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Θέκα: «ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ» 

ρεη.:  Η κε ΑΓΑ: ΒΔΤΜΟΞ3Μ-1Γ0 θαη αξηζ. πξση.113/1.2.2013  Απφθαζε Αλάζεζεο 

Έξγνπ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ. 
 

Σν Ιλζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Οηθνζπζηεκάησλ θαη Σερλνινγίαο Γαζηθψλ Πξντφλησλ 

πνπ εδξεχεη ζηα Ιιίζηα, ηέξκα Αιθκάλνο, Αζήλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Καλνληζκφ 

Πξνκεζεηψλ ηνπ ΔΘΙΑΓΔ φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, ην κε αξηζ. πξση. 113/1-2-2013 

ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηνπ Δπηζηεκνληθνχ ππεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ «πκβνιή ζηελ πξφιεςε ησλ 

δαζηθψλ ππξθαγηψλ θαηά ην 2012-2013 κε ηε κεζνδνινγία INCA», Γξα Γαβξηήι Ξαλζφπνπινπ 

θαη  ηελ κε κε ΑΓΑ: ΒΔΤΜΟΞ3Μ-1Γ0 θαη αξηζ. πξση.113/1.2.2013 Απφθαζε Αλάζεζεο 

Έξγνπ ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Ιλζηηηνχηνπ αλαθνηλψλεη φηη ελδηαθέξεηαη λα απαζρνιήζεη φπσο 

πξνβιέπεηαη ζην ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ, έλαλ (1) επηζηήκνλα σο εμήο:  
 

Διδικότητα Διδικά Συπικά Προσόντα 

ΠΔ – 

Γαζνιφγνο   

ή  

ΣΔ- 

Γαζνπφλνο 

1) Αλαγλσξηζκέλν πηπρίν Γαζνινγίαο ή Σκήκαηνο Γαζνπνλίαο ΣΔΙ  

2) Μεηαπηπρηαθφ ηίηιν ζπνπδψλ (Ph.D. ή ειιείςεη ηνχηνπ Μ.Sc.) ζε 

πιεξνθνξηθή. 

3) Καιή γλψζε Αγγιηθήο γιψζζαο απνδεηθλπφκελε απφ Proficiency in 

English ή ζπνπδέο θαη πηπρίν ζε Αγγιφθσλν Παλεπηζηήκην.  

4) Γλψζε θαη εκπεηξία ζηε ρξήζε Γεσγξαθηθψλ πζηεκάησλ Πιεξνθνξηψλ 

(GIS) (ArcView, ArcGIS). 

5) Δκπεηξία ζπκκεηνρήο ζε επξσπατθά εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα.  
 

Η Αλάζεζε ζα γίλεη κε δηαδηθαζία κίζζσζεο έξγνπ κε δειηίν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ζα έρεη 

κέγηζηε δηάξθεηα δεθαέμη (16) κελψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ην επηηξέπνπλ ηα 

νηθνλνκηθά ηνπ έξγνπ. Σν εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα δε ζα μεπεξλά ην πνζφ ησλ 31.468 επξψ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.). Σα γεληθά θαζήθνληα πνπ ζα αλαηεζνχλ 

πεξηιακβάλνπλ:  

 πλεξγαζία ζηελ νξγάλσζε θαη εθηέιεζε δξάζεσλ πξφιεςεο δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ ζεκηλαξίσλ ζε καζεηέο θιπ. 

 Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ 

 πιινγή ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ηηο δξάζεηο πξφιεςεο, νξγάλσζε θαη αλάιπζε βάζεσλ 

δεδνκέλσλ, πξνεηνηκαζία θαη εηζαγσγή πιηθνχ ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηνπ Ιλζηηηνχηνπ 

πνπ ζα είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ πξφιεςε ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ 

 Αλάιπζε θηλδχλνπ θαηνηθηψλ κε ηε βνήζεηα κνληέισλ θαη γεσγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο 

πιεξνθνξηψλ (GIS) 

 Παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο ηεο επηθηλδπλφηεηαο θαηά ηελ αληηππξηθή πεξίνδν ηνπ 

2013 κε κεηξήζεηο πεδίνπ ζηε βιάζηεζε κε εηδηθφ φξγαλν (pressure bomb)  
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 πγγξαθή αλαθνξψλ, παξαδνηέσλ θαη δεκνζηεχζεσλ 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 

 

Οη αηηήζεηο πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζα πξέπεη λα πεξηέρνπλ γξαπηή πξνζθνξά (ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν), ζπλνδεπφκελε απφ: 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη ν ελδηαθεξφκελνο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ηνπο νπνίνπο θαη απνδέρεηαη. 

 Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα,  

 Φσηνηππία δειηίνπ ηαπηφηεηαο,  

 Αληίγξαθα ηίηισλ θαη βεβαηψζεηο απφ ηα νπνία πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ 

ζπνπδψλ 

 Βεβαίσζε εκπεηξίαο ή φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηελ απνδεηθλχεη (π.ρ. έλζεκα)  

 

ΔΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΦΗΦΙΧΝ 

 

Η επηινγή κεηαμχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ζα γίλεη απφ ηελ 

Δπηηξνπή πξνκεζεηψλ, δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ, κηζζψζεσλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ 

ηνπ Ι.Μ.Γ.Ο. & Σ.Γ.Π. (ΑΓΑ: B4M946ΦΥΛΓ-ΑΟΞ θαη αξ. πξση.: 8148/18.12.2012 

Απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληα πκβνχινπ ηνπ ΔΛΓΟ «Γήκεηξα»). 

 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ  ΤΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΣΗΔΧΝ 

 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά - αίηεζε κε ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απηνπξνζψπσο ή κε άιιν εμνπζηνδνηεκέλν πξφζσπν, εθφζνλ ε 

εμνπζηνδφηεζε θέξεη ηελ ππνγξαθή ηνπ ππνςεθίνπ ζεσξεκέλε απφ Γεκφζηα αξρή, κφλν ζηε 

Γξακκαηεία ηνπ Ιλζηηηνχηνπ καο, Σέξκα Αιθκάλνο Ιιίζηα ΣΚ 11528, φιεο ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξψλ, πνπ αξρίδεη απφ ηελ 

επφκελε ηεο αλαξηήζεψο ηεο ζην θαηάζηεκα ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ζην ρψξν 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Οη αηηήζεηο ζα γίλνληαη δεθηέο απφ 21.2.2013 έσο θαη 

27.2.2013. 

              Ο  Γηεπζπληήο   

 

   

 

Γξ Γεψξγηνο Καξέηζνο 

Αλαπιεξσηήο Δξεπλεηήο 
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