
 

 

 

 

ΘΕΡΜΗ,23-08-2021  

Αριθμ. Πρωτ.: 698 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για εγγραφή στον Κατάλογο Συνεργατών για τη μελέτη και επίβλεψη έργων 

του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης - ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

 
 

Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του  άρθρου 2 του  ν. 4674/2020, όπως ισχύει  

2. Την υπ’ αριθμό 249/15-07-2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

3. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 

ΚΑΛΕΙ 
τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή 
στον Κατάλογο Συνεργατών για τη μελέτη και επίβλεψη έργων. 

Ο Κατάλογος θα χρησιμοποιηθεί για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που θα απαιτηθούν για την 
κάλυψη των αναγκών της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για το επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο της τεχνικής 
υποστήριξης των ΟΤΑ μετόχων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5β του άρθρου 2 του 
ν.4674/2020 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του κανονισμού εσωτερικών υπηρεσιών της 
εταιρείας Η απασχόληση μπορεί να είναι μερική ή πλήρης, στην έδρα της εταιρείας ή/και μέσω 
τηλεργασίας. 

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν φυσικά πρόσωπα, που κατέχουν μελετητικά πτυχία Α, Β, Γ τάξης, στις 
10 κατηγορίες της  παραγράφου 3(15) του άρθρου 2 του Ν.4412/2016, όπως περιγράφονται στο 
συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ή φυσικά πρόσωπα (ΠΕ ή ΤΕ) που έχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία 
στην εκπόνηση μελετών ή επίβλεψη έργων στις ίδιες κατηγορίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 
138/2009 
  

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

http://www.anatoliki.gr/images/pdf_upload/Kanonismos_EY_ANATOLIKH_SA_2021.pdf


Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα 

φυσικά πρόσωπα τα οποία : 

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

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

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή. 

δ) 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. 

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

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς. 

ζ) 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. 

η) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής 
απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου. 

θ) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με 
οποιοδήποτε 

ι) Δεν εργάζονται σε αναθέτουσα Αρχή (του ν.4412/16), με σχέση εξαρτημένης εργασίας 

Για τη σύναψη της σύμβασης έργου, θα απαιτηθεί η προσκόμιση όλων των αποδεικτικών στοιχείων,  
ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας καθώς και υπεύθυνη δήλωση για κάλυψη ή μη των 
προϋποθέσεων της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016. 

Υποβολή αιτήσεων 
Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

1. Βιογραφικό σημείωμα 
2. Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών 
3. Συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση και τον πίνακα του Παραρτήματος Ι ή ΙΙ 
4. Συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ 

στην  ηλεκτρονική διεύθυνση: info@anatoliki.gr  

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 30/09/2021 και ώρα 15.30.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iasar@anatoliki.gr 

Δημοσίευση της πρόσκλησης  
Ανάρτηση της πρόσκλησης θα γίνει στην ιστοσελίδα της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

Σωκράτης Σαμαράς 
Συνημμένα: 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΠ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

mailto:info@anatoliki.gr
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