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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΙΣΤΟ» (AVINT)

Η e-Trikala Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενσωμάτωση αυτόματων
οχημάτων στον αστικό συγκοινωνιακό ιστό» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04395 και Ακρωνύμιο «AVINT»,
προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο με αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση και
παρακολούθηση έργων για την κάλυψη μίας (1) θέσης εργασίας με σύμβαση έργου ορισμένου
χρόνου. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην εκπόνηση ''Συγκοινωνιακής μελέτης διαδρομής για
την προτεινόμενη γραμμή μεταφοράς του AVINT'' στο πλαίσιο των πιλοτικών δοκιμών.
Στη μελέτη θα γίνει η διαστασιολόγηση της γραμμής (ωράριο λειτουργίας, συχνότητα, αριθμός και
θέση στάσεων, ακριβής διαδρομή). Η μελέτη εντάσσεται στην ενότητα "ΕΕ4 - Πιλοτικές δοκιμές"
και συγκεκριμένα στο 'Π4.1 - Πιλοτική λειτουργία'. Η πλήρης μελέτη της διαδρομής λαμβάνοντας
υπόψη τις παρεμβάσεις στο στάδιο της πιλοτικής δοκιμής, κρίνεται αναγκαία καθώς αντίστοιχες
πληροφορίες ζητούνται από τις αρμόδιες αρχές για την αδειοδότηση των αυτόματων οχημάτων σε
πραγματικές συνθήκες.
Η σύμβαση έργου που θα συναφθεί θα κυμαίνεται από τον Ιούλιο του 2022 έως το Δεκέμβριο του
2022 με δυνατότητα παράτασης αν παραταθεί το έργο.
Η αμοιβή ορίζεται έως του ποσού 1.500,00€ πλέον ΦΠΑ, θα γίνεται τμηματικά κατά την εξέλιξη
του έργου και θα προκύπτει μετά από βεβαίωση απασχόλησης του αρμόδιου τμήματος για την
καλή εκτέλεση έργου.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην
ηλεκτρονική διεύθυνση info@e–trikala.gr έως την Παρασκευή 27 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00. Όλοι
όσοι εκδηλώσουν ενδιαφέρον και αποστείλουν το βιογραφικό τους θα κληθούν άμεσα να
περάσουν από συνέντευξη αξιολόγησης. Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί έχει την υποχρέωση
να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων σπουδών, καθώς και των επιμέρους
προσόντων που έχει δηλώσει.
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