟΠΟΙ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ»).  

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους
και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος  και  το  «Παράρτημα  ανακοινώσεων  Συμβάσεων  Μίσθωσης  Έργου  (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά,
σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στην  ενότητα  “ΠΡΟΣΚΌΜΙΣΗ  ΤΙΤΛΩΝ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ”  του
Κεφαλαίου IΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου
(ΣΜΕ)».

Στην περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, η σειρά προτεραιότητας των κριτηρίων διαμορφώνεται ως
ακολούθως:  χρόνος  ανεργίας,  αριθμός  τέκνων πολύτεκνης  οικογένειας,  αριθμός  τέκνων τρίτεκνης  οικογένειας,
αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκές οικογένειες, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία. Αν εξαντληθούν όλα τα
κριτήρια, η σειρά μεταξύ των ενδιαφερομένων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Ανάρτηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο
χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Κεντρική σελίδα→ Ανακοινώσεις, καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

Το  σχετικό  παράρτημα  ΣΜΕ,  καθώς  και  το  έντυπο  υποβολής  συμμετοχής  στην  πρόσκληση  εκδήλωσης

ενδιαφέροντος   μπορούν  να  αναζητηθούν  στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης

(www  .  thessaloniki  .  gr).

Υποβολή  συμμετοχής στην πρ  όσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

Οι ενδιαφερόμενοι  καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος   με  κωδικό  ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4  και  να  το  υποβάλουν:  α)  είτε  αυτοπροσώπως  ή  με  άλλο
εξουσιοδοτημένο  από  αυτούς  πρόσωπο  εφόσον  η  εξουσιοδότηση  φέρει  την  υπογραφή  τους  θεωρημένη  από
δημόσια  αρχή στο  Τμήμα  Γενικού  Πρωτοκόλλου  και  Διοικητικής  Υποστήριξης  της  Δ/νσης  Διαφάνειας  &
Εξυπηρέτησης Δημοτών του Δήμου μας (γραφείο 102α, 1ος όροφος, Βασ. Γεωργίου Α'1, Θεσσαλονίκη), β) είτε
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου
Α' 1, Τ.Κ. 546 40, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο
326). 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.

Για  περαιτέρω  διευκρινίσεις  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στα  τηλέφωνα  2313317139,
2313317128, 2313317666, 2313317137.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από   24 /04/2017 έως   28/ 04/2017. 
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Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά  την  κατάρτιση  των  πινάκων,  η  υπηρεσία  μας  θα  αναρτήσει  τους  πίνακες  κατάταξης-επιλογής  των
ενδιαφερομένων στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος,  στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης
(www.thessaloniki.gr)  και  συγκεκριμένα  μέσω της  διαδρομής:  Κεντρική  σελίδα→ Ανακοινώσεις, καθώς και  στο
πρόγραμμα «Διαύγεια». .

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται  η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. 

Οι  ενστάσεις υποβάλλονται   αυτοπροσώπως,  είτε  με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,  εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην
ακόλουθη  διεύθυνση:  Βασ.  Γεωργίου  Α'  1,  Δ/νση  Διαχείρισης  Ανθρωπίνων  Πόρων,  Τμήμα  Μητρώων  και
Διαδικασιών Προσωπικού (Γραφείο 326).

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  αποτελεί και το  «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» , το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση του
εντύπου υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υπεύθυνης δήλωσης με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια
κατάταξης των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και  ii) τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Το σχετικό παράρτημα, καθώς και το έντυπο υποβολής συμμετοχής στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
μπορούν να αναζητηθούν α) στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www  .  thessaloniki  .  gr) και συγκεκριμένα
μέσω της  διαδρομής:  Κεντρική  σελίδα → Ανακοινώσεις, β)  στο  δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)  και
συγκεκριμένα  ακολουθώντας  από  την  κεντρική  σελίδα  τη  διαδρομή:  Πολίτες  →   Έντυπα  –  Διαδικασίες  →
Διαγωνισμών Φορέων →  Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά
και  στην  ηλεκτρονική  τους  διεύθυνση  (www.kep.gov.gr),  απ'  όπου  μέσω  της  διαδρομής:  Σύνδεσμοι  →
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές →  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και
από εκεί θα έχουν πρόσβαση μέσω της διαδρομής: Πολίτες →  Έντυπα – Διαδικασίες →  Διαγωνισμών Φορέων
→  Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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