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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για υποβολή προτάσεων σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:
• Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον νόμο υπ’
αριθ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών.
• Την υπ’ αριθ. 200/16-06-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθ. πρωτ. 37260).
• Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το
πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις μίσθωσης
Έργου.
• Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016, που τροποποιεί
την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει εξαίρεση για τις
συγχρηματοδοτούμενες Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου.
2. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.».
3. Το ισχύον καταστατικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» με αριθ. ΓΕΜΗ
161507614000.
4. Το υπ’ αριθ. 100CN22182GR1976/10-01-2022 Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
που εφαρμόζει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.».
5. Την από 15/07/2022 Προγραμματική Σύμβαση (Π.Σ.) των άρθρων 12 και 44 του Ν.4412/2016 και
του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) μεταξύ της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου & του
Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε.-Α.Ο.Τ.Α.» για την πράξη "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ".
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6. Τις ανάγκες περεταίρω στελέχωσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού
Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» βάσει των ανωτέρω.
7. Το υπ’ αριθ. 14/19-07-2022 (Θέμα 9ο, ΑΔΑ: Ρ9ΧΒ46ΝΟ3Γ-Ν4Ο) πρακτικό του Δ.Σ του Αναπτυξιακού
Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» περί έγκρισης και δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου ιδιωτικού δικαίου, στο
πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την
Πράξη: "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ".

Απευθύνει
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.)
ιδιωτικού δικαίου με δεκαεπτά (17) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης
για την πράξη "ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ".
Το αντικείμενο των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της ανωτέρω
πράξης και δεν καλύπτει πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. –
Α.Ο.Τ.Α.».
•

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου – Ειδικότητα – Αντικείμενο – Απαιτούμενα Προσόντα

Ειδικότητα (1)
Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (10) & (16) με εμπειρία > 20 ετών
1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία και θα αναλάβει τον
συντονισμό της ομάδας μελέτης για την άρτια και ορθή υλοποίησή της.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
μελέτης συγκοινωνιακών έργων σε επίπεδο οριστικής μελέτης καθώς και
ο συντονισμός της ομάδας μελέτης στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω
Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη κύριας οδού, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού
δικτύου.
▪ Οριστική μελέτη επτά (7) ισόπεδων κόμβων.
▪ Οριστική μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη κύριας οδού, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού
δικτύου.
▪ Οριστική μελέτη τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων.
▪ Οριστική μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης, Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ.
Εκθέσεις πορείας εξέλιξης της εκπόνησης μελέτης.
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Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 286 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 500,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.

Απαιτούμενα Προσόντα

1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (10) & (16) – Γ’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών.
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία ως υπεύθυνος/συντονιστής
μελετητικών ομάδων, τουλάχιστον μία σύμβαση κατά την τελευταία
πενταετία (5ετία).

Πρόσθετα Προσόντα

1. Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (10) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
πέντε συμβάσεις.
2. Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (16) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
πέντε συμβάσεις.
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Ειδικότητα (2.1)
Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (10) με εμπειρία > 20 ετών
1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
μελέτης συγκοινωνιακών έργων σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο
πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη κύριας οδού, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού
δικτύου.
▪ Οριστική μελέτη επτά (7) ισόπεδων κόμβων.
▪ Οριστική μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη κύριας οδού, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού
δικτύου.
▪ Οριστική μελέτη τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων.
▪ Οριστική μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 220 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 450,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (10) – Β’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (10) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
πέντε συμβάσεις.
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Ειδικότητα (2.2)
Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα
Πρόσθετα Προσόντα

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (10) με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
2
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
μελέτης συγκοινωνιακών έργων σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο
πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη κύριας οδού, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού
δικτύου.
▪ Οριστική μελέτη επτά (7) ισόπεδων κόμβων.
▪ Οριστική μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη κύριας οδού, παράπλευρου και εγκάρσιου οδικού
δικτύου.
▪ Οριστική μελέτη τεσσάρων (4) ισόπεδων κόμβων.
▪ Οριστική μελέτη Σήμανσης - Ασφάλισης.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 220 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 150,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (10) – Α’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (10) κατά την
τελευταία πενταετία (5ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
δύο συμβάσεις.
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Ειδικότητα (3.1)

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (16) με εμπειρία > 20 ετών

Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
τοπογραφικής και κτηματογραφικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής
μελέτης στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής
Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική τοπογραφική μελέτη.
▪ Κτηματογράφηση.
▪ Σύνταξη Κτηματολογίου.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική τοπογραφική μελέτη.
▪ Κτηματογράφηση.
▪ Σύνταξη Κτηματολογίου.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 176 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 450,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (16) – Γ’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία > 20 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (16) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
πέντε συμβάσεις.
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Ειδικότητα (3.2)
Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο
Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα
Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (16) με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών
1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
τοπογραφικής και κτηματογραφικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης
στο πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική τοπογραφική μελέτη.
▪ Κτηματογράφηση.
▪ Σύνταξη Κτηματολογίου.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική τοπογραφική μελέτη.
▪ Κτηματογράφηση.
▪ Σύνταξη Κτηματολογίου.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 176 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης
των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό των
300,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών
εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη
επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το
συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν να
καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την
κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον όρο
ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ
Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες
του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη
Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο
συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνηση του/της
συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (16) – Β’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (16) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις
συμβάσεις.
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Ειδικότητα (4)
Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο
Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα
Προσόντα
Πρόσθετα Προσόντα

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (13) με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών
2
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
υδραυλικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο πλαίσιο υλοποίησης
της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης. Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης αρτηρίας, παράπλευρου
και εγκάρσιου οδικού δικτύου και των ισόπεδων κόμβων. Οριστική
μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης καταστρώματος γεφυρών.
▪ Οριστική μελέτη εγκάρσιων τεχνικών ανοίγματος ≤6,0μ.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη αποχέτευσης - αποστράγγισης αρτηρίας, παράπλευρου
και εγκάρσιου οδικού δικτύου και των ισόπεδων κόμβων. Οριστική
μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης καταστρώματος γεφυρών.
▪ Οριστική μελέτη εγκάρσιων τεχνικών ανοίγματος ≤6,0μ.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 110 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος εκπόνησης
των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό των
300,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό αυτό
συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών και λοιπών
εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και οποιαδήποτε άλλη
επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά το
συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν να
καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την
κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον όρο
ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΜΟΡΙΑΣ
Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες
του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα Έργου και τη
Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Έργου. Στο
συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνηση του/της
συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (13) – Β’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (13) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις
συμβάσεις.
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Ειδικότητα (5)

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (27) με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών

Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης της ως
άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Μ.Π.Ε.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Μ.Π.Ε.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 66 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 300,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (27) – Β’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες περιβαλλοντικών
επιπτώσεων, κατηγορία μελέτης (27), κατά την τελευταία δεκαετία
(10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις συμβάσεις.
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Ειδικότητα (6)

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (20) με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών

Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
γεωλογικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική γεωλογική μελέτη
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική γεωλογική μελέτη
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 88 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 300,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (20) – Β’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (20) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
τρεις συμβάσεις.
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Ειδικότητα (7.1)

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (8) με εμπειρία > 20 ετών

Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
μελέτης τεχνικών έργων σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη δύο (2) τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων.
▪ Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης μήκους 150μ.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη Κάτω Διάβασης υφιστάμενης οδού.
▪ Έλεγχος στατικής επάρκειας τριών (3) υφιστάμενων τεχνικών
▪ Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης μήκους 250μ.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 88 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 450,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (8) – Γ’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία μεγαλύτερη των είκοσι (20) ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (8) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
πέντε συμβάσεις.
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Ειδικότητα (7.2)

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (8) με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών

Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα
Ειδικότητα (7.3)

1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
μελέτης τεχνικών έργων σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη δύο (2) τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων.
▪ Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης μήκους 150μ.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη Κάτω Διάβασης υφιστάμενης οδού.
▪ Έλεγχος στατικής επάρκειας τριών (3) υφιστάμενων τεχνικών
▪ Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης μήκους 250μ.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 88 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 300,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (8) – Β’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (8) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
τρεις συμβάσεις.
Μελετητής κατηγορίας μελέτης (8) με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
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Αριθμός Συνεργατών

2

Αντικείμενο Σύμβασης

Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
μελέτης τεχνικών έργων σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη δύο (2) τεχνικών γεφύρωσης ρεμάτων.
▪ Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης μήκους 150μ.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη Κάτω Διάβασης υφιστάμενης οδού.
▪ Έλεγχος στατικής επάρκειας τριών (3) υφιστάμενων τεχνικών
▪ Οριστική μελέτη τοίχων αντιστήριξης μήκους 250μ.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 88 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

Ειδικότητα (8.1)

Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 150,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (8) – Α’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (8) κατά την
τελευταία πενταετία (5ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
δύο συμβάσεις.
Μελετητής κατηγορίας μελέτης (21) με εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών
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Αριθμός Συνεργατών

Αντικείμενο Σύμβασης

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα
Ειδικότητα (8.2)

1
Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
γεωτεχνικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών έργων.
▪ Μελέτη θεμελίωσης οδοστρώματος.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών έργων.
▪ Γεωτεχνική μελέτη επιχωμάτων σε μήκος περίπου 200μ.
▪ Γεωτεχνική μελέτη οπλισμένων επιχωμάτων σε μήκος 500μ.
▪ Γεωτεχνική μελέτη ορυγμάτων σε μήκος 400μ.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.
Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 88 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 300,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (21) – Β’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (21) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
τρεις συμβάσεις.
Μελετητής κατηγορίας μελέτης (21) με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών

Αριθμός Συνεργατών

1

14

Αντικείμενο Σύμβασης

Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
γεωτεχνικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο πλαίσιο
υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών έργων.
▪ Μελέτη θεμελίωσης οδοστρώματος.
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Γεωτεχνική μελέτη θεμελίωσης τεχνικών έργων.
▪ Γεωτεχνική μελέτη επιχωμάτων σε μήκος περίπου 200μ.
▪ Γεωτεχνική μελέτη οπλισμένων επιχωμάτων σε μήκος 500μ.
▪ Γεωτεχνική μελέτη ορυγμάτων σε μήκος 400μ.
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 88 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 150,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.
Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.
1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (21) – Α’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (21) κατά την
τελευταία πενταετία (5ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
δύο συμβάσεις.
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Ειδικότητα (9)

Μελετητής κατηγορίας μελέτης (9) με εμπειρία τουλάχιστον 12 ετών

Αριθμός Συνεργατών

1

Αντικείμενο Σύμβασης

Ο/Η Συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα μελέτης σύμφωνα με την
επιστημονική του εξειδίκευση και εμπειρία.
Αντικείμενο της υπό́ σύναψη σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση της
ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης σε επίπεδο οριστικής μελέτης στο
πλαίσιο υλοποίησης της ως άνω Προγραμματικής Σύμβασης.
Παραδοτέα αποτελούν:
- Παράκαμψη Τεγέας
▪ Οριστική μελέτη οδοφωτισμού επτά (7) ισόπεδων κόμβων
- Παράκαμψη Άστρους
▪ Οριστική μελέτη οδοφωτισμού επτά (7) ισόπεδων κόμβων
Πλήρη σειρά́ σχεδίων υπό́ κατάλληλη κλίμακα – τεύχη υπολογισμούπροδιαγραφές κ.α.

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Η χρονική́ διάρκεια του αντικειμένου της σύμβασης του/της συνεργάτη
ορίζεται σε 66 ανθρωποημέρες βάσει του χρονοδιαγράμματος
εκπόνησης των επιμέρους μελετών και σύμφωνα με το συνολικό
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Αμοιβή –
Τρόπος πληρωμής
Σύμβασης

Ως ημερήσια αποζημίωση/αμοιβή του/της συνεργάτη ορίζεται το ποσό
των 300,00 € πλέον του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Διευκρινίζεται ότι στο ποσό
αυτό συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αναλογουσών ασφαλιστικών
και λοιπών εισφορών, το σύνολο των φόρων κλπ., καθώς και
οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση του επιλεγέντα παρούσα ή μέλλουσα.
Η αμοιβή του συνεργάτη σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά
το συνολικό τίμημα για την ανωτέρω χρονική διάρκεια και είναι δυνατόν
να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και
την κατά τμήματα παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης, υπό τον
όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο Έργο, μετά από
πιστοποίηση παραλαβής των παραδοτέων και την προσκόμιση όλων των
απαιτούμενων δικαιολογητικών για την πληρωμή.

Τόπος εκτέλεσης
εργασιών

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του Έργου του/της συνεργάτη θα
παρέχονται αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αναπτυξιακού Οργανισμού
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α.» στην Τρίπολη, καθώς και όπου απαιτείται από
τις ανάγκες του Έργου. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται
με τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, την Ομάδα
Έργου και τη Διοίκηση της Εταιρείας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Έργου. Στο συνολικό ποσό της αμοιβής περιλαμβάνονται τα έξοδα
μετακίνηση του/της συνεργάτη.

Απαιτούμενα Προσόντα

Πρόσθετα Προσόντα

1. Πτυχίο Μελέτης κατηγορίας (9) – Γ’ Τάξης.
2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 12 ετών.
Ειδική επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες κατηγορίας (9) κατά την
τελευταία δεκαετία (10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις
πέντε συμβάσεις.
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•
➢

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα
φυσικά πρόσωπα τα οποία:
1. Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
2.

Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

3.

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

4.

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

5.

Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην πρόταση
υποψηφιότητας.

6.

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

7.

Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.

8.

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.

9.

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

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.
➢

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και επί ποινή
αποκλεισμού, τα παρακάτω:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής όπως αναφέρονται στην παραπάνω
ενότητα.
3. Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η σχετική εκπαίδευση, η επαγγελματική εμπειρία, η
ειδική επαγγελματική εμπειρία κ.λπ.
4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
5. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου Μελέτης αντίστοιχης κατηγορίας και τάξης.
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6. Τεκμηρίωση Γενικής επαγγελματικής εμπειρίας.
Η Γενική επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Για τους μισθωτούς
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης ή Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του μισθωτού για το χρόνο ασφάλισης συνοδευόμενη
από αντίγραφο του συνοπτικού ιστορικού ασφάλισης όπως αυτό τηρείται στον e-EFKA.
Για τους ελευθέρους επαγγελματίες:
Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλιση ή Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του επαγγελματία για το χρόνο ασφάλισης
συνοδευόμενη από αντίγραφο του συνοπτικού ιστορικού ασφάλισης όπως αυτό τηρείται στον eEFKA.
7. Τεκμηρίωση Ειδικής επαγγελματικής εμπειρίας.
Η επαγγελματική Ειδική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της
θέσης εργασίας και η αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία ή προσκόμιση Υπεύθυνης
Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, συνοδευόμενη από πίνακα συμβάσεων από τις
οποίες να προκύπτει το ακριβές αντικείμενο της θέσης εργασίας, το χρονικό διάστημα και η
αντίστοιχη αποκτηθείσα ειδική εμπειρία.
8. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε κρίνει σκόπιμο
προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» ως υπεύθυνος
επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και η επεξεργασία
γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του κατάλληλου υποψηφίου.
Οι μόνοι που επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται είναι η Αρμόδια Επιτροπή
αξιολόγησης / ενστάσεων και το διοικητικό προσωπικό του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής
Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.». Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την ολοκλήρωση
της διαδικασίας επιλογής και σύναψης των συμβάσεων και στη συνέχεια διαγράφονται εκτός αν
άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή εφόσον απαιτηθεί για την
προάσπιση των δικαιωμάτων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.».
Οι υποψήφιοι υποβάλλοντας σχετική αίτηση υποψηφιότητας αυτομάτως παρέχουν τη συγκατάθεσή
τους στον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» για την
επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν. Η επεξεργασία των
δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καν. (εε) 679/2016 του ΕΚ και του
Συμβουλίου (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).
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•

Διαδικασία Υποβολής – Αξιολόγησης - Ανάθεσης
➢

Διαδικασία Υποβολής Υποψηφιοτήτων

Η Πρόσκληση κατόπιν εγκρίσεως της από το Διοικητικό Συμβούλιο, αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» ( www.morias-aota.gr)
για τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες.
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης,
υποβάλλοντας ερωτήσεις προς τoν Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» μέχρι και τη Δευτέρα 25/07/2022 και ώρα 14:00. Το σύνολο των ερωτήσεων που τυχόν
υποβληθούν με τις αντίστοιχες απαντήσεις θα αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» την επομένη της ταχθείσας
ημερομηνίας. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή
διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός
σφραγισμένου φακέλου με συστημένη ταχυδρομική επιστολή επί αποδείξει παραλαβής ή με
υπηρεσία ταχυμεταφοράς με εντολή επιστροφής πρωτοκόλλου ή αυτοπροσώπως ή μέσω
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους και εντός αποκλειστικής ημερομηνίας που αρχίζει την
επομένη μέρα της ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα : www.morias-aota.gr, ήτοι από την
20/07/2022 έως και την Παρασκευή 29/07/2022 και ώρα 14:00 στα γραφεία του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» επί της οδού Ναυπλίου 27, Τ.Κ. 22132
Τρίπολη.
Οι φάκελοι των υποψηφιοτήτων πρέπει να έχει την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης
της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Αναπτυξιακού Οργανισμού
Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» για την Πράξη: " ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΕΓΕΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ
ΑΣΤΡΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ", και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και
ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη
διαδικασία της αξιολόγησης. Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται
μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.».
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➢

Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφιοτήτων

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης και η λήψη της τελικής απόφασης
θα γίνει από τα αρμόδια όργανα του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α.» και θα καταρτιστεί για αυτό πίνακας κατάταξης.
Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους
της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η δίκαιη κρίση, ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης
υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση Έργου σύμφωνα με τις
ανάγκες υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
H διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει τα παρακάτω:
1. Η Επιτροπή ελέγχει το εμπρόθεσμο υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και προχωρά στην
αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των
υποψηφίων βάσει των όρων που τίθενται. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τους υποψηφίους
οποιοδήποτε διευκρινιστικό ή συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί κατάλληλο για την απόδειξη των
προσόντων και της καταλληλόλητας τους για την συγκεκριμένη θέση, η μη προσκόμιση του οποίου
στην ταχθείσα ημερομηνία από τον υποψήφιο συνεπάγεται τον αποκλεισμό του.
2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετεχόντων, η
Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου
και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» τη λήψη απόφασης απόρριψης των προσφορών αυτών.
Μετά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποστέλλεται με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ενημερωτική επιστολή στο σύνολο των υποψήφιων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχή τους και πραγματοποιείται σχετική
ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως
αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» έως την πέμπτη (5η) ημέρα από την ανάρτηση της προσβαλλόμενης
απόφασης. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας
θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.
Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η
οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.».
3. Στη συνέχεια η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους που υπέβαλαν πλήρη φάκελο σε προσωπική
συνέντευξη για τη διαμόρφωση της τελικής τους βαθμολογίας. Τα κριτήρια βαθμολόγησης είναι τα
παρακάτω:

20

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Μέγιστη
Βαθμολογία

1

Επαγγελματική εμπειρία πλέον της ελάχιστης απαιτητής και έως 60
μήνες πολλαπλασιαζόμενη με συντελεστή 0,5/μήνα.

30 μόρια

2

Ειδική επαγγελματική εμπειρία:
Ειδικότητα (1): μελέτες κατηγορίας (10) κατά την τελευταία δεκαετία
(10ετία), με μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις πέντε συμβάσεις
και μελέτες κατηγορίας (16) κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις πέντε συμβάσεις.
Ειδικότητα (2.1): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις πέντε συμβάσεις.
Ειδικότητα (2.2): μελέτες κατά την τελευταία πενταετία (5ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις δύο συμβάσεις.
Ειδικότητα (3.1): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις πέντε συμβάσεις.
Ειδικότητα (3.2): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις συμβάσεις.
Ειδικότητα (4): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις συμβάσεις.
Ειδικότητα (5): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις συμβάσεις.
Ειδικότητα (6): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις συμβάσεις.
Ειδικότητα (7.1): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις πέντε συμβάσεις.
Ειδικότητα (7.2): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις συμβάσεις.
Ειδικότητα (7.3): μελέτες κατά την τελευταία πενταετία (5ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις δύο συμβάσεις.
Ειδικότητα (8.1): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις τρεις συμβάσεις.
Ειδικότητα (8.2): μελέτες κατά την τελευταία πενταετία (5ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις δύο συμβάσεις.
Ειδικότητα (9): μελέτες κατά την τελευταία δεκαετία (10ετία), με
μέγιστο βαθμολογούμενο αριθμό τις πέντε συμβάσεις.

40 μόρια

3

Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας βάσει προσωπικής συνέντευξης:
• Ικανότητα επικοινωνίας, ένταξης σε ομάδες εργασίας, διαχείρισης
χρόνου (30%).
• Κατανόηση του φυσικού αντικειμένου, των όρων της πρόσκλησης
και των συμβατικών απαιτήσεων (70%).

30 μόρια

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας
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100 μόρια

➢

Διαδικασία Ανάθεσης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» την έγκριση του τελικού πίνακα
κατάταξης επιτυχόντων βάσει των παραπάνω βαθμολογούμενων κριτηρίων.
Μετά την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.»,
αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενημερωτική επιστολή στο σύνολο των υποψήφιων στις
διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην αίτηση συμμετοχή τους και
πραγματοποιείται σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως
αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης
«ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» έως την πέμπτη (5η) ημέρα από την ανάρτηση της προσβαλλόμενης
απόφασης. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας
θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.
Οι εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η
οποία θα συντάξει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του
Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.».
Η ανακοίνωση στοιχείων των υποψηφίων περιορίζεται στη χορήγηση εκείνων μόνο των στοιχείων που
αποτέλεσαν τη βάση της αξιολόγησης. Τα στοιχεία που ανακοινώνονται δεν περιλαμβάνουν
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα εκτός αν αυτά αποτέλεσαν τη βάση αξιολόγησης των υποψηφίων.
Η τυχόν επιλογή υποψηφίου/ας έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι πρόσληψης και ο
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» δεν αναλαμβάνει καμία
δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η
σύναψη ή μη σύμβασης, αποκλεισμένης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΜΟΡΙΑΣ Α.Ε. - Α.Ο.Τ.Α.» προχωρά στη σύναψη
μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ανά κατηγορία
βάσει του τελικού πίνακα κατάταξης επιτυχόντων.
Ο τρόπος αμοιβής των επιτυχόντων, καθώς και οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής
του έργου θα προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση μίσθωσης έργου που θα υπογράφει επί τη βάσει
των όρων της Πρόσκλησης.
Υποψήφιος ή/και συμβασιούχος ο οποίος αποχωρεί πριν από τη λήξη της διαδικασίας ή τη λήξη της
σύμβασής του, αντικαθίστανται με άλλον από τον πίνακα κατάταξης. Σε κάθε περίπτωση, ο
υποψήφιος που προσλαμβάνεται λόγω αντικατάστασης αποχωρήσαντα υποψήφιου, απασχολείται
για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της αρχικής
εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου. Ο αποχωρήσας συμβασιούχος δεν δικαιούται
οιασδήποτε αποζημίωσης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
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