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ΕΡΓΟ
CULTURE LANDS (0502)
Κοζάνη 18-03-2019
Αριθμός Πρωτ.: 19
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου)

Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
CULTURE LANDS, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας
INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘’ GREECE – ALBANIA 2014-2020’’,
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 306/1994 (ΦΕΚ 163 Α) <<Ίδρυση και λειτουργία Κέντρου
Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας>>.
2. Την απόφαση (πρακτικό) 6/2018_2 του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (Ε.Γ.Σ.)
του Κέντρου, με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή του Κέντρου στην υλοποίηση του
έργου CULTURE LANDS, με παράλληλη αποδοχή του προϋπολογισμού του.
3. Την απόφαση (πρακτικό) 6/2018_3 του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (Ε.Γ.Σ.),
με την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την
υποβολή προτάσεων σύναψης Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων για σύναψη
δύο (2) Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου Ιδιωτικού Δικαίου, από φυσικά πρόσωπα, στα οποία θα
ανατεθεί η δημιουργία παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι το τέλος
του έργου (31/05/2020), με δυνατότητα παράτασης, έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του,
χωρίς αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, ως ακολούθως:
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ΠΡΩΤΗ (1η) ΠΡΟΤΑΣΗ
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Θέση (1)
Συνεργάτης
Αριθμός ατόμων
1
Αντικείμενο
Συμμετοχή στα υποπαραδοτέα 1.3.3. Project and quality
management
Πακέτο εργασίας
WP1, Project Management and Coordination
Διάρκεια Σύμβασης
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως τη λήξη του
έργου (31-5-2020)
Συνολικό ποσό έργου
2.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Ειδικότητα

Απόφοιτος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ή Διπλωματούχος
Μηχανικός από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ.
Αριθμός συνεργατών
1
Είδος Σύμβασης
Σύμβαση Έργου
Αντικείμενο Σύμβασης
Συμμετοχή στα υποπαραδοτέα 1.3.3. Project and quality
management.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με
Διάρκεια Σύμβασης
την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα του έργου. Σε περίπτωση
παράτασης του έργου, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης, χωρίς αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έως
και τη νέα ημερομηνία λήξης του έργου.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται μέχρι του ποσού των
2.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Συνολικό κόστος έργου
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του δικαιούχου, πάσης
φύσης νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον ο
δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.
4387/2016.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων θα πιστοποιούνται
Τρόπος παραλαβής του με βεβαίωση παραλαβής και ορθής εκτέλεσης του παραχθέντος
έργου
έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από
τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.
Τόπος παροχής
Κοζάνη
Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
Απόφοιτος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ή Διπλωματούχος Μηχανικός από ΑΕΙ της
Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007
σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006.
3
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Project and quality management.
4
Αποδεδειγμένη επαγγελματική τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε ερευνητικά προγράμματα.
5
Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον πέντε (5) ετών στο αντικείμενο της Περιφερειακής
Ανάπτυξης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε αντικείμενο
συναφές με την Περιφερειακή Ανάπτυξη ή ισότιμου τίτλου
αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.
2
Κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με
την Περιφερειακή Ανάπτυξη
3
Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
και συμμετοχή σε συνέδρια συναφή με την περιφερειακή ανάπτυξη
ζητήματα
4

5

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Έως 20%

Έως 25%

Έως 25%
έως 2 έτη 10%, 34 έτη 15%, άνω
των 5 ετών 25%
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το
Έως 5%
άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007
μέτρια γνώση 2%
καλή γνώση: 3%,
πολύ καλή γνώση:
4%, άριστη
γνώση: 5%
Προσωπική συνέντευξη
Έως 25%

ΔΕΥΤΕΡΗ (2η) ΠΡΟΤΑΣΗ
Α. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Θέση (1)
Συνεργάτης
Αριθμός ατόμων
1
Αντικείμενο
Συμμετοχή στα υποπαραδοτέα 3.3.4 Round Tables and interactive
laboratories, 3.3.5 Networking and clustering initiatives, 4.3.1
Establishment of Local Quality Agreements
Πακέτο εργασίας
WP3 Capacity Building Actions & WP4 Local Quality Agreements
Διάρκεια Σύμβασης
Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, έως τη λήξη του
έργου (31-5-2020)
Συνολικό ποσό έργου
6.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ
Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Ειδικότητα

Αριθμός συνεργατών
Είδος Σύμβασης
Αντικείμενο Σύμβασης

Διάρκεια Σύμβασης

Απόφοιτος Σχολής Θετικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή
Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ.
1
Σύμβαση Έργου
Συμμετοχή στα υποπαραδοτέα 3.3.4 Round Tables and interactive
laboratories, 3.3.5 Networking and clustering initiatives, 4.3.1
Establishment of Local Quality Agreements.
Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με
την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα του έργου. Σε περίπτωση
παράτασης του έργου, δίνεται η δυνατότητα παράτασης της
σύμβασης, χωρίς αναπροσαρμογή του συμβατικού τιμήματος, έως
και τη νέα ημερομηνία λήξης του έργου.
Το προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται μέχρι του ποσού των
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Συνολικό κόστος έργου

Τρόπος
έργου

παραλαβής

Τόπος παροχής

6.500,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνεται η αμοιβή του δικαιούχου, πάσης
φύσης νόμιμες κρατήσεις και ασφαλιστικές εισφορές, εφόσον ο
δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.
4387/2016.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων θα πιστοποιούνται
του με βεβαίωση παραλαβής και ορθής εκτέλεσης του παραχθέντος
έργου από μέρους του δικαιούχου, η οποία θα υπογράφεται από
τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου.
Κοζάνη

Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1
Απόφοιτος Σχολής Θετικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος
ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007
σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006.
3
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με τις διαδικασίες
διαβούλευσης, το στρατηγικό μάρκετινγκ του τόπου, την κοινωνική ευθύνη και τη
βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.
4
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση ψηφιακών
βάσεων δεδομένων & σύνθεσης γεωχωρικών δεδομένων.

2

3

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Σχολής Θετικών ή Κοινωνικών
Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή του εξωτερικού
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Προσωπική συνέντευξη

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Έως 40%
Έως 3 έτη 30%,
4-5 έτη 35%,
άνω των 6 ετών
40%
Έως 35%
καλώς 25%,
λίαν καλώς 30%,
άριστα 35%
Έως 25%

1. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
 Οι Υποψήφιοι ανάδοχοι θα έχουν στενή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επιστημονικό
Υπεύθυνο του Έργου. Ενδέχεται επίσης να συμμετέχουν σε συναντήσεις εργασίας,
ημερίδες και συνέδρια, στο πλαίσιο συνεργασίας και διάχυσης του έργου.
 Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα
οποία αναφέρονται στα συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης
και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
 Η συνέντευξη θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρόσκλησης, που θα οριστεί με
απόφαση του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου και θα αφορά μόνο στις
προτάσεις που καλύπτουν όλα τα απαραίτητα προσόντα επιλογής. Η μη εμφάνιση
ενδιαφερομένου στη συνέντευξη οδηγεί σε αποκλεισμό του από τη διαδικασία επιλογής.
 Στην συνέντευξη θα αξιολογηθούν:
1. Ικανότητα προφορικής επικοινωνίας και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας.
2. Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας.
3. Ικανότητα ανάληψης ευθυνών και αποτελεσματικότητα.
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4. Διαπίστωση ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αποτυπώνονται στο βιογραφικό.
 Κάθε υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να υποβάλει, επί ποινή αποκλεισμού, πρόταση, μόνο
για μία εκ των δύο προτάσεων της παρούσας πρόσκλησης.
2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Επισυνάπτεται).
2.2 Βιογραφικό Σημείωμα των ενδιαφερομένων, το οποίο θα συνοδεύεται από τα αντίγραφα των

δικαιολογητικών που υποστηρίζουν τα προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό των
ενδιαφερομένων, όπως π.χ. των τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων, βεβαιώσεων προϋπηρεσίας,
αλλά και κάθε άλλο στοιχείο, που τεκμηριώνει τα όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
2.3 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: Α) το
οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ' όσον είναι εγγεγραμμένοι,
Β) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους
οποίους αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα,
Γ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που
Ζητούνται από την Αναθέτουσα Αρχή,
Δ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δε συντρέχει κανένα κώλυμα στο
πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για
το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή,
Ε) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας
Αρχής, που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της
σύμβασης.
ΣΤ) ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από
αυτές ή έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας της απασχόλησης (μόνο ως προς τους
άρρενες ενδιαφερόμενους)
2.4 Αποδεικτικά Προσόντων
Διευκρινίζεται ότι ως προς τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων (π.χ. τίτλους
σπουδών, πιστοποιήσεις, βεβαιώσεις κ.λ.π.) ισχύουν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν.
4250/2014 (ΦΕΚ Α 74), τα ακόλουθα : α) ως προς τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τις
υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπών υπηρεσιών και
φορέων της παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 4250/2014, αρκούν απλά, ευανάγνωστα
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, β) ως προς τα
ιδιωτικά έγγραφα, αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον τα έγγραφα αυτά
έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα
όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς της παρ. 2 α του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014, γ) ως προς τα αλλοδαπά έγγραφα, αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα
αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως
από δικηγόρο.
2.5 Αποδεικτικά Εμπειρίας
Ως εμπειρία που λαμβάνεται υπόψη, νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί δυνάμει
σύμβασης εργασίας ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε
καθήκοντα ή έργα, ταυτόσημα ή συναφή με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση, όπως
αυτά αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.
Ως απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη του αντικειμένου και της χρονικής διάρκειας
της εμπειρίας λαμβάνονται υπόψη: Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει
η χρονική διάρκεια ασφάλισης (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους αφορά στον ιδιωτικό
τομέα) ή Βεβαίωση του οικείου φορέα του Δημοσίου (για τους υποψηφίους που η εμπειρία τους
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αφορά στον δημόσιο τομέα). Εφόσον από τη βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα δεν προκύπτει
η εξειδικευμένη εμπειρία που τυχόν απαιτείται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης,
απαιτείται η προσκόμιση σχετικής σύμβασης ή δελτίου παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Σε περίπτωση που απαιτείται εμπειρία του υποψηφίου σε ερευνητικά έργα ή προγράμματα, η
εμπειρία αυτή αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) (Προαιρετικά) Βεβαίωση του
Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου, στην οποία θα αναφέρεται το ερευνητικό έργο που
συμμετείχε, το αντικείμενο της έρευνας και ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου και β)
Βεβαίωση του Προϊσταμένου της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ή
του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών στην οποία θα αναφέρεται ο τίτλος και η διάρκεια του
ερευνητικού έργου ή προγράμματος, ο χρόνος συμμετοχής του υποψηφίου κι η συμβατική σχέση
με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με Φορέα (σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου)
ή εναλλακτικά σύμβαση απασχόλησης και Υπεύθυνη Δήλωση για την καλή εκτέλεσή της από τον
δικαιούχο.
Εάν οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν, τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά, δε
λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα ή τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που δηλώνουν με την αίτηση
συμμετοχής τους στη διαδικασία.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με
δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση, εμπεριέχουσα τα
παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 8η
Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΤΕ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κοίλα (ΤΕΙ) Κοζάνης, Κτίριο
Διοίκησης του ΤΕΙ (1ος όροφος), Τ.Κ. 50100 Κοζάνη (Υπόψη κου Ν. Γεωργανάκη, τηλέφωνο
2461068230).
Η πρόταση μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα είναι σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται τα στοιχεία του ενδιαφερομένου και η ένδειξη ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
(ΚΤΕ) ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, Κοίλα (ΤΕΙ) Κοζάνης, Κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙ, 1ος όροφος, Τ.Κ. 50100.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 19/1803-2019. ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ (1η) ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ή ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ (2η)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ανάλογα με την επιλογή του ενδιαφερομένου.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο τoυ Κέντρου
Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και
ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή
Αξιολόγησης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης
που θα αποσταλούν και δε δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του
ταχυδρομείου.
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται τηλεφωνικά στον επιστημονικό Υπεύθυνο Καθηγητή Σαριαννίδη Νικόλαο
τηλέφωνο 24610-68216 e-mail: nsarianni@teiwm.gr, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας
(ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας στο τηλέφωνο 24610-68230, (Νίκος Γεωργανάκης), email:
kte@teiwm.gr.
3.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
4.1 Από τις Προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω
4.
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επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.
4.2 Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων.
4.3 Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και
έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.
4.4 Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη διαδικασία πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσας δε συνιστά διαγωνιστική διαδικασία, η δε
τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα αποδοχής Πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Η διαδικασία της Πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται
σύνταξη πίνακα κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μία Πρόταση ή όταν έχει βαθμολογηθεί
μόνο μία Πρόταση). Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η Πρόταση του
ενδιαφερόμενου με τη μεγαλύτερη εμπειρία.
4.5 Η αξιολόγηση των Προτάσεων θα γίνει από τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης. Υποβληθείσα
Πρόταση, η οποία δε πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και
απορρίπτεται. Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια το Επιστημονικό
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του ΚΤΕ δε δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των
αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994, καθώς γενικά
προέχουν τα κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν
την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου, ενώ το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον
αριθμό τους.
4.6 Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποτελεί δική τους ευθύνη και τελείται δια της
ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας
(ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας της σχετικής απόφασης του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου
(ΕΓΣ) για την αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη της
σύμβασης. Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα
(απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων), δικαιούται να προσφύγει στο Κέντρο Τεχνολογικής
Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση
της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην
ιστοσελίδα του Κέντρου.
4.7 Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους και σε αυτά των λοιπών
υποψηφίων κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν.
2690/1999, (ΦΕΚ Α 45), όπως αυτό ισχύει σήμερα.
4.8 Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί να
πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ων με άλλο/άλλους ενδιαφερόμενο/ους
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και σύμφωνα με τον συνταχθέντα πίνακα κατάταξης.
4.9 Σε περίπτωση που ο επιλεχθείς/τα επιλεχθέντα πρόσωπα είναι δημόσιος
υπάλληλος/δημόσιοι υπάλληλοι φέρει/φέρουν προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων
του άρθρου 31 του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ Α 26).
4.10 Το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας δεν αναλαμβάνει καμία
δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του
ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε
αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
4.11 Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση ktedm.gr και στο
Κοίλα (ΤΕΙ) Κοζάνης, Τ.Κ. 50100, τηλέφωνο 24610 68230 ΦΑΞ 24610 39682 email: kte@teiwm.gr
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δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.
Ο Διευθυντής του ΚΤΕ

Νικόλαος Ασημόπουλος
Καθηγητής
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ
(Με όλες τις συνέπειες του νόμου περί ψευδούς δήλωσης)
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ
ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΕΡΑΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΑΦΜ
ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (Πόλη,
οδός, αριθμός, ΤΚ)
Τηλέφωνο επικοινωνίας
(Σταθερό- κινητό)
Email

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτοκόλλου 19/18-03-2019 Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Δυτικής Μακεδονίας, για
σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου
<<CULTURE LANDS>>, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME ‘’ GREECE – ALBANIA
2014-2020’’,

Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση
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