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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με έναν (1) εξωτερικό 
Ειδικό Επιστήμονα ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  για την υποστήριξη του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRIS 
(HORIZON 2020) 
 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’) «α) 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 ί 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και 
άλλες διατάξεις» όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.  

3. Tις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».  

4. Τις διατάξεις της §5 του άρθρου 14 του Ν.4403/16, με τις οποίες προστέθηκε 
περ. κζ' στην §1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α').  

5. Την υπ΄ αριθ. 3955/29-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών για τον 
«Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».  

6. Την υπ’ αριθμ. 603/30-10-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Αλεξανδρούπολης εγκρίθηκε η αποδοχή ένταξης του έργου με τίτλο IRIS – 
Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities, στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “OΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” για την Έρευνα και την Καινοτομία 
2014-2020. 

7. Την υπ’ αριθμ. 774199/01-02-2016 Σύμβαση (Grant Agreement) μεταξύ του 
Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύωσης (INEA) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και των σαραντατριών (43) εταίρων του προγράμματος 
εκπροσωπούμενοι από τον συντονιστή εταίρο GEMEENTE UTRECHT (Δήμος 
Ουτρέχτης) περιγράφεται το εύρος του αντικειμένου του εγκεκριμένου έργου, 
καθώς και η εξειδίκευση και οι ανθρωπομήνες απασχόλησης που απαιτούνται 
για να υλοποιηθεί. 



8. Την υπ’ αριθμ. 310/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 
(ΑΔΑ: Ω7Κ7ΩΨΟ-44Π) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη επιστημονικού 
συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του IRIS. 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με έναν (1) Εξωτερικό Ειδικό Επιστήμονα ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ για την υποστήριξη του Δήμου Αλεξανδρούπολης στη 
συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα IRIS  (HORIZON 2020) με τα αντίστοιχα 
απαιτούμενα προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β): 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

Κωδικός 
απασχόλησης 

Τόπος εκτέλεσης Ειδικότητα Διάρκεια 
Σύμβασης 

Αριθμός 
ατόμων 

 ΔΗΜΟΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

Εξωτερικό 
ειδικό 
επιστήμονα 
ΠΕ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟ
ΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Η χρονική 
περίοδος 
απασχόλησης με 
σύμβαση 
μίσθωσης έργου 
ορίζεται από την 
υπογραφή της και 
έως 30/9/2022. Σε 
περίπτωση 
παράτασης του 
προγράμματος 
ίνεται  δυνατότητα 
αντίστοιχης 
ανανέωσης, χωρίς 
μεταβολή του 
οικονομικού 
αντικειμένου.  

1 

 

Το έργο έχει ως στόχο την υποστήριξη των lighthouse cities (πόλεις φάροι) της 
Ουτρέχτης (NL), του Γκέντερμποργκ (SE) και της Νίκαιας (FR) καθώς και των follower 
cities (πόλεις ακόλουθοι) Βάασα (FI), Αλεξανδρούπολη (GR), Τενερίφη (ES) και 
Φοσκάνη (RO) να αντιμετωπίσουν την άμεση ανάγκη για παροχή υπηρεσιών 
ενέργειας και μεταφορών οι οποίες είναι οικονομικότερες, ευκολότερα 
προσβάσιμες και συνεισφέρουν προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής και της 

αειφορίας. Μέσω της υλοποίηση έξυπνων λύσεων που ενσωματώνουν την 
ενέργεια, τις μεταφορές και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), το 
έργο IRIS στοχεύει στην ποσοτικοποίηση της αξία των προτεινόμενων λύσεων και 
στην εξέταση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία λαμβάνουν υπόψη 
πολλά και διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
μεγιστοποίησης και αναπαραγωγής των αποτελεσμάτων του έργου σε 
περισσότερες πόλεις της Ευρώπης και παγκοσμίως. 

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει ως follower πόλη με σκοπό την εκπόνηση 
δραστηριοτήτων αναπαραγωγής των έξυπνων λύσεων που έχουν ήδη εφαρμοστεί ή 



πρόκειται να εφαρμοστούν στις πόλεις «φάρους» αναγνωρίζοντας και λαμβάνοντας 
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κλιματολογικά και πληθυσμιακά κριτήρια της 
περιοχής. Στα πέντε χρόνια που διαρκεί το έργο, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα 
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις πόλεις φάρους λαμβάνοντας πληροφορίες 
για την επιτυχή και μη επιτυχή υλοποίηση καινοτόμων παρεμβάσεων στους τομείς 
της ενέργειας, των μεταφορών και των ΤΠΕ με στόχο την μετατροπή σε μία έξυπνη 

και περιβαλλοντικά φιλική πόλη. Θα εκπονηθούν μελέτες για την περαιτέρω 
ανάπτυξη ενεργειακών έργων που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των δημοτών της Αλεξανδρούπολης και ταυτόχρονα στην εξοικονόμηση 
οικονομικών πόρων για τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης.  

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα υλοποιήσει μελέτες σκοπιμότητας για την ανάπτυξη 
ενεργειακά θετικών περιοχών μέσω χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (energy 
positive districts), την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
(V2G solution), την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων κινητικότητας για τους πολίτες 
(όπως car sharing, ηλιακοί σταθμοί φόρτισης, κ.α.), την ανάπτυξη ψηφιακής 
πλατφόρμας για την πόλη και τους πολίτες και την περαιτέρω αξιοποίηση της 
γεωθερμικής ενέργειας.  

Το αντικείμενο απασχόλησης αφορά τα ακόλουθα πακέτα εργασίας του έργου: 

WP1: Στρατηγική μετάβασης: Πέντε άξονες για την μεγιστοποίηση της συνέργειας 
και της επαναληψιμότητας  
WP2: Ευρωπαϊκή συνεργασία με πρόγραμματα, πρωτοβουλίες και κοινότητες 
WP3: Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και δραστηριότητες αξιοποίησης 
WP8: Αναπαραγωγή από περιοχές πόλεων “Φάροι”, πόλεις “Ακόλουθοι” και 
διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά 
WP9: Παρακολούθηση και αξιολόγηση 
WP10: Επικοινωνία και διάχυση 
WP11: Διαχείριση έργου 
WP12: Δεοντολογικές απαιτήσεις 
 
Η απασχόληση θα γίνεται κυρίως με:  
α. Συμμετοχή στην Ομάδα διοίκησης του έργου  
β. Συναντήσεις εργασίας στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή  
γ. Διοργάνωση και συμμετοχή στα workshops και στις δράσεις του Έργου  
δ. Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας  
ε. Υποστήριξη στην σύνταξη σχεδίων δράσεων του Έργου  
στ.Παρακολούθηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου  
ζ. Έλεγχος και συμμετοχή στη σύνταξη τεχνικών αναφορών, εκθέσεων προόδου του 
Έργου  
η. Συμμετοχή στις δράσεις δημοσιότητας 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 



ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ 
της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 
(Αποδεικτικό: Τίτλος Σπουδών) 
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου 
σπουδών. (Αποδεικτικό: Άδεια άσκησης επαγγέλματος) 
γ) Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης με αντικείμενο την Ενέργεια και το Περιβάλλον 
(ΑΕΙ ή ισοδύναμος αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του 
εξωτερικού). (Αποδεικτικό: Τίτλος Σπουδών) 
δ) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
ε) Επαγγελματική εμπειρία στην υλοποίηση δύο (2) τουλάχιστον ευρωπαϊκών 
συγχρηματοδοτούμενων έργων με αντικείμενο συναφές με Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 
στ) Επαγγελματική εμπειρία στη μελέτη εφαρμογών γεωθερμίας χαμηλών 
θερμοκρασιών 
ζ) Επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση δύο (2) τουλάχιστον έργων ανάλυσης 
ενεργειακών καταναλώσεων και υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος μεγάλων 
συστημάτων (π.χ. δήμος, περιφέρεια, κλπ) 
η) Επιστημονική επάρκεια η οποία θα αποδεικνύνεται από 
δημοσιεύσεις/παρουσιάσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια σε συναφές 
αντικείμενο με την Ενέργεια 
 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
α) Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας έως 65 ετών και να έχουν υγεία και τη 
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της 
ειδικότητας που επιλέγουν. 
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και για οποιαδήποτε ποινή για 
κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία.  
γ) Να έχουν δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών. 
 
Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση, με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο της ειδικότητας 
που ζητείται για την εκτέλεση του έργου. 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά  
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. 
ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να 
προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το 
«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» δικαιολογητικά, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Επιπλέον, οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν ένα σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα 
(συνημμένο στο έντυπο αίτησης). 



 
Ανάρτηση της Ανακοίνωσης  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης 
στο χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του 
Δήμου Αλεξανδρούπολης (σύνδεσμος:www.alexpolis.gr). 
 
Υποβολή συμμετοχής  
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης (χορηγείται 
από τη υπηρεσία και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης) και να το υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα διακιολογητικά: α) 
είτε αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο 
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου Προμηθειών & Αποθήκης  στον  1o όροφο 
του κτιρίου του Δημαρχείου στην Αλεξανδρούπολη στην οδό Λ. Δημοκρατίας 306 
και κατά τις ώρες 8:00-14:00. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2551064231. Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων ορίζεται έως την Παρασκευή   05/07/2019  και ώρα 14:00. 
 
Επιλογή υποψηφίου  
Για την επιλογή λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η 
επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευση και η εμπειρία του στα αναφερόμενα 
στην παρούσα Πρόσκληση. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των 
τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας για την υποβολή της 
αίτησης. 
 
 
 
                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
 
                        ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  


