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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 1 2019
Για την σύναψη μίσθωσης έργου

Του Ν.Π.Δ.Δ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού
ΠεριβάλλοντοΔήμου Αγίου Δημητρίου

Έχοντας υπόψη
1 Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν 2527/1 997 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
2 Τις διατάξεις του Ν 3852/2010 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
3 Την με αριθμ 23/31-1-2019 Απόφαση τουΔ.Σ του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού

και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου
4 Την με αριθμ πρωτ 16343/4816/14-2-2019 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Απικής
5 Την με αριθμ πρωτ 2906/18-4-2019 βεβαίωση του ΑΣΕΠ
6 Την υπ αριθμ πρωτ 84848/22186/10-9-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Απικής
Ανακοινώνει

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο ενός 1 ατόμου
για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος

Δήμου Αγίου Δημητρίου που εδρεύει στον Δήμο Αγίου Δημητρίου Νομού
Αττικής με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου εκμάθηση κολύμβησης για την
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης βλ ΠΙΝΑΚΑ Α με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα βλ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ Α ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ανά κωδικό απασχόλησης

Κωδικός
Απασχ/σης Τόιτος εκτέλεσης Ειδικότητα Αιάρκεια

σύμβασης
Αριθμός
ατόμων

1(H Εγκαταστάσεις Ν.Ι1.Λ.Λ
Αγίου Αημητρίου

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
με ΓίΑικότητα κολύμβηση

Έως 12

μήνες
I

ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ανά κωδικό απασχόλησης

Κωδικός
Απασχ/σης

Τίτλος σπουδών και λοιπά απιιιτοϋμενα τυπικά τυχόν πρόσθετα προσόντα

100

Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικ-ής Αγωγής KW Αθλητισμού ειδικότητας
Κολύμβησης ΑΡ.Ι ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Ε.Α.Π ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Γ ΑΙ-Ί της ημεδαπής ή ισότιμος

τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας

ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ο υποψήφιος πρέπει
1 Να έχει Ελληνική ιθαγένεια
2 Να είναι ηλικίας 21 έως 65 ετών
3 Να είναι υγιείς αρτιμελείς και να έχει φυσική κατάσταση κατάλληλη για την άσκηση

εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης
4 Να μην έχει κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα καταδίκη υποδικία
δικαστική συμπαράσταση
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά γενικών
προσόντων των υποψηφίων
1 Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών όπως αναφέρονται παραπάνω
για τις αντίστοιχες ειδικότητες
Σε περίπτωση τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική

γλώσσα όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις
2 Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 για
την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό
3 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
4 Βεβαιώσεις από διδακτική προϋπηρεσία ιδίου αντικειμένου
5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης
6 Αποδεικτικό προστατευόμενου μέλους ΑΜΕΑ Βεβαίωση σπουδών τέκνου
7 Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πρόσφατης έκδοσης Αποκλείεται η απόδειξη
με υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης και κάρτας ανεργίας
8 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1 599/86 όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο
ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα παράλληλη απασχόληση
9 Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων μόνο για άνδρες ή η νόμιμη απαλλαγή

και η αιτία απαλλαγής Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή
στην κρίση της καταλληλόλητάς του για την υπηρεσία που προορίζεται ιδιαίτερα δε εάν
τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος Οτι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή
δικαστική αντίληψη και Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο
από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν
επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του
κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗΣ
Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης να δημοσιευθεί σε δύο 2 ημερήσιες ή εβδομαδιαίες

τοπικές εφημερίδες του νομού εφόσον εκδίδονται
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας
και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου Θα συνταχθεί και

σχετικό πρακτικό ανάρτησης
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν
είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά

με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Οργανισμός

Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημητρίου Απικής
στην ακόλουθη διεύθυνση Ειρήνης 17 Αγιος Δημήτριος Τ.Κ 17343 απευθύνοντάς
την στο Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος υπ όψιν κας Σταυρούλας
Λογιώτη τηλ επικοινωνίας 210-9760505
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων

κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 10 ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά

και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
σε ημερήσιες εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και
στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου εφόσον η ανάρτηση είναι

τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η τελική επιλογή του ατόμου που θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου με το ΝΠΔΔ
για την εκτέλεση του παραπάνω έργου είναι ευθύνη της ορισθείσας τριμελούς επιτροπής

η οποία θα επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων και κατόπιν προσωπικής

συνέντευξης και πρακτικής εξάσκησης εάν αυτό χρειαστεί θα αποφανθεί για
την καλλιτεχνική επάρκεια του υποψηφίου και θα κατατάξει τον υποψήφιο βάσει των
κριτηρίων της ανακοίνωσης
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στο κατάστημα της υπηρεσίας
μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου Αγίου Δημητρίου Κατά των ανωτέρω

πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις ενώπιον της
επιτροπής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία η οποία λήγει μετά την πάροδο πέντε
5 ημερολογιακών ημερών από την ανάρτησή τους

Πρόσληψη
Η υπηρεσία θα συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου επί αντίτιμο με το άτομο που θα
επιλεγεί το οποίο θα αμείβεται με κατάθεση δελτίου παροχής υπηρεσιών
Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων συνεπεία ενστάσεως συνεπάγεται ανακατάταξη των
υποψηφίων εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα ενώ απολύεται ο υποψήφιος που
δεν δικαιούται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης Ο απολυόμενος λαμβάνει τις
αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή του έως την ημέρα της απόλυσης
χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή
Άτομο που έχει συνάψει σύμβαση μίσθωση έργου και αποχωρεί πριν από τη λήξη της
σύμβασής του αντικαθίσταται με άλλον από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους
στον πίνακα της οικείας ειδικότητας κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν
Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος που θα συνάψει σύμβαση μίσθωση έργου κατόπιν
αναμόρφωσης των πινάκων ή λόγω αντικατάστασης του αποχωρούντα υποψηφίου
απασχολείται για το υπολειπόμενο κατά περίπτωση χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως

της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα
ανακοίνωση

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
Χριστοδουλής Κωνσταντίνος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΟΤΕΡΙΚΠΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ.ΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Αρ Πρωτ 6537 18-09-2019
ΑΡ ΜΕΛΕΤΗΣ 24/2019 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 29/2018

ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Δήμος Ρήγα Φεραίου προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό ΔημόσιοΔιαγωνισμό
άνω των ορίων με αξιολόγηση προσφορών και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προ
σφοράγια την προμήθεια με τίτλο«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ η οποία
έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ I με βάση την απόφαση ένταξης μεαρ
πρωτ 8796/07-02-201 9 του τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης
Π.Δ.Ε του Υπουργού Εσωτερικών
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει την
• Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη δημιουργία τριάντα δύο 32 Τοπικών

Σταθμών Ελέγχου Τ.Σ.Ε σε υφιστάμενες υποδομές του δικτύου δεξαμενές
γεωτρήσεις και αντλιοστάσια
• Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών 3 Σταθμών Διαχείρισης Πίεσης

Σ Δ Π για την παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων παροχής πίεσης
και την εξελιγμένη διαχείριση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού δικτύου
• Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δέκα οκτώ 18 Σταθμών Μέτρησης
Πίεσης Σ Μ Π για την παρακολούθηση της πίεσης σε κρίσιμα σημεία του εσωτερικού

δικτύου
• Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τεσσάρων χιλιάδωνπεντακοσίων
4.500 Τοπικών Σταθμών Ελέγχου Κατανάλωσης Τ Σ Ε Κ για την παρακολούθηση

τηςκατανάλωσης στις απολήξεις του δικτύου
• Προμήθεια Φορητών Σταθμών Ελέγχου Φ.Σ.Ε για τον προγραμματισμό τον έλεγχο
διαρροών και της ποιότητας του νερού
• Προμήθεια και εγκατάσταση Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου Κ Σ Ε ο οποίος θα περιλαμβάνει

εξοπλισμό επικοινωνίες λογισμικά κλπ
• Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος
• Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς

προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών 3 μηνών από την ημερομηνία
θέσεως του σε λειτουργία
• Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων CPV 32441100-7 και 32441200-8
Συστημικός Αρ ΕΣΗΔΗΣ 80079
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.320.348,00 € συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 24 προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 2.677.700,00 € ΦΠΑ
642.648,00 €
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής

της 12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία τη
τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 6/11/2019και ώρα
1 0:00 πμ Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας Του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ μέσω της Διαδικτυακής
πύλης www.pcomitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,6/11/2019 και ώρα 10:00 πμ
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται

από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς προσφέροντες εγγυητική επιστολή

συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των πενήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων
πενήντα τεσσάρων ευρώ 53.554,00€ που αντιστοιχεί στο 2 της εκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ με την κατάλληλη στρογγυλοποίηση

Βελεστίνο 18/9/2019
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Δήμου

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Στ Νασίκας

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στην υπηρεσία

μας στην ανωτέρω διεύθυνση
Τα FAX της εφημερίδας είναι
210 38.17.331-210 38.17.281
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