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Πεπίγπαμμα θέζηρ επγαζίαρ  
 
Ενόηηηα 1. Γενικά ζηοισεία ηηρ θέζηρ επγαζίαρ  

Γενική Γιεύθςνζη: Tερληθώλ Yπεξεζηώλ 

Γιεύθςνζη: 
Γηαρείξηζεο Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΓΓΑΠ) 

Τμήμα: 
Μειεηώλ θαη ρεδηαζκνύ Αζηηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΣΜΑΠ) 

Αμεζα Πποϊζηάμενορ (ηίηλορ): Πξντζηάκελνο  ΣΜΑΠ 

Αμεζα Υθιζηάμενοι (ηίηλοι): 
Τπάιιεινο ηνπ ΣΜΑΠ Δξγνδεγόο πλεξγείνπ 
Αλαθαηαζθεπώλ θαη  Γηακνξθώζεσλ Υώξσλ Πξαζίλνπ 

Τίηλορ θέζηρ: 
 Τπάιιεινο ηνπ ΣΜΑΠ, Γεσηερληθόο Τπεύζπλνο Μειέηεο 
- Δπίβιεςεο Δξγσλ Πξαζίλνπ 

Κλάδορ / Διδικόηηηα: 
ΠΔ Γεσπόλσλ, ΠΔ Γαζνιόγσλ ή ΣΔ Γεσπνλίαο ή ΣΔ 
Γαζνπνλίαο 

 
Ενόηηηα 2. Καθήκονηα ηηρ θέζηρ επγαζίαρ.  

Κύπια Καθήκονηα:  

 Πξνεηνηκαζία, ζρεδηαζκόο θαη εθπόλεζε θπηνηεληθώλ κειεηώλ έξγσλ δηακόξθσζεο ρώξσλ 
πξαζίλνπ  έσο ηελ δεκνπξάηεζε ηνπο  

 Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ έξγσλ δηακόξθσζεο ρώξσλ 
πξαζίλνπ  θαη αλαπιάζεσλ πάξθσλ θαη λεζίδσλ 

 Παξαθνινύζεζε θαη έιεγρνο ηεο δηεμαγσγήο δηαγσληζκώλ αλάζεζεο θπηνηεληθώλ κειεηώλ 
δηακόξθσζεο ρώξσλ πξαζίλνπ 

 πλερήο ελεκέξσζε  γηα ην λνκνζεηηθό πιαίζην θαη ηηο εγθπθιίνπο  πνπ αθνξνύλ  ζηελ 
νξγάλσζε θαη ηε  ιεηηνπξγία ησλ ΟΣΑ  (Γεκόζηα Έξγα, πξνκήζεηεο, Παξνρή ππεξεζηώλ, 
αλάζεζε κειεηώλ, θ.α.) 

 πκκεηνρή ζε επηηξνπέο δηελέξγεηαο δηαγσληζκώλ πξνκήζεηαο πιηθώλ, επίβιεςε  
θαηαζθεπήο έξγσλ δηακόξθσζεο ρώξσλ πξαζίλνπ  θαη αλαπιάζεσλ πάξθσλ θαη λεζίδσλ 
κε εξγνιαβία, ζε επηηξνπέο παξαιαβήο πιηθώλ, επηηξνπέο βεβαίσζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
επηηξνπέο πξνζσξηλήο θαη νξηζηηθήο παξαιαβήο δεκνζίσλ έξγσλ 

 Δπίβιεςε  θαηαζθεπήο έξγσλ δηακόξθσζεο ρώξσλ πξαζίλνπ  θαη αλαπιάζεσλ πάξθσλ 
θαη λεζίδσλ κε απηεπηζηαζία 

 Δπίβιεςε  θαηαζθεπήο έξγσλ δηακόξθσζεο ρώξσλ πξαζίλνπ  θαη αλαπιάζεσλ πάξθσλ 
θαη λεζίδσλ κε εξγνιαβία 

 Πξνγξακκαηηζκόο εξγαζηώλ, έιεγρνο θαη επίβιεςε ηνπ  ζπλεξγείνπ αλαθαηαζθεπώλ θαη  
δηακνξθώζεσλ ρώξσλ πξαζίλνπ 

 Μέξηκλα γηα ηελ παξνρή εμνπιηζκνί θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζην  ζπλεξγείν 
αλαθαηαζθεπώλ θαη δηακνξθώζεσλ ρώξσλ πξαζίλνπ 

 Ιθαλνπνίεζε γξαπηώλ θαη πξνθνξηθώλ αηηεκάησλ δεκνηώλ 

 Γηελέξγεηα απηνςηώλ θαηόπηλ εληνιήο 

 Δπίβιεςε θαη θαζνδήγεζε αζθνύκελσλ θνηηεηώλ ΑΔΙ/ΑΣΔΙ 
Γεσπνλίαο/Γαζνινγίαο/Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ  

 πλεξγάδεηαη κε ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηε ζύληαμε ηεπρώλ δεκνπξάηεζεο,  ηηο κειέηεο 
έξγσλ θαη ηνπο  δηαγσληζκνύο πξνκήζεηαο πιηθώλ 

 πληάζζεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ θπηηθνύ πιηθνύ θαη θάζε είδνπο ηερληθώλ κέζσλ 
θαη πιηθώλ, πνπ απαηηνύληαη 

 πκκεηνρή ζην ζπλεξγείν επηθπιαθήο 
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 πκκεηνρή ζηε ρξεκαηνδόηεζε θαη πινπνίεζε ρξεκαηνδνηνύκελσλ πξνγξακκάησλ. 

 πκκεηέρεη ζε νκάδεο εξγαζίαο, ζπλέδξηα, ζεκηλάξηα θαη ζπλεξγαζία κε θνξείο 
 

 
Ενόηηηα 3. Διαδικαζίερ πος αθοπούν ηη ζςγκεκπιμένη θέζη επγαζίαρ 

Γιαδικαζίερ: 

 ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΝΔΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΓΓΑΠ-ΣΜΑΠ-Γ3 

 ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΧΔΙ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ ΓΓΑΠ-ΣΜΑΠ-Γ2 

 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΔΙΟΤ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΧΔΧΝ ΥΧΡΧΝ ΠΡΑΙΝΟΤ 
ΓΓΑΠ-ΣΜΑΠ-Γ2 

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΙΔΡΥΟΜΔΝΧΝ – ΔΞΔΡΥΟΜΔΝΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ 

 ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΔΙΣΑΙ ΜΔ ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ 

 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΔΚΠΟΝΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ 

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΙΣΗΜΑΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ 

 ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΦΟΡΔΙ Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ 

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΑΙΣΗΔΧΝ ΔΡΓΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ 

 ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ 

 ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ 

 

 
Ενόηηηα 4. Απαιηήζειρ ηηρ θέζηρ επγαζίαρ για γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία.  

Βαζικέρ γνώζειρ, δεξιόηηηερ και εμπειπία:  

 

Δθπαίδεπζε:  

 Πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ Γεσπνλίαο ή Γαζνινγίαο, ηεο εκεδαπήο ή ηζόηηκν αληίζηνηρεο 
εηδηθόηεηαο ηεο αιινδαπήο 

 Πηπρίν ΑΣΔΙ Γεσπνληθήο ή Γαζνπνληθήο θαηεύζπλζεο ή Αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ 
 
Βαζηθέο γλώζεηο:  

 Δπηζπκεηό λα γλσξίδεη ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ, παξθνηερλίαο θαη 
θεπνηερλίαο 

 Φπζηνινγίαο αλαηνκίαο/κνξθνινγίαο θπηώλ, ζπζηεκαηηθήο θαηάηαμεο 

 Αξδεύζεσλ  

 Δδαθνινγίαο 

 Δπηζπκεηό λα γλσξίδεη ινγηζκηθό auto-cad (2d)  

 Ννκνζεζία δεκνζίσλ έξγσλ 

 Πξνγξακκαηηζκνύ θαη δηαρείξηζεο ηερληθώλ έξγσλ 

 
Γεμηόηεηεο / Ιθαλόηεηεο:   

 Δξγαζία ζε νκάδεο 

 Αηνκηθή πξσηνβνπιία  
 
Ξέλεο γιώζζεο:   
       Δπηζπκεηή ε γλώζε κηάο μέλεο γιώζζαο 
 



ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΘΕΗ ΕΡΓΑΙΑ 
Δήμος Θεσσαλονίκης  Σελ. 3/3 
 

 

Δκπεηξία:  
     Δπηζπκεηή εκπεηξία  ζε ζπλαθέο αληηθείκελν ζηνλ ηδησηηθό ή δεκόζην ηνκέα κεηά ηελ απόθηεζε 
ηνπ βαζηθνύ ηίηινπ ζπνπδώλ 
 

 
Ενόηηηα 5. έλεγσορ και έγκπιζη από πποϊζηαμένοςρ  

Ο Πξντζηάκελνο 
ηνπ Σκήκαηνο: 

 
(Ονοματεπώνσμο & σπογραυή) 

 
Ημερομηνία ελέγτοσ & έγκρισης 

Ο Πξντζηάκελνο 
ηεο Γ/λζεο: 

 
(Ονοματεπώνσμο & σπογραυή) 

 
Ημερομηνία ελέγτοσ & έγκρισης 

 


