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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                           Θεσσαλονίκη      27-12-2019    
                                                     Αριθμ. πρωτ.: οικ.4231 
   

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου για την 
επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC 
και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική 
υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG EUROPE 2014-2020». 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις των άρθρων 190-193 του ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτη», όπως ισχύει.  
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 εδ. 5 του Κανονισμού Προσωπικού των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης 

(ΥΕΚ 140/13.2.1998 τεύχος Β’), σχετικά με το έκτακτο προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται με απόφαση 
του Δ.Σ και είναι δυνατόν να προσλαμβάνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου και θα πρέπει να έχει 
αποδεδειγμένη κατάρτιση ή εμπειρία στο ειδικό αντικείμενο για το οποίο συνάπτεται η σύμβαση.  

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4314/2014 «Αναπτυξιακές παρεμβάσεις – Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2012/17 τροποποίηση ν. 3419/2005», περί συμβάσεων Μίσθωσης έργου σε συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις.  

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας – Αποκατάσταση αδικιών» περί απλούστευσης και επιτάχυνσης διαδικασιών 
προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων.  

6. Το π.δ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα υπ’ αρίθμ. π. δ. 347/2003, 44/2005, 
116/2006 και 146/2007, καθώς και με τον ν. 4115/2013 και ν. 4148/2013.  

7. Την με αριθμό πρωτ.:οικ.3948/06-02-2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης σχετικά με τον «Προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2017 
στους Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών».  

8. Την υπ’ αριθμ. 119/22-07-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την αποδοχή εκτέλεσης του έργου “CityZen” και για την εκχώρηση της αρμοδιότητας 
διαχείρισης του έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 

9. Την υπ’ αριθμ. 120/22-07-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την αποδοχή εκτέλεσης του έργου ‘‘e-sMARTEC” και για την εκχώρηση της αρμοδιότητας 
διαχείρισης του έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας. 

10. Την υπ’ αριθμ. 118/22-07-2019 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την αποδοχή εκτέλεσης του έργου ‘‘SinCE-AFC” και για την εκχώρηση της αρμοδιότητας 
διαχείρισης του έργου στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας.  

11. Την υπ’ αριθμ. 2/09-01-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας για την αποδοχή του έργου “RUMORE” και την εκχώρηση της αρμοδιότητας εκτέλεσης του 
έργου στο ΠΤΑ ΚΜ. 

12. Την υπ’ αριθμ. 45/2019 (Συνεδρίαση 10η / 30-08-2019) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΥΔΗΟΡΡΓ-ΚΦΞ), με την οποία έγινε 
αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου “CityZen”.  
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13. Την υπ’ αριθμ. 46/2019 (Συνεδρίαση 10η / 30-08-2019) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΜΩΘΟΡΡΓ-ΠΕ1), με την οποία έγινε 
αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου ‘‘e-
sMARTEC”.  

14. Την υπ’ αριθμ. 47/2019 (Συνεδρίαση 10η / 30-08-2019) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: Ψ46ΠΟΡΡΓ-ΠΗ9), με την οποία έγινε 
αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς το ΠΤΑ ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου ‘‘SinCE-
AFC”.  

15. Την υπ’ αριθμ. 689/06-02-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου 
Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, με την οποία έγινε αποδεκτή η εκχώρηση από την ΠΚΜ προς το ΠΤΑ 
ΚΜ της αρμοδιότητας εκτέλεσης του έργου “RUMORE”. 

16. Τα τεχνικά δελτία των έργων CityZen, e-sMARTEC, SinCE-AFC & RUMORE, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα των δράσεων τους και τον προϋπολογισμό τους.  

17. Την υπ’ αριθμ. 62/2019 (13η Συνεδρίαση της 18/12/2019) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΡΦ2ΟΡΡΓ-ΦΨΠ), με την οποία 
εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου 
για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου 
e-sMARTEC και τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου για την γραμματειακή, διοικητική, 
λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων SinCE-AFC, CityZen & RUMORE τα οποία 
συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας «INTERREG 
EUROPE 2014-2020» 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη:  

 μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Μηχανικών) για την επιστημονική, γραμματειακή, διοικητική, 
λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου e-sMARTEC 

 μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού) για την γραμματειακή, διοικητική, 
λογιστική και τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου SinCE-AFC 

 μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου (ΠΕ Γεωτεχνικών) για την γραμματειακή, διοικητική, λογιστική και 
τεχνική υποστήριξη υλοποίησης των έργων CityZen & RUMORE 

 

Η προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΤΑ ΚΜ (www.rdfcm.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα 
http://sites.diavgeia.gov.gr/ptakm  την Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019.  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 08 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 15:00.   

Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης ανακοίνωσης αποτελεί το επισυναπτόμενο Τεύχος, όπου αναφέρονται 
αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. 

 

 

 

 

Η Προϊστάμενη Ο Διευθυντής 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

του Π.Τ.Α. ΚΜ 

κ.α. 
 

 
 

Χρυσάνθη Κισκίνη 
Κωνσταντίνος 
Τερτιβανίδης 

Απόστολος Γ. Τζιτζικώστας 

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
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