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Ζωγράφου, 21/12/2017
Αρ . Πρωτ.: 9311
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

29/12/2017 έως 08/01/2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2017
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α - Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ. ΑΕ ΟΤΑ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
Την υπ’ αριθμ. 33/10-2-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ
ΑΕ ΟΤΑ.
5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 22229/30-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ
47/Α’/11-5-2015).
6. Την υπ’ αριθμ. 169/15-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ ΑΕ ΟΤΑ.
7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 77937/28117/19-10-2017 απόφαση του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
1.
2.
3.
4.

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη
αναγκών της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ ΑΕ ΟΤΑ, που εδρεύει στο Δήμο Ζωγράφου, με
αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία του Κυλικείου του Δημοτικού
Κοιμητηρίου Ζωγράφου» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Στο πλαίσιο
του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια
σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα
(τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

100

Κυλικείο Δημοτικού
Κοιμητηρίου Ζωγράφου

ΔΕ Σερβιτόροι

Έως 12
μήνες

6
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

Τόπος εκτέλεσης

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός
ατόμων

101

Κυλικείο Δημοτικού
Κοιμητηρίου Ζωγράφου

ΔΕ Καφετζής

Έως 12
μήνες

1

102

Κυλικείο Δημοτικού
Κοιμητηρίου Ζωγράφου

ΔΕ Μπουφετζής

Έως 12
μήνες

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)
Κωδικός
απασχόλησης

100, 101, 102

Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας
Ξενοδοχειακής
Εστιατοριακής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή
Υπεύθυνος Μονάδας Συστηματοποιημένου Επισιτισμού (Catering)
ή
Τεχνίτης Εστιατορίου - Επισιτισμού (Σερβιτόρος) ή Ειδικός Ξενοδοχειακών
Υπηρεσιών & Τροφοδοσίας ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή
Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης ή Υπάλληλος Μπαρ ή Τεχνίτης Ποτών
και οινολογίας (Μπαρίστας) ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος
τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου
ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή
Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας
του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι κάτοχοι πτυχίων Βασικής Εκπαίδευσης του Οργανισμού
Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) των τμημάτων του β.δ
151/1971 (ΦΕΚ 52Α'):
ι) Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων διετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο τουλάχιστον Γ'
Γυμνασίου.
ιι) Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης μονοετούς κύκλου σπουδών
υποχρεούνται να προσκομίσουν και απολυτήριο τίτλο Λυκείου.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:
(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
άτομα με τα ανωτέρω προσόντα)
Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή
μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της
αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι 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)», με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
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ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του
ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 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 μας στην ακόλουθη
διεύθυνση: ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΝΩΜΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ ΑΕ ΟΤΑ) Χαρ. Μούσκου 18, πλ. Κύπρου, Τ.Κ. 15772,
Ζωγράφου, απευθύνοντάς την υπόψιν κ.κ. Στ. Γιούργα & Χρ. Φασίτσα (τηλ. επικοινωνίας: 210777.1007) και κατά τις ώρες 9:00 έως 14:30 από την Παρασκευή 29/12/2017 έως και την
Δευτέρα 08/01/2018.
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 τοπικές
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και
εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην
ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της
διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες  Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου
(ΣΜΕ)·
ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα
ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» με σήμανση έκδοσης «04-10-2016», το
οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα
βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες
κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη
συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση
στο Παράρτημα αυτό, μέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα μέσω της ίδιας διαδρομής που ακολούθησαν και για την αναζήτηση του
εντύπου της αίτησης, δηλαδή: Κεντρική σελίδα  Πολίτες  Έντυπα – Διαδικασίες 
Διαγωνισμών Φορέων Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)·
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
Της Μ.ΑΞΙ.Α.ΔΗ.Ζ ΑΕ ΟΤΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΟΥΡΓΑΣ
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