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ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ :  «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη 
της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου 
Χανίων για την υποβοήθηση της 
άσκησης των αρμοδιοτήτων 
πολεοδομίας στον Δήμο Χανίων» 

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με εννιά (9) 
μηχανικούς απόφοιτους Ανώτατης εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών, επιστημονικής και 
τεχνικής υποστήριξης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη της 
Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων». 

Προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) - Πολεοδομίας για το 
Δήμο Χανίων που υποστηρίζει και τους Δήμους Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου – 
Σελίνου, Σφακίων και Γαύδου, υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Χανίων και του ΔΕΠΑΝ σχετική 
προγραμματική Σύμβαση, προκειμένου το Δίκτυο να υποστηρίξει την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) - 
Πολεοδομίας του Δήμου Χανίων για το σύνολο των αρμοδιοτήτων που απορρέουν από το θεσμικό 
πλαίσιο για την λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης (ΥΔΟΜ) - Πολεοδομίας. 

Το ΔΕΠΑΝ αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ειδικού σκοπού, είναι Οργανισμός Δημοσίου 
Δικαίου σύμφωνα με το εδάφιο 4, παρ. 1, άρθρο 2 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), Επιχείρηση Ο.Τ.Α. 
νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και 
λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττοντας από κοινού με τους Ο.Τ.Α. για την 
υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε διαδημοτικό και περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με τις 
καταστατικές τους προβλέψεις. Για το σκοπό αυτό το Δίκτυο Πόλεων ΔΕΠΑΝ, έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 74 του Ν. 4483/2017, την παρ. 1 του άρθρου 179 του N. 4555/2018 και το άρθρο 96 
του Ν. 4604/2019. 

2. Το άρθρο 101 του N. 3852/2010(ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 79 του Ν. 4483/2017.  

3. Το άρθρο 95 του N. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως και ισχύει με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 του Ν. 4674/2020.  

4. Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».  

5. Τα άρθρα 2, 3 και 4 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53Α’) «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».  

6. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

7. Το άρθρο 44 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 3 
του Ν. 4674/2020.  
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8. Το άρθρο 42 «Ρυθμίσεις για τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’) 
«Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον 
δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Το άρθρο 68 «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα Δήμων» του Ν. 
4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’ ) «Διατάξεις για τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς και τα Δίκτυα 
Δήμων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10. Το άρθρο 73 «Τροποποίηση της κατά χρόνο άσκησης αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης 
Τροποποίηση του άρθρου 97Α του ν. 3852/2010» του Ν. 4745/2020 (ΦΕΚ 214 Α’) και 
λαμβάνοντας υπόψη:  

11. Το γεγονός ότι το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη - Δ.Ε.Π.ΑΝ. είναι επιχείρηση 
Ο.Τ.Α., νομίμως εγγεγραμμένη στο μητρώο επιχειρήσεων Ο.Τ.Α της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής με αριθμό Μητρώου 61/2017. 

 

Απευθύνει 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την υποβολή αιτήσεων από ενδιαφερόμενους/ες (φυσικά πρόσωπα) Πτυχιούχους Ανώτατης 
Εκπαίδευσης, μέλη του Μητρώου Μηχανικών του ΔΕΠΑΝ, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Διοικητική & Τεχνική 
Υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Χανίων για την υποβοήθηση της άσκησης των 
αρμοδιοτήτων πολεοδομίας στον Δήμο Χανίων» που χρηματοδοτείται από τον Δήμο Χανίων (Κ.Α.: 
40.6737.001), στις ειδικότητες που περιγράφονται παρακάτω: 

 

Ειδικότητα Αριθμός Στελεχών 

Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ) 3 

Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ) 3 

Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ) 1 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ΠΕ/ΤΕ) 1 

Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
(ΠΕ/ΤΕ) 

1 

 

Η μέγιστη δυνατή συνολική αμοιβή ανά ειδικότητα ανέρχεται σε 37.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων). Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης είναι 18 μήνες με 
δυνατότητα ανανέωσης εφόσον απαιτηθεί.  

Αντικείμενο της κάθε σύμβασης με το παραπάνω έκτακτο προσωπικό της Διεύθυνσης Χωροταξίας και 
Πολεοδομίας του Δικτύου που θα διατεθεί είναι η διεκπεραίωση των υποθέσεων της Υπηρεσίας 
Δόμησης (ΥΔΟΜ) - Πολεοδομίας που λειτουργεί στο Δήμο, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο 
Ο.Ε.Υ. του Δήμου Χανίων. 

 

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 23η Μαρτίου 2023.  

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις, οι οποίες έχουν αποσταλεί στο email mitroo@depan.gr έως 
την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα 15:00. 

http://www.depan./
mailto:mitroo@depan.gr
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 

Το απαραίτητο Στελεχιακό Δυναμικό που θα διατεθεί αριθμεί σε εννιά (9) μηχανικούς συνολικά και 
αναλύεται στις παρακάτω ειδικότητες : 

− Τρείς (3) μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ με ειδικότητα Πολιτικού Μηχανικού. 

− Τρείς (3) μηχανικούς ΠΕ/ΤΕ με ειδικότητα Τοπογράφου Μηχανικού. 

− Έναν μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με ειδικότητα Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού. 

− Έναν μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με ειδικότητα Αρχιτέκτονα Μηχανικού. 

− Έναν μηχανικό ΠΕ/ΤΕ με ειδικότητα Χωροτάκτη Πολεοδόμου Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα. 

 

Η Επιλογή του Έκτακτου Προσωπικού το οποίο απαιτείται για την υλοποίηση της παρούσης θα γίνει 
με Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΠΑΝ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Γενικού 
Μητρώου του Δικτύου Πόλεων ΔΕΠΑΝ σε ισχύ. 

Ο ορισμός τοποθέτησης του κάθε υπαλλήλου και οι ημέρες απασχόλησης του θα γίνει με Απόφαση 
Γενικού Διευθυντή του ΔΕΠΑΝ μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/νσης Πολεοδομίας και 
Χωροταξίας του Δικτύου, η οποία θα προκύπτει μετά από σχετική συνεννόηση με τον προϊστάμενο 
της Δ/νσης Πολεοδομίας και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Χανίων για τον σωστό προγραμματισμό 
και την εύρυθμη λειτουργία των υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων. 

Τα καθήκοντα και το αντικείμενο απασχόλησης του κάθε υπαλλήλου θα γίνει κατά την κρίση των 
προϊσταμένων της Δ/νσης Χωροταξίας και Πολεοδομίας του ΔΕΠΑΝ και της Δ/νσης Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Χανίων, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης, την ειδικότητα και τον κλάδο 
του υπαλλήλου, έχοντας πάντα σε προτεραιότητα τα θέματα που αφορούν τους Δήμους Χανίων, 
Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου – Σελίνου, Σφακίων και Γαύδου. 

Σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον 
Προϊστάμενο της Δ/νσης Πολεοδομίας και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Χανίων και σε περίπτωση 
έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο. Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα μονομελή ή συλλογικά 
αιρετά όργανα ασκούνται από τον Δήμο. 

Ως συνέπεια των παραπάνω, το έργο με τίτλο «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη της Υπηρεσίας 
Δόμησης του Δήμου Χανίων για την υποβοήθηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων πολεοδομίας 
στον Δήμο Χανίων» σχεδιάζεται αναλόγως και προτείνονται τα κάτωθι παραδοτέα σύμφωνα με τις 
διακριτές φάσεις του συμβατικού τους έργου, ως εξής: 

Παραδοτέα 

• 1η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών- Έκθεση αποτύπωσης εργασιών και περαιτέρω 
ενεργειών 

• 2η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών- Έκθεση αποτύπωσης εργασιών και περαιτέρω 
ενεργειών 

• 3η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών- Έκθεση αποτύπωσης εργασιών και περαιτέρω 
ενεργειών 

• 4η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών- Έκθεση αποτύπωσης εργασιών και περαιτέρω 
ενεργειών 

• 5η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών- Έκθεση αποτύπωσης εργασιών και περαιτέρω 
ενεργειών 

• 6η Τριμηνιαία Έκθεση Προόδου Εργασιών - Εργασιών - Απολογιστική Έκθεση Ολοκλήρωσης 
Φυσικού Αντικειμένου- Έκθεση αποτύπωσης εργασιών και περαιτέρω ενεργειών - 
περιλαμβάνει το αποτέλεσμα των εργασιών όλων των παραπάνω Πακέτων Εργασιών 

 

http://www.depan./
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Έκτακτα Σημειώματα (εφόσον απαιτείται) 

Για όλα τα θέματα για τα οποία είτε απαιτείται άμεση ενέργεια, είτε ζητείται από το ΔΕΠΑΝ, είτε από 
τον Δήμο Χανίων, είτε τέλος αφορά εκτεταμένο μεμονωμένο αντικείμενο, το προσωπικό θα 
συντάσσει και θα παραδίδει στην Υπηρεσία απλά σημειώματα και γνωμοδοτήσεις. 

 

2.ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ 

2.1. Δικαίωμα Υποβολής Φακέλου 

Δικαίωμα υποβολής φακέλου συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα 
φυσικά πρόσωπα τα οποία :  

1. Είναι εγκεκριμένα μέλη του μητρώου μηχανικών του ΔΕΠΑΝ ή κάνουν εγγραφή στο μητρώο 
μέχρι την λήξη της παρούσης πρόσκλησης (mitroo.depan.gr). 

2. Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμπεριλαμβανομένου και των 
απαραίτητων πιστοποιητικών αναγνώρισης και ισοτιμίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι 
έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή. 

3. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.  

4. Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για τους 
άνδρες υποψήφιους).  

5. Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.  

6. 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.  

7. Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή 
για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.  

8. Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.  

9. Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν 
ενδιαφέρον.  

10. 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.  

11. Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει 
δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ 
δεδικασμένου. 

12. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε μέσο. 

13. Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση 
υποψηφιότητας. 

14. Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και 
εντός της καταληκτικής ημερομηνίας. 

 

Το Δίκτυο 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, παράγρ. 4 του Ν. 1599/1986.  

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

 

http://www.depan./
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2.2 Περιεχόμενα φακέλου ηλεκτρονικής αίτησης  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν απαραίτητα, επί ποινή αποκλεισμού, ηλεκτρονική 
αίτηση στην οποία επισυνάπτονται τα εξής:  

1. Βιογραφικό σημείωμα.  

2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, μεταπτυχιακό, πτυχία ξένων γλωσσών κ.ά.).  

3. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ζητούμενα προσόντα.  

4. Βεβαιώσεις και στοιχεία που αποδεικνύουν τα επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα. 

 

2.3 Απαραίτητα Προσόντα (Υποχρεωτικά) 

Οριζόντια και για κάθε μία ειδικότητα για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον, ο/η 
ενδιαφερόμενος/η οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο υποψηφιότητάς του τα κάτωθι 
πιστοποιητικά: 

1. Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Α.Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο και αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ 
πτυχίο του εξωτερικού. 

2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον  δύο (2) ετών αντιστοίχου αντικειμένου *. 

3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις γλώσσες (CEFR - Common European Framework of Reference for 
Languages)**. 

4. Καλή γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασία 
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου ***. 

 

*Πιστοποίηση Εμπειρίας 

Τρόπος απόδειξης της εμπειρίας: 

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

✓ Βεβαίωση προϋπηρεσίας ή επιστολή καλής εκτέλεσης έργου για συναφή έργα με το 
αντικείμενο της ΥΔΟΜ. 

 

**Τρόπος απόδειξης της γνώσης ξένης γλώσσας: 

✓ Η άριστη γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 ή με κατοχή πτυχίου Certificate of 
Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Certificate of 
Proficiency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή με άλλο ισότιμο τίτλο. 

✓ Η πολύ καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 ή με κατοχή πτυχίου Certificate in 
AdvancedEnglish του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου Michigan English 
languageassessmentbattery (MELAB) ή πτυχίου MichiganEnglishtest (MET) του 
CambridgeMichiganlanguageassessment (CaMLA) ή με άλλο ισότιμο τίτλο. 

✓ Η καλή γνώση της Αγγλική γλώσσας αποδεικνύεται με κατοχή Κρατικού 
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 ή με κατοχή πτυχίου First Certificate in 
English του Πανεπιστημίου του Cambridge ή πτυχίου MichiganCertificate of 
Competency in English του Πανεπιστημίου του Michigan ή με άλλο ισότιμο τίτλο. 
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*** Τρόπος απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ 

✓ Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ 

✓ Με τίτλους σπουδών, τριτοβάθμιας (βασικούς ή μεταπτυχιακούς), 
μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικότητας Πληροφορικής ή 
γνώση χειρισμού Η/Υ 

✓ Με τίτλους σπουδών, βασικούς ή/και μεταπτυχιακούς, Πανεπιστημιακής ή/και 
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει 
ότι οι υποψήφιοι έχουν παρακολουθήσει τέσσερα τουλάχιστον μαθήματα, 
υποχρεωτικά ή κατ’ επιλογή, Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ. 

Ειδικότερα : 

Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσεις χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από 
φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή ΕΟΠΠ πρώην 
Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή έχουν εκδοθεί 
από τον ίδιο τον Ο.Ε.Ε.Κ. 

 

2.4 Κριτήρια κατάταξης και βαθμολογία αυτών 

Η αξιολόγηση των υποψηφίων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό γίνεται με τα ακόλουθα τέσσερα (4) κριτήρια: 

1. Τίτλοι σπουδών 

2. Γνώση ξένης γλώσσας 

3. Γενική επαγγελματική εμπειρία 

4. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά 

Τα κριτήρια αυτά αναλύονται, όπως παρακάτω, σε επιμέρους υποκριτήρια με αντίστοιχη 
βαθμολόγηση σε εκατονταβάθμια κλίμακα. 

 

Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

Κριτήρια Βαθμολογία 
Μέγιστη 

σταθμισμένη 
βαθμολογία 

20% 

 1. Τίτλοι σπουδών   

20 

 
Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή αντίστοιχος 
τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως 
αναγνωρισμένος και συναφής με το αντικείμενο 
της υπο πλήρωση θέσης 

υποχρεωτικό  

 40  

 

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή 
αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 
νομίμως αναγνωρισμένος και συναφής με το 
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

30  

 

Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή 
αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής 
νομίμως αναγνωρισμένος και συναφής με το 
αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

30  

  Μερικό Σύνολο 100  

5% 

 2. Γνώση ξένης γλώσσας   

5 
 

Καλή γνώση της Αγγλικής 
υποχρεωτικό  

 20  

 Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής 30  
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 Άριστη γνώση της Αγγλικής 50  

  Μερικό Σύνολο 100  

45% 

 3. Γενική και Ειδική επαγγελματική εμπειρία  30 

45 

30% 

έτη εμπειρίας    

τουλάχιστον 2 έτη 
υποχρεωτικό  

30  

περισσότερα από 5 έτη 15  

περισσότερα από 10 έτη 15  

περισσότερα από 15 έτη 40  

 Μερικό Σύνολο 100  

70% 

συνάφεια με το αντικείμενο του έργου της ΥΟΔΜ  70 

Προϋπηρεσία σε φορείς του δημοσίου με 
συναφές αντικείμενο 

  

40  

Προϋπηρεσία ως ελεύθερος επαγγελματίας για 
συναφές αντικείμενο 

30  

Προϋπηρεσία ως μισθωτός σε τεχνικό γραφείο για 
συναφές αντικείμενο 

30  

  Μερικό Σύνολο 100  

30% 

 4. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά   

30 

 Ικανότητα επικοινωνίας 25  

 Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα 25  

 Κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη 25  

 Εν γένει παρουσία και συμπεριφορά 25  

  Μερικό Σύνολο 100   

Συνολική Βαθμολογία  100 

 

2.5 Όργανα αξιολόγησης και λήψης απόφασης  

Η αξιολόγηση των υποψηφίων και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τα αρμόδια όργανα 
του ΔΕΠΑΝ. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν βάσει των εξειδικευμένων προσόντων 
και της εμπειρίας τους, από την αρμόδια Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώου του Δικτύου σε συνεργασία 
με στελέχη της υπηρεσίας δόμησης όπως αυτά θα οριστούν. Η αρμόδια Επιτροπή του ΔΕΠΑΝ θα 
εισηγηθεί στο Δ.Σ. του ΔΕΠΑΝ για την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου ή μη στον/στην 
ενδιαφερόμενη/η που πληροί τα κριτήρια. Αντικείμενο εξέτασης θα αποτελούν, επί ποινή 
αποκλεισμού, οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα και με τα υποχρεωτικά πεδία 
συμπληρωμένα. 

Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τους /τις ενδιαφερόμενους/ες επιπλέον δικαιολογητικά 
ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα για την πιστοποίηση των στοιχείων της αίτησής τους και οι 
ενδιαφερόμενοι/ες οφείλουν να τα υποβάλουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική γνωστοποίηση 
από το ΔΕΠΑΝ. 

Η διαδικασία αξιολόγησης και κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. Αξιολόγηση των απαιτούμενων προσόντων (υποχρεωτικά κριτήρια) και μοριοδότηση των 
επιπρόσθετων (βαθμολογούμενων) προσόντων των υποψηφίων βάσει των δικαιολογητικών 
που έχουν υποβάλει. 

2. Προσωπική συνέντευξη (θα κληθούν μόνο οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες πληρούν τα 
υποχρεωτικά κριτήρια) 

3. Κατάρτιση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα 
σειρά κατάταξης . 
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4. Υποβολή ενστάσεων εντός πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση των πινάκων στην ιστοσελίδα 
του ΔΕΠΑΝ. 

5. Εξέταση τυχόν ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή εντός 10 ημερών από την προθεσμία 
υποβολής των ενστάσεων 

6. Εισήγηση του τελικού πίνακα υποψηφίων στο ΔΣ του ΔΕΠΑΝ. 

7. Υπογραφή των Συμβάσεων με τους επιτυχόντες. 

 

2.6 Δημοσιότητα της Πρόσκλησης 

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιοποιείται στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του 
ΔΕΠΑΝ (www.depan.gr & www.mitroo.depan.gr), στους ηλεκτρονικούς ιστότοπους των Δήμων 
Χανίων, Αποκορώνου, Πλατανιά, Κισσάμου, Καντάνου – Σελίνου, Σφακίων και Γαύδου. 
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