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ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 101 

Ο Δήμος Εορδαίας 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως 

του άρθρου 193 παρ. 5 σύμφωνα με το οποίο «Η πρόσληψη του πρόσθετου επιστημονικού 

προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο 

Ταμείο από τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που 

χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής 

βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, 

γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 

234 Α’). Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του 

άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου και προσλαμβάνεται από τον Δήμαρχο Εορδαίας, μετά από 

σχετική έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Οι συμβάσεις του προσωπικού 

αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του 

προγράμματος ή ολοκλήρωσής του έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση της 

αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου»,  

2.   Το Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α’ 114/2006), ως 

ισχύει, και ιδίως τις ακόλουθες κατ’ άρθρο 75 αρμοδιότητες που αφορούν κυρίως τους 
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τομείς ανάπτυξης, περιβάλλοντος και τον τομέα της ποιότητας ζωής και εύρυθμης 

λειτουργίας των πόλεων και των οικισμών με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη 

συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας  ζωής της τοπικής κοινωνίας : 

-Εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της 

περιοχής τους 

-Προστασία,  αξιοποίηση και  εκμετάλλευση των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών και 

των ήπιων η� ανανεώσιμων μορφών ενεργείας 

-Ο εξηλεκτρισμός, η επέκταση ηλεκτρικών δικτύων και γενικότερα δικτύων ενέργειας, εντο�ς 

των διοικητικών τους ορίων, για κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και για την τόνωση της 

ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας 

-Εκπονήσει τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, 

αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκω�ν 

πολιτικών 

- Εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών 

- Μέριμνα και η λήψη  μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως, ο έλεγχος της 

ηχορύπανσης, της κοινής ησυχίας και της εκπομπής ρύπων, θορύβων και άλλων 

επιβαρύνσεων του περιβάλλοντος από τροχοφόρα 

- Μεριμνά και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των 

πόλεων και των οικισμών 

3.  Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234Α’) «Αναμόρφωση συστήματος 

προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 

4.  Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,  

5.  Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «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»,  

6.  Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β/5968/31.12.18) 

Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 

110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (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”»,  
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7.  Το με αριθμ. πρωτ. 61665/11.06.2019  (ΑΔΑ : ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ) έγγραφο της Ειδικής 

Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Γενική Γραμματεία 

Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα 

«Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις 

του ΕΣΠΑ 2014 -2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ»,   

8.  Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την 

επιλεξιμότητα των δαπανών, 

9.  Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 

10.   Την αριθμ. 320/2019 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ : 6Ε8ΚΩΡ6-5ΣΚ) με την οποία 

αποφασίστηκε η συμμετοχή  του φορέα μας στο εταιρικό σχήμα για την υποβολή της 

πρότασης του έργου «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» και 

Ακρώνυμο Response στη θεματική ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020  του Προγράμματος 

Horizon 2020, 

11.   Tην έγκριση του έργου «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities » 

και Ακρώνυμο RESPONSE του Προγράμματος Horizon από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

12.   Το  εγκεκριμένο GRANT AGREEMENT με αριθμό 957751 (24.08.2020) 

13.   Το  εγκεκριμένο CONSORTIUM AGREEMENT με αριθμό 957751 (10.07.2020) 

14.   To Horizon 2020 on line Manual    

15.   Το Προγραμματικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτομία  

(Η2020) 

16.  Την με Α.Π. 226/26-01-2021 (ΑΔΑ : ΨΦ4ΗΩΡ6-9ΥΝ) Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης, 

17.   Την ανάγκη υλοποίησης του έργου, 

18.   Τον  προϋπολογισμό του έργου, που ανέρχεται στα 121.500 ευρώ για τον Δήμο 

Εορδαίας 

19. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 279/08-10-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας 

με την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη ενός(1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής με 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δώδεκα(12) μηνών και δυνατότητα ανανέωσης όσο 

διαρκεί το έργο μετά από την έκδοση ανακοίνωσης και τα οριστικά  αποτελέσματα της 

ανακοίνωσης αυτής «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» με 

ακρωνύμιο: RESPONSE του προγράμματος Horizon μετά την έκδοση ανακοίνωσης και τα 

οριστικά αποτελέσματα 
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Ανακοινώνει 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης  

μίσθωσης έργου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη,  για το έργο «Integrated Solutions for 

Positive Energy and Resilient Cities», «RESPONSE” (number 957751) στο οποίο o Δήμος 

Εορδαίας αποτελεί εταίρο. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί στον τόπο 

εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, άτομο (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα 

απαιτούμενα προσόντα για τον Κωδικό Απασχόλησης και τα αναφερόμενα Work Packages 

(πακέτα εργασίας) και σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο του έργου (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) : 

Υλοποίηση των αναφερόμενων εργασιών στα πακέτα εργασίας του Δήμου Εορδαίας, με 

έκτακτο προσωπικό (project staff --προσωπικό που συμβάλλεται με τον Δήμος Εορδαίας 

ειδικά για τις ανάγκες του εν λόγω έργου) με το οποίο συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης 

έργου. 

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο έργο στο πλαίσιο της παρούσης καθορίζεται με 

απόφαση του Δημάρχου    

Το φυσικό πρόσωπο συμβάλλεται με τον Δήμο Εορδαίας  ειδικά για τις ανάγκες υλοποίησης 

του εν λόγω έργου («νέο» προσωπικό).  

Το φυσικό πρόσωπο εργάζεται υπό τις οδηγίες του Δήμου Εορδαίας, στις εγκαταστάσεις 

του τελευταίου ή στον τόπο υλοποίησης του έργου και η απασχόλησή του σχετίζεται 

ευθέως και άμεσα με το έργο με τα μέσα που διαθέτει ο Δήμος Εορδαίας. 

 Η καταρτισθείσα στο πλαίσιο της παρούσης Σύμβαση μίσθωσης έργου δύναται να 

ανανεωθεί  ή να επεκταθεί χρονικά μέχρι την ολοκλήρωση του συγχρηματοδοτούμενου 

έργου. 

Τα καθήκοντα του φυσικού προσώπου στο υπό εκτέλεση έργο ανατίθενται στο φυσικό 

πρόσωπο για συγκεκριμένο χρόνο και πάντοτε απασχολείται  για την υλοποίηση έργου σε 

σχέση με τα Πακέτα Εργασίας (Work Packages), Παραδοτέα (Deliverable) και σύμφωνα με 

το χρονοδιάγραμμα του έργου.    

Οι ώρες που το φυσικό πρόσωπο απασχολείται στο έργο και οι αντίστοιχες εργασίες που 

υλοποιούνται θα αποτυπώνονται σε φύλλο χρονοχρέωσης (timesheets).  

Το προσωπικό της παρούσης κατά την απασχόλησή του στο έργο δεν καλύπτει πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες του Δήμου Εορδαίας, δεν απασχολείται  σε γενικές υποστηρικτικές 

εργασίες και χαρακτηρίζεται από εξειδικευμένο αντικείμενο και αυστηρά περιορισμένη 

χρονική διάρκεια  

To προσωπικό συμβάλλεται με τον Δήμο Εορδαίας με Σύμβαση μίσθωσης έργου, στη βάση 

ωρών ανάλογα προς τις ανάγκες του έργου   
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 ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)  

Κωδικός 

απασχόλησης 

/WP  

Τόπος εκτέλεσης 
Θέση 

Απασχόλησης 

Διάρκεια 

σύμβασης/διάρκεια 

απασχόλησης  

Αριθμός 

ατόμων 
Ειδικότητα 

101 

 

Δήμος Εορδαίας  

και όπου αλλού 

απαιτείται 

ανάλογα με τις 

ανάγκες 

υλοποίησης του 

έργου 

Staff   

12 μήνες/12 

ανθρωπομήνες  

Με δυνατότητα 

ανανέωσης μέχρι 

το τέλος του έργου  

 

 

 

1 

ΤΕ 

Πληροφορικής  

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 

101 

Απαιτούμενα προσόντα 

1.  Πτυχίο ή δίπλωµα τµήµατος Πληροφορικής ή Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 

Πολυµέσων ή Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης ή ∆ιαχείρισης Πληροφοριών ή 
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων ή Εφαρµογών 
Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και  στην Οικονοµία ή Βιοµηχανικής Πληροφορικής ή 
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή Πληροφορικής 
και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων ή Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων Η/Υ ή 
Τηλεπικοινωνιακών Συστηµάτων και ∆ικτύων ή Επιχειρησιακής Πληροφορικής ή 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ή Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων 
Τ.Ε. ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων µε κατεύθυνση ∆ιοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων ή 
Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. µε 
κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή Προγραµµάτων 
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή 
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το οµώνυµο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιµος τίτλος της 
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

2.         Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με  Πληροφοριακά Συστήματα 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα 

Διοίκησης  

3.        Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2, Άριστη γνώση) 

4.        Επαγγελματική  εμπειρία την τελευταία πενταετία, από τρεις(3) έως εννιά (9)       

μήνες σε ειδικότητες Τεχνολόγου Μηχανολόγου ή σχεδιασμού, ανάλυσης και 

προγραμματισμού συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών  

 

Επιθυμητά προσόντα 

1.         Γνώση εγκαταστάσεων και συντήρησης δικτύων Η/Υ 

2.         Δημιουργία/ διαχείριση ιστοσελίδων & Σχεδιασμός συστημάτων διαχείρισης 

βάσεων δεδομένων 

3.         Γλώσσες προγραμματισμού (C, C++, Builder C++, PHP,HTML,CSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κωδικός 

απασχόλησης 
Αντικείμενο  

101 

staff  

Υλοποίηση των WP 1,2,3,4,8,9,11,12 όπως περιγράφεται στο 

Παράρτημα 3 της παρούσης Πρόσκλησης  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ/ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Η επιλογή των υποψηφίων για την παραπάνω θέση πραγματοποιείται μετά από 

αξιολόγηση/ βαθμολόγηση των υποβληθεισών αιτήσεων ως προς τα κριτήρια που 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα Δ. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

Α/Α ΠΡΟΣΟΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1 Βασικός τίτλος σπουδών ΤΕΙ (στη 10βαθμη κλίμακα)  Βαθμός x100 

2 
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με Πληροφοριακά Συστήματα 

Διοίκησης 
200 

3 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  70 

4 Εμπειρία από τρεις(3) έως εννιά (9) μήνες 

1 μόριο ανά 

μήνα/από 3 έως 9 

μόρια 

5 Συνέντευξη  Έως 100 

 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.  ή σύμβαση έργου 

στο Δημόσιο ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της θέσης  

προσκομίζοντας βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι 

υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής και αφορά την εμπειρία από τρεις(3) έως εννιά (9)       

μήνες σε ειδικότητες Τεχνολόγου Μηχανολόγου ή σχεδιασμού, ανάλυσης και προγραμματισμού 

συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 

 

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ 

Για τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο 
πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των µονάδων που συγκεντρώνουν, 
οι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Εορδαίας (άρθρο 12 παρ. στδ του Ν. 4765/2021). 
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Οι υ̟οψήφιοι  ̟ρέ̟ει να είναι ηλικίας α̟ό 18 έως 65 ετών. 

Οι προκριθέντες υποψήφιοι η� όσοι από αυτούς κριθούν καταλληλότεροι ενδέχεται να 

κληθούν σε συνέντευξη. Κριτήρια αξιολόγησης στη συνέντευξη θα είναι αυτά που 

περιγράφονται στον παρακάτω Πίνακα Ε.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε: Βαθμολόγηση κριτηρίων συνέντευξης 

Κριτήριο Περιγραφή Βαθμολογία 

1 Επαγγελματική ανάπτυξη και προοπτική 20 

2 Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας 20 

3 Αντίληψη - κρίση 20 

4 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών - αυτονομία 40 

 ΣΥΝΟΛΟ 100 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα 

ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά: 

1.    Αίτηση υποψηφιότητας – Δήλωση (υπογεγραμμένη)  με αναφορά στον κωδικό της 

θέσης (επισυνάπτεται) 

2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 

3.    Ευκρινή φωτοαντίγραφα βασικών τίτλων σπουδών, λοιπών τίτλων σπουδών, 

πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα 

απαιτούμενα προσόντα και τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό του 

υποψηφίου. 

Αν δεν προσκομιστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ο υποψήφιος τίθεται εκτός 

διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται. Αντικατάσταση της αίτησης, διόρθωση ή 

συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών δεν επιτρέπεται σε κανένα στάδιο της 

διαδικασίας.    

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ :  

Δημοσίευση της ανακοίνωσης  
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Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της να γίνει στο χώρο 

ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας, στην ιστοσελίδα του, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο 

ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδες : https://diavgeia.gov.gr & http://www.ptolemaida.gr  ).  

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ :  

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση όπως αυτή περιλαμβάνεται 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας  και να την καταθέσουν, ή να την αποστείλουν σε 

σφραγισμένο φάκελο με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) όπως περιγράφεται παρακάτω με 

οποιοδήποτε τρόπο, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος 

Εορδαίας – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, 502 00 Πτολεμαΐδα, υπόψη κ.Δ.Σουφερλή, 

Μ.Παπάζογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2463350130), με τη σήμανση: Αίτηση συμμετοχής για 

την με Α.Π. 24025/29-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου, για τη θέση με κωδικό 101 στο πλαίσιο του  έργου με τίτλο  

«integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs», (RESPONSE) (number 

957751). 

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

τον αριθμό πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία. 

Οι αιτήσεις που για οποιοδήποτε λόγο κατατεθούν ή υποβληθούν μετά την ημερομηνία και 

ώρα λήξης κατάθεσης των αιτήσεων, βάσει του πρωτοκόλλου εισερχομένου στην Υπηρεσία, 

δεν θα γίνουν αποδεκτές και θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.  

Η ως άνω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ακρίβεια των στοιχείων που 

αναφέρονται στην αίτηση – δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986). 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της 

παρούσας ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας, στην ιστοσελίδα 

του, καθώς και στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ιστοσελίδες : https://diavgeia.gov.gr & 

http://www.ptolemaida.gr  ).  δηλ. από 30/10-2021  

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων ορίζεται και η 08-11-2021  ημέρα Δευτέρα. 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένο φάκελο 

δικαιολογητικών με τα πλήρη στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, δ/νση, τηλέφωνο 

επικοινωνίας & δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), ο οποίος θα φέρει εντός, τα 

δικαιολογητικά στα οποία στηρίζουν την υποψηφιότητα τους, σύμφωνα με τα κριτήρια της 

παρούσας, και ειδικότερα: 

Α. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας και των δύο όψεων 
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Β. Συμπληρωμένη «ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ» 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

Γ. Συμπληρωμένη «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για τα Δεδομένα» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ). 

Δ. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα, με συνημμένο πίνακα έργων, όπως ορίζεται ανωτέρω 

Ε. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων ανά θέση, τίτλων σπουδών ή αναγνώρισης 

από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση τίτλου αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος (ΠΙΝΑΚΑΣ Β). 

Ο τίτλος σπουδών πρέπει να αναγράφει τον ακριβή βαθμό την ημερομηνία και το έτος 

κτήσης αυτού. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με 

ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση της οικίας σχολής για τον ακριβή 

αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. 

Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πράξη αναγνώρισης από 

Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής 

κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.  

ΣΤ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα των τίτλων ή εγγράφων που αποδεικνύουν τη γνώση της 

Αγγλικής βάσει κανόνων ΑΣΕΠ, συνοδευόμενοι από  την επίσημη μετάφρασή τους σε απλό 

αντίγραφο. 

Ζ. Απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εκ του πρωτοτύπου βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή 

προϋπηρεσίας ή βεβαιώσεων εργοδοτών από τις οποίες να προκύπτουν με σαφήνεια τα 

άνωθεν στοιχεία του πίνακα εμπειρίας συνοδευόμενες από ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

αντίστοιχων συμβάσεων 

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την 

τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως και 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των 

Παραρτημάτων της, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου  να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο 

περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο 

υποψήφιος έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της 

εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο 

τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα 

του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την αποκλειστική 

αρμοδιότητα της Επιτροπής Αξιολόγησης για την βαθμολόγηση όλων των κριτηρίων. 

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται καθ’ οιοδήποτε τρόπο υποχρέωση του Δήμου 

Εορδαίας  να καταρτίσει σύμβαση με τον/την ενδιαφερόμενο/η. 

Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ψευδή ή ανακριβή στοιχεία η αίτηση 

απορρίπτεται συνολικά. Επιπροσθέτως η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από 

τον υποψήφιο στην αίτηση του, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, επισύρει τις 
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προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος φέρει 

την αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων και 

δικαιολογητικών που επισυνάπτει. Η ανακρίβεια των δηλουμένων, κατόπιν δυνητικού 

ελέγχου γνησιότητας, επιφέρει τον αποκλεισμό του και σε περίπτωση επιλογής του, αυτή 

ανακαλείται.  

O υποψήφιος με την υποβολή της αίτησής του και για λόγους διοικητικής ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας, συναινεί με Υπεύθυνη Δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II) στην επεξεργασία των 

δεδομένων του από την αναθέτουσα αρχή έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η 

αναθέτουσα αρχή μετά το διάστημα αυτό, οφείλει βάσει της ισχύουσας εθνικής 

νομοθεσίας να διατηρεί όλη την διαδικασία της πρόσκλησης (συμπεριλαμβανομένου των 

προσωπικών δεδομένων) σε ασφαλή αρχείο (ηλεκτρονικό και φυσικό). 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ :   

Κατάταξη υποψηφίων-Διαδικασία επιλογής 

Όσοι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα  κατατάσσονται από την 

Επιτροπή Αξιολόγησης  βάσει των κριτηρίων της παρούσης (ΠΙΝΑΚΑΣ Δ). Η κατάταξη των 

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

μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:  

1.    Η αξιολόγηση και επιλογή των υποψηφίων θα διεξαχθεί επί τη βάση των κριτηρίων της 

παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που αναλυτικά εκτίθεται 

στον Πίνακα Δ101. 

2.    Τα μόρια θα υπολογιστούν με βάση τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην αίτηση των 

στοιχείων των υποψήφιων. Θα ακολουθήσει αντιπαραβολή (διοικητική επαλήθευση) και 

μοριοδότηση των υποβαλλόμενων στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 

Προσόντα που αναφέρονται στην αίτηση, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των 

αντίστοιχων πιστοποιητικών δεν θα ληφθούν υπόψη και δεν θα μοριοδοτηθούν για την 

τελική κατάταξη των υποψηφίων. 

3.    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. 

4.    Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 

που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο(πτυχίο) και εάν 

αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο( 

μεταπτυχιακό) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν  όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των 

υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση. 
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5.    Στην περίπτωση ύπαρξης ξανά ισοβαθμίας των υποψηφίων για τις ανωτέρω θέσεις, 

μετά την εφαρμογή του κριτηρίου της περίπτωσης 4, προηγείται αυτός που έχει τη 

μεγαλύτερη βαθμολογία στο βαθμό πτυχίου. 

6.    Στην περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων και μετά την εφαρμογή του κριτηρίου της 

περίπτωσης 5 διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ :  

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων 

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε 

τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους 

προσωρινούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου 

Εορδαίας (ιστοσελίδας : www.ptolemaida.gr ) και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου 

Εορδαίας , ενώ θα συνταχθεί και σχετικό αποδεικτικό ανάρτησης. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει 

από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας 

(ιστοσελίδα : www.ptolemaida.gr/) και του πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Εορδαίας. 

 Εάν η τελευταία ημέρα των ανωτέρω προθεσμιών υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο 

ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως 

μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία. Ενστάσεις που περιέρχονται στην 

υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν 

εξετάζονται. 

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Δήμος 

Εορδαίας – Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, 502 00 Πτολεμαΐδα, υπόψη κ. Δ.Σουφερλή 

Μ.Παπάζογλου (τηλ. επικοινωνίας: 2463350130), εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης 

Α4, υπόψη της Επιτροπής Ενστάσεων και με την ένδειξη: 

 Ένσταση κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την με Α.Π. 

24025/29-10-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου, για την θέση με κωδικό 101 στο πλαίσιο του  έργου με τίτλο «integRatEd Solutions 

for POsitive eNergy and reSilient CitiEs», «RESPONSE” (number 957751). 

Οι ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων θα πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Ενστάσεις 

κατά του πίνακα συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του 

ενιστάμενου, κ.λπ. θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι ενστάσεις κοινοποιούνται 

υποχρεωτικά στους ενδιαφερόμενους οι οποίοι έχουν δικαίωμα παρέμβασης εντός 5 

ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της ένστασης. 

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι ότι, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 17/2002 Απόφαση της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τον Δήμο Εορδαίας, παρέχει τη 
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δυνατότητα πρόσβασης σε στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, σύμφωνα με 

τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη αίτηση, τεκμηρίωση  έννομου συμφέροντος).  

Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, 

οι Πίνακες Κατάταξης καθίστανται οριστικοί και αναρτώνται στον σχετικό δικτυακό τόπο 

του Δήμου Εορδαίας. 

Η επιτροπή ενστάσεως υποχρεούται να συντάξει πρακτικό εντός αποκλειστικής προθεσμίας 

30 ημερών αρχόμενης μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής παρεμβάσεων. Το 

πρακτικό διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης για την σύνταξη και ανάρτηση του 

οριστικού Πίνακα Κατάταξης & Βαθμολογίας των Υποψηφίων.   

  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ : Απασχόληση   

Ο Δήμος Εορδαίας προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τον   επιλεχθέντα 

υποψήφιο αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν 

αναμόρφωση των πινάκων κατόπιν ένστασης, συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, 

εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τον 

υποψήφιο ο οποίος δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης.  Ο 

υποψήφιος αυτός  λαμβάνει τις αποδοχές που προβλέπονται για το παρεχόμενο έργο του 

έως την ημέρα της λύσης της σύμβασης , χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία 

αυτή.  

Απασχολούμενοι οι οποίοι 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. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των 

πινάκων, είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το 

υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της 

εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. 

Ρητώς ορίζεται ότι οι υπό ανάθεση συμβάσεις μίσθωσης έργου αποσκοπούν αποκλειστικά 

στην κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών που προκύπτουν από το παρόν 

συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και επ’ ουδενί σχετίζονται με πάγιες και διαρκείς 

ανάγκες Δήμου Εορδαίας.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ :  

Αντικείμενο του έργου 
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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 

Πρόγραμμα : Horizon 2020-Research and Innovation Framework Programme 

Τίτλος Έργου : « integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs», (number 957751)»  

 

Ακρωνύμιο: RESPONSE 

Θεματική Ενότητα : Smart cities ( H2020-LC-SC3-SCC-01-2020) 

 

Φορέας Υλοποίησης : ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Διάρκεια έργου: 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου  

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες/12 ανθρωπομήνες  με δυνατότητα ανανέωσης έως το τέλος του έργου 

 

Στο παράρτημα 3 της παρούσης παρατίθεται ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΈΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ :  

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ  

α)  Οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα εκτελούν το έργο τους κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες σε χώρο που θα τους παραχωρήσει ο Δήμος Εορδαίας και όπου αλλού 

απαιτείται ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης του έργου και σύμφωνα με τον 

προβλεπόμενο χρόνο υλοποίησης του έργου.   

β) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μία αίτηση για την προκηρυσσόμενη με την 

παρούσα θέση. Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων, αποτελεί λόγο αποκλεισμού από τη 

διαδικασία επιλογής. 

     

                                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                                                               Παναγιώτης Πλακεντάς
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 

ΣΜΕ 1/2021  

 

................................... 

Αριθ. ανακοίνωσης 

[συμπληρώνεται 

από τον υποψήφιο] 

 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

« integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient 

CitiEs» 

 

Ακρωνύμιο: RESPONSE 

Number: 957751    

Θεματική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις 

 

 

Αριθ. πρωτ/λου αίτησης 

[συμπληρώνεται 

από το φορέα ανάθεσης] 

 

Α. ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ:  ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ [συμπληρώστε κατάλληλα (με κεφαλαία γράμματα, αριθμούς ή το σημείο Χ) τα 

ατομικά σας στοιχεία] 

1. Επώνυμο:  

2. 

Όνομα:  3. Όν. πατέρα:  

    

4. Όν. μητέρας:  

5. Ημ/νία 

γέννησης:  /  /   

6. 

Φύλο: Α   Γ   

7. 

Α.Δ.Τ.:  8. ΑΜΚΑ: 9. Τόπος κατοικίας:   

10. Οδός:  

11. 

Αριθ.:  12. Τ.Κ.:   

13. Τηλέφωνο (με 

κωδικό):  

14. 

Κινητό:  15. e-mail:   
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Γ. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ [για τις ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ  καταγράψτε την ονομασία του τίτλου σπουδών 

σας (στήλη α.), το βαθμό του τίτλου αυτού  στη στήλη β.  και το έτος κτήσης του (στήλη γ.)] 

α/α α. ονομασία τίτλου 

β. βαθμός τίτλου 

(σε δεκαδική μορφή) 

γ. έτος 

κτήσης 

1.     

2.     

3.     

 

Δ. ΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) ΠΡΟΣΟΝΤΑ [συμπληρώστε μόνο εφόσον για τις 

επιλογές απασχόλησης της ειδικότητάς σας απαιτούνται από την ανακοίνωση και άλλα προσόντα πέρα από τον 

τίτλο σπουδών (π.χ., άδεια άσκησης επαγγέλματος, γνώση ξένης γλώσσας, χειρισμός Η/Υ)] 

1. ...................................................................... 4. ...................................................................... 

2. ...................................................................... 5. ...................................................................... 

3. ...................................................................... 6. ...................................................................... 

 

 

Ε. ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ [δηλώστε ποια από τις επιλογές απασχόλησης της 

ανακοίνωσης επιδιώκετε  (πεδίο α.) αν κατέχετε τα κύρια προσόντα επιλογής (πεδίο β.) καθώς και πόσους 

μήνες τεκμηρίωσης της εμπειρίας διαθέτετε (πεδίο γ.)] 

α. Κωδικός απασχόλησης [αναγράψτε τον αντίστοιχο 

κωδικό απασχόλησης από την ανακοίνωση] 
     

β. Εντοπιότητα (**) [αναγράψτε 1 εφόσον η αντίστοιχη προτίµησή σας 
αφορά θέση υπηρεσίας που βρίσκεται σε περιοχή για την οποία 
προβλέπεται από την ανακοίνωση πρόταξη των µόνιµων κατοίκων] 

     

γ. Κύρια προσόντα [αναγράψτε 1 (αν κατέχετε τα 

κύρια προσόντα)  
     

δ. Εμπειρία [αναγράψτε τον αριθμό των μηνών για την 

τεκμηρίωση της εμπειρίας που διαθέτετε]  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

 

[αριθμήστε σε εμφανές σημείο καθένα από τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά και τα υπόλοιπα έγγραφα που 

επισυνάπτετε  

για την υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας και καταγράψτε τα εδώ, ακολουθώντας την ίδια σειρά αρίθμησης] 

 

1. .................................................................................... 9. .....................................................................................  

2. .................................................................................... 10. .....................................................................................  

3. .................................................................................... 11. .....................................................................................  

4. .................................................................................... 12. .....................................................................................  

5. .................................................................................... [συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]  

6. ....................................................................................  

7. ....................................................................................  

8. ....................................................................................    

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 

άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «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. 

Επίσης 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», δηλώνω ότι: 

1.   Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούμενα προσόντα για 

κάθε επιδιωκόμενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην παρούσα 

αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Ν. 1599/1986. 

2.              Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (με την επιφύλαξη της 

επόμενης παραγράφου) κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί 

να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 

περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για 
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οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας 

ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της 

προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα 

πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό στερητική  δικαστική 

συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο 

αυτές καταστάσεις . 

 

 

 Ημερομηνία: ........................... Ο/Η υποψήφι....  

  

 Ονοματεπώνυμο: ...................................... [υπογραφή]  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

Ο – Η 

Όνομα: 

 Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 

Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 

Μητέρας: 

 

Ημερομηνία 

γέννησης(2):  

 

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 

Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 

Κατοικίας: 

 Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 

(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 

Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

                

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
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-       Συναινώ στην επεξεργασία, διόρθωση, αποθήκευση και την προβλεπόμενη από το νόμο δημοσιοποίηση 

των δεδομένων μου, προσωπικών και μη, τα οποία υποβάλλω για την με αριθμό ………………………..  Πρόσκληση 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

-       Γνωρίζω πως η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να διατηρεί τα 

δεδομένα αυτά σε ασφαλή αρχείο, ηλεκτρονικό και φυσικό (4) 

Ημερομηνία:      ………….….20…… 

 

Ο – Η Δηλ. 

 

 

(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. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και 

υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 

A.ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ RESPONSE « integRatEd Solutions for POsitive eN-ergy and reSilient 

CitiEs»  

 

A.1 Γενικές πληροφορίες 

Τίτλος του έργου « integRatEd Solutions for POsitive eN-ergy and reSilient CitiEs», κρωνύμιο 

RESPONSE (number 995571) 

 

Γενικός στόχος του έργου RESPONSE:  

Το έργο RESPONSE έχει ως στόχο να υποστηρίξει 2 πόλεις-φάρους (Ντιζόν - Γαλλία και 

Τουρκού - Φινλανδία) καθώς και 6 πόλεις-ακόλουθους (Βρυξέλλες - Βέλγιο, Σαραγόσα - 

Ισπανία, Μποτοσάνι - Ρουμανία, Πτολεμαΐδα - Ελλάδα, Γκάμπροβο – Βουλγαρία και 

Σεβεροντόνετσκ – Ουκρανία) στη πιλοτική εφαρμογή τεχνολογιών που θα μετατρέψουν 

συγκεκριμένες περιοχές σε γειτονιές θετικού ενεργειακού αποτυπώματος. Μέσω του 

RESPONSE, οι δύο πόλεις-φάροι στοχεύουν να πετύχουν διείσδυση ΑΠΕ σε τοπικό επίπεδο 

11,2 GWh / χρόνο, εξοικονόμηση ενέργειας 3.090 MWh / χρόνο και μείωση εκπομπών 

9.799 τόνων CO2eq / χρόνο στις περιοχές τους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το 

RESPONSE θα υλοποιήσει και παρουσιάζει 10 Ολοκληρωμένες Λύσεις, που αποτελούνται 

από 86 καινοτόμα στοιχεία (τεχνολογίες, εργαλεία, μεθόδους), τα οποία θα 

παρακολουθούνται με συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων (KPIs). Το RESPONSE έχει ως 

στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών δημιουργώντας 

καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που επιτρέπουν την αναβάθμιση και την αναπαραγωγή 

των λύσεων που αποτελούν έναν επικυρωμένο χάρτη πορείας για βιώσιμες πόλεις σε 

ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. 

 

Στα πλαίσια του έργου θα υιοθετηθεί μια στρατηγική μετάβασης ενέργειας, η οποία 

στηρίζεται σε 5 βασικούς άξονες μετασχηματισμού (Transformation Axes - TAs), που 

αποτελούνται από τις 10 Ολοκληρωμένες Λύσεις του έργου. – Ο πρώτος άξονας TA#1 

επικεντρώνεται στη μετατροπή τόσο των υφιστάμενων όσο και νέων κτιρίων σε κτίρια 

μηδενικής ή παθητικής ενέργειας με ενσωματωμένες έξυπνες τεχνολογικές λύσεις. 

Ο δεύτερος άξονας TA#2 επικεντρώνεται στη αποδέσμευση του ηλεκτρικού δικτύου και των 

συστημάτων τηλεθέρμανσης / ψύξης από την κατανάλωση άνθρακα, υποστηρίζοντας 

περιοχές που στηρίζονταν σε ορυκτά καύσιμα, και στην υποστήριξη και ανάπτυξη 

ενεργειακών κοινοτήτων. 
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Ο τρίτος άξονας TA#3 θα προωθήσει καινοτόμες στρατηγικές αξιοποίησης της ευελιξίας του 

ηλεκτρικού δικτύου και τη χρήση νέων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας για τη 

βελτιστοποίηση της ροής ενέργειας, τη μεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης και τη μείωση 

της πίεσης του δικτύου. 

Ο τέταρτος άξονας TA#4 στοχεύει να συνδέσει τα υφιστάμενα συστήματα υποστήριξης της 

ηλεκτρικής διακυβέρνησης και διασύνδεσης των πόλεων με καινοτόμες εφαρμογές και 

άλλες ψηφιακές υποδομές για να επιτρέψει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των 

συνδεδεμένων οικοσυστημάτων της πόλης, ενσωματώνοντας επίσης τεχνικές έξυπνης 

ηλεκτροκίνησης για την προώθηση της απαλλαγής από τον άνθρακα στον τομέα της 

κινητικότητας. 

Ο πέμπτος και τελευταίος άξονας TA#5 θα προωθήσει διεπιστημονικές πρακτικές εμπλοκής 

και συνεργασίας μεταξύ των πόλεων και των πολιτών, θέτοντας τον πολίτη στην πρώτη 

γραμμή της διαμόρφωσης των πόλεων στις οποίες ζουν και προς την ανάπτυξη ενός κοινού 

οράματος κάθε πόλης με ορίζοντα το 2050. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο έργο και στη δημιουργία ανθεκτικών και ασφαλών πόλεων 

αυξάνοντας την ποιότητα ζωής και μειώνοντας τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. 

 

Ακρωνύμιο: RESPONSE,  

Project coordinator: EIFER Europaisches Institut fur Energieforschung EDF Kit Ewiv [EIFER] 

 

Διάρκεια του Έργου: 5 έτη 

Έναρξη: 1-10-2020 – Λήξη: 30-9-2025 

Σύνολο Mηνών: 60 μήνες 

 

A.2 Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου RESPONSE  

Ο συνολικός Π/Υ του έργου RESPONSE είναι 19.989.088,22 € 

Προϋπολογισμός για Δήμο Εορδαίας: 121.500 ,00  € 

 

 

A.3 Πακέτα Εργασίας-Εργασίες -Παραδοτέα  

Συνολικός χρόνος απασχόλησης ανά μήνα για τον Δήμο Εορδαίας/Συνολικός 

προϋπολογισμός στην κατηγορία Staff    
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Αριθμός 

εργασίας ανά  

WP/παραδοτέο  

Περιγραφή Πακέτου 

εργασίας/εργασία/παραδοτέa     

Summary of staff 

effort για Δήμο 

Εορδαίας  

 WP 1: Smart City Framework on energy-

transition innovations 

5 

Task 1.1 Elicitation of citizens and stakeholder 

requirements, risk perception and user 

acceptance determinants 

1 

Task 1.2 Regulatory environment assessment for 

adopting smart city innovations in practice 

1 

Task 1.3 Master City planning for Positive Energy 

Building Systems 

1 

Task 1.4 Master City planning for Local Energy Supply – 

Low Carbon & High Share of Renewables 

1 

Task 1.5 Master City planning for Sustainable Energy 

Storage 

1 

 WP 2: Smart Cities Performance Monitoring 

Framework and Governance 

2 

Task 2.1 RESPONSE KPI framework for the Smart City 

development, sustainability and Governance 

for TA#1-TA#5 

1,5 

Task 2.2 Definition of Smart Cities Performance 

Monitoring Framework 

0,5 

 WP 3: Integrated and Interconnected City 

Ecosystem Operational Framework 

4 

Task 3.1 Master City planning for the Integrated and 

Interconnected City Ecosystem 

2 

Task 3.6 LHs and FCs Integrated and Interconnected 

City Ecosystem solutions portfolio increasing 

Governance capacity 

2 

 WP4: Mobilizing Collective Intelligence 

through Citizen and Stakeholder Engagement 

3 

Task 4.1 Governance City planning and Strategy for 

Citizen-Centric, Resilient and Safe Cities 

2 
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Task 4.4 Adoption of proactive Climate adaptation 

strategies 

0,5 

Task 4.5 Citizen and Stakeholders Awareness and 

Collaborative Development mechanism for 

citizens and business 

shaping their cities bottom-up 

0,5 

 WP 8: FCs Replication Plans and 2050 Bold City 

Vision 

19 

Task 8.1 FCs Replication strategy, activities planning 

and Sustainability roadmap creation  

2 

Task 8.2 FCs Ecosystem Replication tools development 

and capacity building 

1 

Task 8.6 Ptolemaida Smart City Scan and Replication 

Roadmap and 2050 Bold City Vision 

16 

D.8.6 Ptolemaida Replication Roadmap, Planning 

&Bold City Vision 

 

 WP 9: Impact Measurement, Analysis and 

Benchmarking 

2 

Task 9.1 Technical, Regulatory and Governance impact 

assessment 

0,5 

Task 9.2 Financial and economic impact assessment 0,5 

Task 9.3 Social and citizen engagement impact 

assessment 

0,5 

Task 9.4 Environmental impact assessment, also by 

means of LCA, including impact on climate 

change mitigation, adaptation and urban air 

quality 

0,5 

 WP 11  Project Communication, Dissemination 

and Exploitation 

2 

Task11.3 Increasing public awareness about RESPONSE 1 

Task11.4 Fostering dissemination and acceptance of 

RESPONSE results 

1 

 WP 12  Project Management 2 
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Task 12.1 Overall Project Coordination, Administrative 

and Financial Managemen 

2 

 Total months 39 

 Total budget  70.200,00 € 

(Τα παραδοτέα ανά WP και κατηγορία εργασιών αναλύονται κατωτέρω) 
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A.4 Χρονοδιάγραμμα έργου 
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B. Αντικείμενο του προκηρυσσόμενου   Έργου  

Ακολουθεί η περιγραφή των απαραίτητων πακέτων εργασίας, εργασιών και παραδοτέων 

για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου: 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   

O Δήμος Εορδαίας εγκρίθηκε ως Δικαιούχος (follower city) για χρηματοδότηση, στην 

πρόταση «Smart cities» με τίτλο Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities 

“RESPONSE” στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon2020. 

H χρηματοδότηση 100% του Δήμου ανέρχεται στα 121.500 ευρώ και περιλαμβάνει δαπάνες 

προσωπικού, εξοπλισμού (Η/Υ και hot spot) και έμμεσες δαπάνες για όλη τη διάρκεια της 

5ετούς υλοποίησης του έργου. 

Η εγκριθείσα πρόταση  “RESPONSE” θα υλοποιηθεί με την τεχνική υποστήριξη του Εθνικού 

Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην Πτολεμαΐδα και αφορά 

ερευνητική πρόταση με  κύριο στόχο  την σταδιακή βιώσιμη μετατροπή της πόλης σε 

«έξυπνη» συνδυάζοντας καινοτόμες λύσεις και έξυπνες τεχνολογίες. 

Στα πλαίσια του έργου, είναι προγραμματισμένη η επίδειξη έξυπνων λύσεων (“smart 

solutions”) σε 2 διαφορετικές πόλεις «Φάρους»  (Lighthouse Cities- Dijon Γαλλίας και Turku 

Φινλανδίας), καθώς και η μελέτη των ίδιων έξυπνων λύσεων σε 6 πόλεις «Ακολούθους» 

(Follower Cities-Brussels,Ptolemadaida, Zaragoza, Botosani, Severodonetsk, Gabrovo), σε 

όλη την Ευρώπη. Η κύρια δραστηριότητα του Δήμου Εορδαίας στα πλαίσια του έργου θα 

αφορά στην κατάρτιση μελετών σκοπιμότητας (συνοδευόμενων από τεχνικές 

προδιαγραφές και διαστασιολογήσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις) με ταυτόχρονη 

ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων επένδυσης, για τις Λύσεις εκείνες που ενδιαφέρουν την 

πόλη και τους κατοίκους της. Η περιοχή μελέτης για το Δήμο Εορδαίας περιλαμβάνει το 

παρακάτω μπλοκ κτιρίων: Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο, Δημαρχείο, Παλαιοντολογικό-

Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Εμπορικό Πολύκεντρο Πτολεμαΐδας, 

Πνευματικό Κέντρο, 10ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας, 8ο Δημοτικό σχολείο Πτολεμαΐδας, 3ο 

Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, 1ο και 3ο Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας. 

Ο βασικός στόχος των εν λόγω πόλεων είναι μετά το τέλος του έργου να είναι έτοιμες να 

επιτύχουν τη δημιουργία μιας περιοχής Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου. 

Oι εργασίες που αναφέρονται παρακάτω αφορούν στην υλοποίηση του συνόλου των 

αναφερόμενων πακέτων εργασίας και παραδοτέων στα οποία εμπλέκεται ο Δήμος 

Εορδαίας στα πλαίσια του έργου «integRatEd Solutions for POsitive eN-ergy and reSilient 

CitiEs», (number 995571)» με ακρωνύμιο RESPONSE, που υλοποιείται στα πλαίσια του 

Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon έχουν ως εξής:    
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Σημαντικές παρατηρήσεις:  

Ø  Τα παραδοτέα του έργου στο εταιρικό επίπεδο θα είναι στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τεχνικό δελτίο του έργου (Grant Agreement), όπως 

σχετικά αναφέρεται στο παρόν και σύμφωνα με τις οδηγίες του επικεφαλής εταίρου 

Ø  Καθοριστικής σημασίας για την υλοποίηση των παραδοτέων οι υποδείξεις και οι οδηγίες 

του Project Coordinator του έργου, υπεύθυνου για την εφαρμογή του work Plan του έργου,  

των υποδείξεων και οδηγιών του WP Leader, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η 

διοίκηση των εργασιών του πακέτου εργασίας ευθύνης του, με τις οποίες ο 

απασχολούμενος οφείλει να συμμορφώνεται  

Ø  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής, και 

του Δήμου Εορδαίας και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου 

Ø  Ο Δήμος Εορδαίας παρακολουθεί - εποπτεύει - καθοδηγεί τη συνολική πορεία 

υλοποίησης του έργου με την ομάδα έργου της και θα παράσχει στον απασχολούμενο κάθε 

είδους πληροφορία και στοιχεία που τυχόν χρειάζεται, καθώς και θα υποβοηθά στην 

προώθηση των πακέτων εργασίας, των  εργασιών, σε θέματα της αρμοδιότητάς της, πάντα 

υπό την εποπτεία των επικεφαλής εταίρων 

Ø  Ο απασχολούμενος οφείλει να παρευρίσκεται στις συναντήσεις και στις δραστηριότητες 

του έργου στο εξωτερικό και στο εσωτερικό όπως αυτές περιγράφονται παραπάνω μόνο 

εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Ο απασχολούμενος απαιτείται να είναι 

πολύ καλός γνώστης του έργου, ώστε,  να δύναται σε κάθε συμμετοχή του να κάνει 

παρεμβάσεις, προτάσεις, να συντονίζει μαζί με άλλους εταίρους κάθε γεγονός/εκδήλωση 

που λαμβάνει χώρα εφόσον ζητηθεί αρμοδίως από τον οικοδεσπότη εταίρο, ή να δίνει 

συνεντεύξεις εφόσον του ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Ø  Τα κόστη διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού, του 

έργου βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή και η πληρωμή της δαπάνης γίνεται από την 

κατηγορία other direct cost του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου   

Ø  Ο απασχολούμενος προσφέρει τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τα ζητούμενα, ωστόσο ο 

χρόνος εργασίας για το staff δεν μεταβάλλεται και κατανέμεται συνολικά στα πακέτα 

εργασίας, κατηγορίες εργασιών όπως ορίστηκαν ή θα οριστούν σύμφωνα με τις εν καιρώ 

διαμορφούμενες απαιτήσεις του έργου. Εν κατακλείδι δύναται να γίνουν αυξομειώσεις στις 

ώρες εργασίας ανά μήνα     

Ø  Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους όρους που 

περιγράφονται και στο χρονικό πλαίσιο που αναφέρεται στην παρούσα διακήρυξη  

Ø  Το χρονοδιάγραμμα και οι εργασίες πρέπει να γίνουν σύμφωνα με το εγκεκριμένο  

χρονοδιαγράμμα του έργου RESPONSE. Μετά από απόφαση του επικεφαλής εταίρου, 

δύναται το χρονοδιάγραμμα να τροποποιηθεί ανάλογα με την πορεία του έργου και 
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επομένως και το χρονοδιάγραμμα των παραδοτέων δύναται να τροποποιηθεί, με ορίζοντα 

ολοκλήρωσης το τέλος του έργου.  

Ø  Δυνατότητα παράτασης του συμβατικού Αντικειμένου σε περίπτωση παράτασης του 

χρόνου υλοποίησης του έργου   

Ø  Επιπλέον, ο Ανάδοχος οφείλει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις (οδηγούς 

εφαρμογής, εργαλεία, συστήματα κ.λπ.) όλων των αρμόδιων φορέων για την υλοποίηση 

έργων που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα HORIZON   

 

Περιγραφή- Yλοποίηση του Έργου RESPONSE  

Πακέτο Εργασίας 1  

(WP 1 Theories and Research framework) 

Ø  Το Π.Ε 1 αφορά στον σχεδιασμό του Master City Plan RESPONSE για την ανάπτυξη και 

επίδειξη των καινοτομιών για την ενεργειακή μετάβαση των έξυπνων πόλεων (TA # 1-3). Τα 

Master City Plan θα αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων και των παραγόντων (π.χ. 

T1.2) για να διευκολύνουν τους χρήστες (βάσει του T1.1) και την επίτευξη των λύσεων που 

θα αναπτυχθούν στις πόλεις φάρους (LH cities).     

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Task 1.1 Elicitation of citizens and stakeholder requirements, risk perception and user 

acceptance determinant/ Εξακρίβωση των απαιτήσεων των πολιτών και των 

ενδιαφερομένων μερών, αντίληψη του κινδύνου και καθοριστικοί παράγοντας αποδοχής 

των χρηστών 

 

Το εν λόγω task (εργασία) καθορίζει μια μεθοδολογία για την ανάλυση των απαιτήσεων των 

πολιτών και των ενδιαφερόμενων μερών (π.χ. έξυπνοι εμπειρογνώμονες στη λειτουργία της 

πόλης, τελικοί χρήστες, επιχειρήσεις), η οποία θα ενημερώνει τις στρατηγικές ανάπτυξης 

των πληροφοριακών συστημάτων RESPONSE (T1.3-T1.5, T3.1, Τ4.1) 

 

Task 1.2 Regulatory environment assessment for adopting smart city innovations in practice/ 

Αξιολόγηση κανονιστικού περιβάλλοντος για την υιοθέτηση έξυπνων καινοτομιών στην 

πόλη στην πράξη 

 

Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι η αξιολόγηση του τρέχοντος ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην 

ΑΔΑ: ΩΧΩΓΩΡ6-4ΦΣ



τρέχουσα κατάσταση διακυβέρνησης κάθε LH (πόλη φάρος) και FC (πόλη ακόλουθος), 

προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά κενά και εμπόδια, να εφαρμοστούν στην πράξη τα 

καινοτόμα συστήματα πληροφοριών. 

 

Task 1.3 Master City planning for Positive Energy Building Systems/ Κύριος σχεδιασμός 

πόλεων για συστήματα κτιρίων θετικού ενεργειακού ισοζυγίου  

Η εργασία 1.3 στοχεύει στον καθορισμό των μέτρων για την επίδειξη, την κυκλοφορία, τη 

μεταφορά και την αναπαραγωγή των IS του TA # 1, συγκρίνοντας τις συνθήκες πριν την 

επίδειξη και την απόδοση των PEB / PED των δύο πόλεων LH με τις συνθήκες τους μετά τις 

προβλεπόμενες επιδεικτικές δράσεις από τις εν λόγω πόλεις 

 

Task 1.4 Master City planning for Local Energy Supply – Low Carbon & High Share of 

Renewables (TA#2)/ Κύριος σχεδιασμός πόλεων για τοπικό ενεργειακό εφοδιασμό - 

Χαμηλός άνθρακας και υψηλό μερίδιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (TA # 2) 

Παρόμοια με το T1.3, το T1.4 στοχεύει στον καθορισμό των μέτρων για την επίδειξη, την 

ανάπτυξη, τη μεταφορά και την αναπαραγωγή των πληροφοριακών συστημάτων του TA # 2 

 

Task 1.5 Master City planning for Local Energy Supply – Low Carbon & High Share of 

Renewables (TA#2)/ Κύριος σχεδιασμός πόλης για την βιώσιμη αποθήκευση ενέργειας (TA # 

3) 

Στο T1.5 παρόμοια με το T1.3 και το T1.4, καθορίζονται τα μέτρα για την επίδειξη, την 

ανάπτυξη, τη μεταφορά και την αναπαραγωγή των πληροφοριακών συστημάτων TA # 3 

 

Πακέτο Εργασίας 2  

(WP 2 Smart Cities Performance Monitoring Framework and Governance) 

 

Το πακέτο εργασίας 2 στοχεύει στον καθορισμό, σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στον 

συντονισμό των δραστηριοτήτων για την παρακολούθηση των TA # 1-TA # 5 με βάση τα 

αποτελέσματα του Π.Ε.2           

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Task 2.1 RESPONSE KPI framework for the Smart City development, sustainability and 

Governance for TA#1-TA#5/ RESPONSE Πλαίσιο KPI για την ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και τη 

διακυβέρνηση των έξυπνων πόλεων για το TA # 1-TA # 5  
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Σε αυτή την εργασία καθορίζεται ένα συνεπές και τυποποιημένο μεθοδολογικό πλαίσιο για 

τον καθορισμό των κριτηρίων, των μετρήσεων και των ευρετηρίων των πιο κατάλληλων KPI 

(key performance indicators). Αυτό το πλαίσιο συμβάλει στη συλλογή δεδομένων και 

πληροφοριών (σε τεχνικούς, πολιτικούς / ρυθμιστικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς / 

επιχειρηματικούς και περιβαλλοντικούς τομείς), προκειμένου να εκτιμηθεί και να 

αξιολογηθεί η πρόοδος και η απόδοση της ενεργειακής μετάβασης στις δύο πόλεις φάρους 

(LH).  

 

Task 2.2 Definition of Smart Cities Performance Monitoring Framework / Ορισμός του 

πλαισίου παρακολούθησης της απόδοσης των έξυπνων πόλεων 

 

Με βάση το πλαίσιο KPI (T2.1) και το Σχέδιο Διαχείρισης Δεδομένων (D12.4.1), αυτή η 

εργασία στοχεύει στην παράδοση ενός λεπτομερούς σχεδίου αξιολόγησης, προσφέροντας 

έναν χάρτη πορείας για την ολιστική αξιολόγηση της απόδοσης: υφιστάμενων ή νέων 

κτιρίων, β) εκμετάλλευση ενέργειας, γ) ευελιξία ζήτησης, δ) δυναμικό πλεονάσματος 

ενέργειας από ΑΠΕ, ε) ανθεκτικότητα αποθήκευσης, στ) διαχείριση έξυπνης κατανάλωσης 

ενέργειας, ζ) οικονομική βιωσιμότητα, η) κοινωνική αποδοχή και i) έξυπνη αστική 

κινητικότητα 

 

Πακέτο Εργασίας 3  

(WP 3 Integrated and Interconnected City Ecosystem Operational Framework) 

 

Στο πλαίσιο του Π.Ε. 3 πραγματοποιείται μια βασική μελέτη σχετικά με τις τεχνικές 

προδιαγραφές των διαθέσιμων πλατφορμών πληροφοριών για τις δύο πόλεις LH, 

προκειμένου να εξαχθούν οι απαιτήσεις και τυχόν τεχνικά εμπόδια για τις απαιτούμενες 

επεκτάσεις που απαιτούνται για την ενοποίηση των ολοκληρωμένων και διασυνδεδεμένων 

υπηρεσιών City Ecosystem της TA # 4. 

 

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

Task 3.1 Master City planning for the Integrated and Interconnected City Ecosystem (TA#4) 

and definition of Digital Infrastructure / Κύριος σχεδισμός πόλης για το ολοκληρωμένο και 

διασυνδεδεμένο οικοσύστημα (TA # 4) και καθορισμός της ψηφιακής υποδομής 

 

ΑΔΑ: ΩΧΩΓΩΡ6-4ΦΣ



Σε αυτή την εργασία πραγματοποιείται μελέτη και τεχνική ανάλυση των επί του παρόντος 

διαθέσιμων λύσεων ΤΠΕ Smart City για τις δύο πόλεις φάρους (LH), διευκολύνοντας 

περαιτέρω την ανταλλαγή τεχνικών γνώσεων μεταξύ του εξειδικευμένου προσωπικού των 

οικοσυστημάτων LH και FC. 

 

 

 

Task 3.6 LHs and FCs Integrated and Interconnected City Ecosystem solutions portfolio 

increasing Governance capacity / Ολοκληρωμένo και διασυνδεδεμένο portfolio λύσεων για 

τα οικοσυστήματα των πόλεων LHs και FCs αυξάνοντας την ικανότητα διακυβέρνησης 

 

Μετά την ενσωμάτωση των λύσεων TA # 4 στις 2 πόλεις LH και τις συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες για την παραγωγή του πλαισίου Smart City Diagnosis (στο T3.5), αυτή η 

εργασία θα προσφέρει έναν ενεργό χώρο συνεργασίας μεταξύ όλων των LH και FC.  

 

Πακέτο Εργασίας 4  

(WP 4 Mobilizing Collective Intelligence through Citizen and Stakeholder Engagement) 

 

Οι στόχοι του WP4 είναι η διασφάλιση της συμμετοχής κατά τη διάρκεια των 

δραστηριοτήτων του έργου και της συμμετοχής στο Smart City Lab, το οποίο υποστηρίζει τη 

συν-δημιουργία και επιτρέπει τη χρήση συστημάτων CIP και ψηφιακών εργαλείων. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Task 4.1 Governance City planning and Strategy for Citizen-Centric, Resilient and Safe Cities 

(TA#5) / Διακυβερνητικός σχεδιασμός πόλης και στρατηγική για ανθρωποκεντρικές, 

ανθεκτικές και ασφαλείς πόλεις 

 

 

H εργασία Τ4.1 περιλαμβάνει τον Πολεοδομικό σχεδιασμό και τη στρατηγική του RESPONSE 

για τη δημιουργία πόλεων με επίκεντρο τον πολίτη (TA # 5). Το έργο στοχεύει στη 

δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνιών, συνεργασιών, επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 

αξιοποιώντας ταυτόχρονα επαναστατικές νέες τεχνολογίες και λύσεις (π.χ. ψηφιακές 

πλατφόρμες συμμετοχής, gamification, hackathons, ideathons κ.λπ.), τοποθετώντας τους 

ΑΔΑ: ΩΧΩΓΩΡ6-4ΦΣ



ανθρώπους στο επίκεντρο του έξυπνο οικοσύστημα πόλης με στρατηγικές συν-δημιουργίας 

και πληροί τις απαιτήσεις τους (T1.1). 

 

Task 4.4 Adoption of proactive Climate adaptation strategies/                 

        Υιοθέτηση προληπτικών στρατηγικών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή  

 

Στην εργασία T4.4 σχεδιάζονται προληπτικές στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική 

αλλαγή για τις πόλεις LH και FC. Αυτές οι στρατηγικές θα αναπτυχθούν λαμβάνοντας υπόψη 

διεθνή, ευρωπαϊκά και εθνικά πλαίσια και ατζέντα πολιτικής για την αλλαγή του κλίματος 

(π.χ. Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, Συμφωνία του 

Παρισιού, πρωτόκολλο του Κιότο, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Κλιματική αλλαγή του 

κλίματος, κλπ.) 

 

 

Task 4.5 Citizen and Stakeholders Awareness and Collaborative Development mechanism for 

citizens and business shaping their cities bottom-up / Μηχανισμός ευαισθητοποίησης και 

ανάπτυξης συνεργασίας πολιτών και ενδιαφερομένων, για τη διαμόρφωση των πόλεων  

 

Η εργασία T4.5 στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής και της συμμετοχής των 

πολιτών των ευφυών πόλεων, των ενδιαφερόμενων μερών και διαφόρων παραγόντων, 

όπως: δικαιούχοι υπηρεσιών, δήμοι, πολιτικοί και άλλες τοπικές / περιφερειακές / εθνικές 

αρχές, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, φορείς μεταφορών, επενδυτές, χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα και Σύμβουλοι ΤΠΕ. 

 

Πακέτο Εργασίας 8  

(WP 8 FCs Replication Plans and 2050 Bold City Vision)  

 

 

Στόχος αυτού του Π.Ε είναι να φέρει σε επαφή τις πόλεις LH και FC, για την ανταλλαγή 

τεχνογνωσίας ανάμεσά τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη των σχεδίων των FC. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8 
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Task 8.6 Ptolemaida Smart City Scan and Replication Roadmap and 2050 Bold City Vision / 

Οδικός Χάρτης Σχεδιασμού της Πτολεμαΐδας και του οράματός της για το 2050  

 

Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα των T8.1 και T8.2, η πόλη της Πτολεμαΐδα (FC) 

σκοπεύει να πραγματοποιήσει μελέτες σκοπιμότητας και σχέδια, καθώς και για τις 

περισσότερες από τις αντίστοιχες κατηγορίες IS που περιλαμβάνει κάθε ΤΑ. 

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 8  

D.8.6 Ptolemaida Replication Roadmap, Planning &Bold City Vision/ Οδικός Χάρτης 

Σχεδιασμού της Πτολεμαΐδας και του οράματός της  

 

 

Πακέτο Εργασίας 9  

(WP 9   Impact Measurement, Analysis and Benchmarking) 

 

Αυτό το Π.Ε, στοχεύει στην αξιολόγηση των τεχνικών, περιβαλλοντικών, ρυθμιστικών, 

οικονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το έργο RESPONSE και τους στόχων που έχουν 

τεθεί κατά τη φάση προετοιμασίας στο ΠΕ 1, που παρακολουθείται κατά τη διάρκεια των 

ΠΕ6 και ΠΕ7, με βάση το πλαίσιο και τα εργαλεία που καθορίζονται στο ΠΕ2 και το ΠΕ3, 

ποσοτικοποιώντας τη βάση για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου RESPONSE, και 

για την ανατροφοδότηση για τον σχεδιασμό των μελλοντικών λύσεων Smart City Solutions 

που συνδράμουν στην ανάπτυξή τους στην ΕΕ. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 9  

Task 9.1 Technical, Regulatory and Governance impact assessment/Τεχνική και κανονιστική 

αξιολόγηση διακυβέρνησης 

 

Το Τ9.1 στοχεύει στην συλλογή μετρήσεων και στην τεχνική αξιολόγηση (κυρίως σε 

ενεργειακούς όρους) των δραστηριοτήτων επίδειξης IS κάθε πόλης LH, με βάση το πλαίσιο 

παρακολούθησης που αναπτύσσεται στο (T2.2), αξιοποιώντας την σχετική διαδικτυακή 

πλατφόρμα παρακολούθησης που αναπτύχθηκε στις εργασίες T2. 3, Τ2.4. 

 

Task 9.2 Financial and economic impact assessment/Εκτίμηση οικονομικών επιπτώσεων  
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Μια ανάλυση κόστους-οφέλους (CBA) θα πραγματοποιείται σε αυτήν την εργασία 

προκειμένου να εκτιμηθούν τα παγκόσμια οικονομικά οφέλη των προτεινόμενων 

καινοτόμων λύσεων που εφαρμόζονται, εκτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τα αδύναμα 

σημεία των εναλλακτικών λύσεων. 

 

Task 9.3 Social and citizen engagement impact assessment / Εκτίμηση επιπτώσεων της 

κοινωνικής συμμετοχής και συμμετοχής των πολιτών 

 

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κοινωνικού κύκλου ζωής (S-LCA) 

για την εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου των λύσεων του έργου που προτείνονται στις 

πόλεις LH. Όσον αφορά το S-LCA, μια προσαρμοσμένη προσέγγιση μέσω ενός 

σταθμισμένου συστήματος βαθμολόγησης (π.χ. προσέγγιση με κλίμακα και πολλαπλών 

κριτηρίων), θα σχεδιαστεί για τα νέα συστήματα που πρόκειται να υλοποιηθούν. 

 

Task 9.4 Environmental impact assessment, also by means of LCA, including impact on 

climate change mitigation, adaptation and urban air quality / Εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, μέσω της Ανάλυση Κύκλου Ζωής, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στην προσαρμογή σε αυτή και στην ποιότητα του 

αστικού αέρα 

 

Στην παρούσα εργασία θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση κοινωνικού κύκλου ζωής (S-LCA) 

για την εκτίμηση του κοινωνικού αντίκτυπου των λύσεων του έργου που προτείνονται στις 

πόλεις LH. Όσον αφορά το S-LCA, σχεδιάζεται μια προσέγγιση μέσω ενός σταθμισμένου 

συστήματος βαθμολόγησης (π.χ. προσέγγιση κλίμακας και πολλαπλών κριτηρίων) για τα 

νέα συστήματα που πρόκειται να υλοποιηθούν. 

 

 

Πακέτο Εργασίας 7  

(WP  11   Project Communication, Dissemination and Exploitation) 

Οι στόχοι του WP11 είναι α) η αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών και των 

ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με το RESPONSE σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο β) η 

ενθάρρυνση της αποδοχής των αποτελεσμάτων του έργου μεταξύ του βασικού κοινού-

στόχου του και γ) η ενθάρρυνση για την υιοθέτηση των IS από τις πόλεις LH και FC.  
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 11  

 

Task 11.3 Increasing public awareness about RESPONSE/ Αύξηση της ευαισθητοποίησης του 

κοινού σχετικά με το έργο RESPONSE   

 

Για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού για το έργο RESPONSE, θα οργανωθούν 

τουλάχιστον 10 διαδικτυακά σεμινάρια (2 Webinar ανά έτος) κατά την υλοποίηση του 

έργου. Αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια θα δημιουργήσουν νέους συνδέσμους μεταξύ 

οργανισμών και θα επιτρέψουν διαδικασίες μάθησης και ανταλλαγής γνώσεων, ιδίως 

μεταξύ των πόλεων LΗ και FC. 

 

Task 11.4 Fostering dissemination and acceptance of RESPONSE results/ Διάδοση και 

αποδοχής των αποτελεσμάτων του έργου RESPONSE 

 

Στην εργασία T11.4 θα παραχθούν δύο βίντεο για να αυξήσει την ευαισθητοποίηση του 

κοινού για το έργο RESPONSE. Ένα αρχικό βίντεο θα παρουσιάζει το έργο θα αναπτυχθεί 

κατά τον 8ο μήνα (M8) και ένα άλλο βίντεο θα παρουσιάζει τις λύσεις που αφορούν τις 

πόλεις του LΗ (48ος Μήνας – 48Μ). 

 

8.      Πακέτο Εργασίας 12  

(WP  12 Project Management) 

 

Οι στόχοι του WP12 είναι: α) να διασφαλιστεί η διαχείριση και συντονισμός του έργου και 

των δραστηριοτήτων του, β) να διασφαλιστεί η σωστή επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ 

όλων των εταίρων του έργου, ενθαρρύνοντας τη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών, γ) η 

δημιουργία μηχανισμών μεταξύ των διαφόρων φορέων διαχείρισης (εσωτερικοί και 

εξωτερικοί), δ) διαχείριση και παρακολούθηση της προόδου του έργου (τεχνική και 

οικονομικά), δεδομένων και ηθική. 

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 12  

 

Task 12.1 Overall Project Coordination, Administrative and Financial Management/ 

Συνολικός συντονισμός έργου, διοικητική και οικονομική διαχείριση   
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Η εργασία περιλαμβάνει: α) υποστήριξη στις οικονομικές και διοικητικές διαδικασίες σε 

όλους τους εταίρους, β) οικονομική διαχείριση (συλλογή και επεξεργασία των δηλώσεων 

κόστους των εταίρων, κατανομή πληρωμών, παρακολούθηση της κατανομής των δαπανών 

του προϋπολογισμού, δέσμευση και διευθέτηση χρηματοοικονομικών ζητημάτων), γ) 

παρακολούθηση της προόδου του έργου και δ) διοργάνωση συναντήσεων εργασίας. 

 

 

 

B. Παραδοτέα προσωπικού έργου RESPONSE  

Κατόπιν των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη ως πρώτο μήνα έναρξης του έργου τον 

Οκτώβριο 2020 και τελικό μήνα τον Οκτώβριο 2025 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα του έργου, υποβάλλονται από το προσωπικό: 

Τεχνική έκθεση πεπραγμένων με λεπτομερή αναφορά των ενεργειών που υλοποιήθηκαν 

και την προσκόμιση του σχετικού υλικού τεκμηρίωσης. Εν προκειμένω υποβάλλονται  

 

 

WP 1, Πακέτο Εργασίας 1, RESPONSE Smart City Framework on energy-transition 

innovations 

Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

 

WP 2, Πακέτο Εργασίας 2, Smart Cities Performance Monitoring Framework and 

Governance 

Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

 

WP 3, Πακέτο Εργασίας 3, Integrated and Interconnected City Ecosystem Operational 

Framework  

Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

WP  4, Πακέτο Εργασίας 4, Mobilizing Collective Intelligence through Citizen and Stakeholder 

Engagement 
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Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

WP  8, Πακέτο Εργασίας 8, FCs Replication Plans and 2050 Bold City Vision  

Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

 

WP  9, Πακέτο Εργασίας 9, Impact Measurement, Analysis and Benchmarking  

Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

 

WP  11, Πακέτο Εργασίας 11, Project Communication, Dissemination and Exploitation  

Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

 

WP  12, Πακέτο Εργασίας 12, Project Management  

Ø  Τεχνική Έκθεση 1ου /2ου/3ου/4ου  τριμήνου με τα πεπραγμένα στο πλαίσιο υλοποίησης 

του εν λόγω πακέτου εργασίας 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Νο 

Παραδοτέου 

WP Περιγραφή Παραδοτέου Μήνας 

Παράδοσης 

1 1,2,3,4,8,9,11,12 Τεχνική έκθεση αναφοράς πεπραγμένων 

1ου τριμήνου 

Μ3 

2 1,2,3,4,8,9,11,12 Τεχνική έκθεση αναφοράς πεπραγμένων 

2ου τριμήνου 

Μ6 

3 1,2,3,4,8,9,11,12 Τεχνική έκθεση αναφοράς πεπραγμένων 

3ου τριμήνου 

Μ9 

4 1,2,3,4,8,9,11,12 Τεχνική έκθεση αναφοράς πεπραγμένων 

4ου τριμήνου 

Μ12 

5 8 Συνεισφορά στο παραδοτέο του Δήμου 

Εορδαίας με τίτλο «Ptolemaida 

Replication Roadmap, Planning & Bold 

M12 
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City Vision» (D8.6) 
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