
1 
 

 
ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΤΔΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ 
Πλθρ. Μπόλθσ Κων/νοσ 

τθλ: 2410 684 749 
E-mail: elke_protocol@teilar.gr 

 
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 
 

Λάριςα, 17/05/2018 
Αρ. Πρωτ.:1483  

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ ΔΤΟ (2) ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΟΤ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ  

Ο Ειδικόσ Λογαριαςμόσ Κονδυλίων Ζρευνασ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ, ςτα πλαίςια των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακϊν 
πουδϊν του Σμιματοσ Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, τθσ χολισ Διοίκθςθσ και Οικονομίασ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ ζχοντασ 
υπ’ όψθ: 

1. τον ν.4485/2017, άρκρο 58 , παρ.3β και άρκρο 64 
2. τισ διατάξεισ των άρκρων 6 παρ. 8 του Ν.2527/1997 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε µε τθν παρ. 23 του άρκρου 2 του 

Ν. 2621/1998 και του άρκρου 14 του Ν. 3369/2005, που διατθρικθκαν ςε ιςχφ µετά τθ δθμοςίευςθ του 
Ν.3812/2009, αντικαταςτάκθκε µε τθν παρ. 11 του άρκρου 58 του Ν.4009/2011   ΕΚ Α  195  και επανιλκε 
ςε ιςχφ µε το άρκρο 10 του Ν.4076/2012   ΕΚ Α  159  

3. τθν απόφαςθ τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ  Ε.Ε.&Δ.  ΕΛΚΕ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ µε 
αρικ. 243/20-04-2018/Θ5  ΑΔΑ ΨΣΨ846914Κ-ΗΘΙ/16-5-20108) 

4. Σον Οδθγό Χρθματοδότθςθσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ Κονδυλίων Ζρευνασ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ. 

Ανακοινϊνει τθν παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν υποβολι Πρόταςθσ για ςφναψθ δφο (2) 
ςυμβάςεων ζργου ιδιωτικοφ δικαίου, διάρκειασ ενόσ  1   ζτουσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, με δυνατότθτα 
ανανζωςθσ. 

Σο ςυνολικό ποςό τθσ πρόςκλθςθσ ανζρχεται ςε 43.937,04€  το οποίο κα αντλθκεί από τα κάτωκι προγράμματα:  

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ Διοίκθςθ και Διαχείριςθ Ζργων και Προγραμμάτων  Γϋ Κφκλοσ  και 

κωδικό ζργου 1152 (10.984,26€) 

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Εκπαιδευτικϊν Μονάδων  Βϋ Κφκλοσ   και κωδικό ζργου 

1231 (15.744,10€) 

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθ Διοίκθςθ Επιχειριςεων  MBA   Γϋ Κφκλοσ  και κωδικό ζργου 1182 

(17.208,68€) 

 

Α. ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ  

ΘΕΗ Α 

Α1. Αντικείμενο – Διάρκεια –Ποςό φμβαςησ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ: Διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ με τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

υντονιςμόσ δραςτθριοτιτων του ετιςιου προγραμματιςμοφ των ζργων, 
ςυντονιςμόσ  και λειτουργία του υςτιματοσ Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ, 
παρακολοφκθςθ τθσ ςπουδαςτικισ κατάςταςθσ των φοιτθτϊν  επαφι και 
ενθμζρωςθ μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν και κακθγθτϊν, καταχϊρθςθ βακμολογίασ 
προγραμμάτων, τιρθςθ πρακτικϊν ςυνεδριάςεων, τιρθςθ μθτρϊου 
μεταπτυχιακϊν φοιτθτϊν, τιρθςθ αρχείων, τιρθςθ πρωτοκόλλου, διαχείριςθ και 
παρακολοφκθςθ εντολϊν δαπανϊν των ζργων . 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ζνα  1  ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ 

ΑΜΟΙΒΗ: 21.968,52€  ςυμπεριλαμβανομζνου του  ΠΑ, των λοιπϊν κρατιςεων και των 
πάςθσ φφςεωσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν     
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Α2. Απαιτοφμενα Προςόντα 

 

Α3. υνεκτιμϊμενα Πρόςθετα Προςόντα - Βαθμολογία 

Α/Α ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ αντίςτοιχων 
προγραμμάτων 

10 μονάδεσ για κάκε ζτοσ πζρα των 5 
ετϊν και ζωσ 7 ζτθ 

2 Προςωπικι ςυνζντευξθ 

 ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ  

25 Μονάδεσ 

1. Ικανότθτα επικοινωνίασ 
2. Δυνατότθτα επιτυχοφσ δράςθσ ςτο 

πλαίςιο ζργου 
3. Κατανόθςθ των απαιτιςεων τθσ 

κζςθσ 
4. Κατανόθςθ των ςτόχων του ζργου 

και των κρίςιμων παραγόντων 
επιτυχίασ του 

5. Άμεςθ ενςωμάτωςθ υποψθφίου 
ςτο ζργο 

Μζγιςτο 5 μόρια ανά ςτοιχείο 
ςυνζντευξθσ  μζγιςτο ςφνολο: 25 
μόρια  

Θ προςμζτρθςθ μονάδων βακμολόγθςθσ πραγματοποιείται για τα προςόντα εκείνα τα οποία αναφζρονται ςτα 
ςυνεκτιμϊμενα πρόςκετα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ και βρίςκονται ςε αντικειμενικι ςυνάφεια με τισ απαιτιςεισ τθσ 
κζςθσ. Οι υποψήφιοι που ιςοβαθμοφν θα κληθοφν ςε ςυνζντευξη, τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ οποίασ 
μοριοδοτοφνται.  

 

ΘΕΗ Β 

Β1. Αντικείμενο – Διάρκεια –Ποςό φμβαςησ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΠΟΟ ΤΜΒΑΗ 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΤ: Διοικθτικι και γραμματειακι υποςτιριξθ με τισ ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ: 

Εργαςίεσ υποςτιριξθσ αξιολόγθςθσ, υποςτιριξθ διαδικαςιϊν δθμοςιότθτασ και 
προβολισ, τιρθςθ αρχείων  τιρθςθ μθτρϊων κακθγθτϊν, μεταπτυχιακϊν 
φοιτθτϊν και εξοπλιςμοφ, προγραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων προγραμμάτων , 
προγραμματιςμό εκδθλϊςεων  διοργάνωςθ θμερίδων, τελετι ορκωμοςίασ κ.ά. , 
παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ εντολϊν δαπανϊν των ζργων 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Ζνα  1  ζτοσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ με δυνατότθτα ανανζωςθσ 

ΑΜΟΙΒΗ: 21.968,52€  ςυμπεριλαμβανομζνου του  ΠΑ, των λοιπϊν κρατιςεων και των 
πάςθσ φφςεωσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν     

Α/Α ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 Πτυχίο ΑΕΙ  ΠΕ ι ΣΕ  ΝΑΙ 

2 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΝΑΙ 

3 Καλι Γνϊςθ Αγγλικϊν ΝΑΙ 

4 Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
 Επεξεργαςία κειμζνου, Τπολογιςτικά φφλλα, Τπθρεςίεσ 
διαδικτφου  

ΝΑΙ 

5 Πενταετι  τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ αντίςτοιχων 
προγραμμάτων 

ΝΑΙ 
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Β2. Απαιτοφμενα Προςόντα 

 

Β3. υνεκτιμϊμενα Πρόςθετα Προςόντα - Βαθμολογία 

Α/Α ΠΡΟΘΕΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ αντίςτοιχων 
προγραμμάτων 

10 μονάδεσ για κάκε ζτοσ πζρα των 5 
ετϊν και ζωσ 7 ζτθ 

2 Προςωπικι ςυνζντευξθ 

 ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ  

25 Μονάδεσ 

1. Ικανότθτα επικοινωνίασ 
2. Δυνατότθτα επιτυχοφσ δράςθσ ςτο 

πλαίςιο ζργου 
3. Κατανόθςθ των απαιτιςεων τθσ 

κζςθσ 
4. Κατανόθςθ των ςτόχων του ζργου 

και των κρίςιμων παραγόντων 
επιτυχίασ του 

5. Άμεςθ ενςωμάτωςθ υποψθφίου 
ςτο ζργο 

Μζγιςτο 5 μόρια ανά ςτοιχείο 
ςυνζντευξθσ  μζγιςτο ςφνολο: 25 
μόρια  

Θ προςμζτρθςθ μονάδων βακμολόγθςθσ πραγματοποιείται για τα προςόντα εκείνα τα οποία αναφζρονται ςτα 
ςυνεκτιμϊμενα πρόςκετα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ και βρίςκονται ςε αντικειμενικι ςυνάφεια με τισ απαιτιςεισ τθσ 
κζςθσ. Οι υποψήφιοι που ιςοβαθμοφν θα κληθοφν ςε ςυνζντευξη, τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ οποίασ 
μοριοδοτοφνται.  

 

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

1. Πρόταςθ  βλ. Παράρτθμα  
2. Βιογραφικό θμείωμα των ενδιαφερομζνων, το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα αντίγραφα των 

δικαιολογθτικϊν που υποςτθρίηουν τα προςόντα που αναγράφονται ςτο βιογραφικό των ενδιαφερομζνων, 
όπωσ π.χ. των τίτλων ςπουδϊν, πιςτοποιιςεων, βεβαιϊςεων προχπθρεςίασ, αλλά και κάκε άλλο ςτοιχείο, 
που τεκμθριϊνει τα όςα αναφζρονται ςτο βιογραφικό ςθμείωμα. Διευκρινίηεται ότι ωσ προσ τα αποδεικτικά 
των προςόντων των ενδιαφερομζνων  π.χ. τίτλουσ ςπουδϊν, πιςτοποιιςεισ, βεβαιϊςεισ κλπ.  ιςχφουν κατά 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του ν. 4250/2014   ΕΚ Α 74 , τα ακόλουκα : α  ωσ προσ τα ζγγραφα που ζχουν 
εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ του δθμοςίου, των ΟΣΑ, των ΝΠΔΔ και των λοιπϊν υπθρεςιϊν 
και φορζων τθσ παρ. 2α του άρκρου 1 του ν. 4250/2014, αρκοφν απλά, ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα των 
πρωτοτφπων εγγράφων ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ, β  ωσ προσ τα ιδιωτικά ζγγραφα, αρκοφν απλά, 
ευανάγνωςτα φωτοαντίγραφα αυτϊν, εφόςον τα ζγγραφα αυτά ζχουν επικυρωκεί αρχικά από δικθγόρο, 
κακϊσ και ευκρινι φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από τισ 
υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ παρ. 2α του άρκρου 1 του ν. 4250/2014,   γ  Εάν κάποιοσ τίτλοσ ζχει 

Α/Α ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ ΝΑΙ/ΟΧΙ 

1 Πτυχίο ΑΕΙ  ΠΕ ι ΣΕ  ΝΑΙ 

2 Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ ςπουδϊν ΝΑΙ 

3 Καλι Γνϊςθ Αγγλικϊν ΝΑΙ 

4 Πιςτοποιθμζνθ γνϊςθ χειριςμοφ θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν 
 Επεξεργαςία κειμζνου, Τπολογιςτικά φφλλα, Τπθρεςίεσ 
διαδικτφου  

ΝΑΙ 

5 Πενταετι  τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ αντίςτοιχων 
προγραμμάτων 

ΝΑΙ 

ΑΔΑ: 782Β46914Κ-Θ2Ω



4 
 

αποκτθκεί ςτθν αλλοδαπι απαιτείται: Πράξθ αναγνϊριςθσ από το ΔΙ.Κ.Α.Σ..Α., ι το Ι.Σ.Ε. για τθν ιςοτιμία ι 
ιςοτιμία και αντιςτοιχία του τίτλου ι πιςτοποιθτικό αναγνϊριςθσ από τον Διεπιςτθμονικό Οργανιςμό 
Αναγνϊριςθσ Σίτλων Ακαδθμαϊκϊν και Πλθροφόρθςθσ  Δ.Ο.Α.Σ.Α.Π.  περί ιςοτιμίασ και αντιςτοιχίασ κακϊσ.  

3.  ωτοτυπία των δφο όψεων τθσ Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ ι ςε ζλλειψθ ταυτότθτασ, φωτοτυπία των 
κρίςιμων ςελίδων του διαβατθρίου, δθλαδι αυτϊν ςτισ οποίεσ αναφζρονται ο αρικμόσ και τα ςτοιχεία 
ταυτότθτασ του κατόχου, κακϊσ και θ φωτογραφία. 

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986, ςτθν οποία οι ενδιαφερόμενοι κα δθλϊνουν ότι: α) ζλαβαν γνϊςθ των 
όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, τουσ οποίουσ αποδζχονται όλουσ 
ανεπιφφλακτα, β) δεν ζχουν κάνει ψευδείσ ι ανακριβείσ δθλϊςεισ κατά τθν παροχι πλθροφοριϊν που 
ηθτοφνται από τθν Ανακζτουςα Αρχι, γ) για τθν ανάλθψθ του ζργου και τθν είςπραξθ τθσ αμοιβισ δεν 
ςυντρζχει κανζνα κϊλυμα ςτο πρόςωπο τουσ και ςε αντίκετθ περίπτωςθ κα φροντίςουν για τθν άρςθ κάκε 
κωλφματοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον θ πρόταςι τουσ γίνει αποδεκτι, δ) παραιτοφνται από κάκε δικαίωμα 
αποηθμίωςισ τουσ για τυχόν απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, που αφορά ςτθν αναβολι ι ςτθ ματαίωςθ 
του διαγωνιςμοφ ι ςτθ μθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ε) ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ ι 
ζχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτζσ άρκρο 5 του ν. 3528/2007 και άρκρο 29 του ν. 4440/2016) ι ζχουν λάβει 
αναβολι για όλο το χρόνο διάρκειασ τθσ απαςχόλθςθσ  μόνο ωσ προσ τουσ άρρενεσ ενδιαφερόμενουσ . 

5. Για τθν περίπτωςθ 4.ε οι άνδρεσ πρζπει να κατακζςουν ςυνθμμζνα τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά που 
αποδεικνφουν τθν παροφςα κατάςταςι τουσ. 
 

Γ. ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΕΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να κατακζςουν ι να αποςτείλουν με οποιονδιποτε τρόπο αλλά με δικι τουσ 
αποκλειςτικά ευκφνθ για τθν εμπρόκεςμθ κατάκεςθ Πρόταςθσ, εμπεριζχουςα τα παραπάνω αναφερόμενα 
δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο μζχρι τθν και Πζμπτη 31 Μαΐου 2018  ςτθ διεφκυνςθ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για το εμπρόθεςμο τησ πρόταςησ λαμβάνεται υπόψθ είτε ο αρικμόσ πρωτοκόλλου που ζλαβε, εάν υποβλικθκε ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου, είτε θ θμερομθνία τθσ ςφραγίδασ του Σαχυδρομείου με τθν ζνδειξθ ΤΣΘΜΕΝΟ ι 
ΚΑΣΑΠΕΙΓΟΝ/EXPRESS, εάν εςτάλθ ταχυδρομικά. Οι φάκελοι δεν επιςτρζφονται.    

 

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΕΩΝ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΑΕΩ & ΠΡΟΒΑΕΩ Ε ΕΓΓΡΑΦΑ - ΛΟΙΠΟΙ 
ΟΡΟΙ 

1. Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων και θ επιλογι των αντιςυμβαλλομζνων κα πραγματοποιθκεί με βάςθ των 
πινάκων Α2,Β2-Απαιτοφμενα Προςόντα και κριτιρια για τα οποία κα βακμολογθκοφν οι υποψιφιοι βάςει 
των ςχετικϊν πινάκων Α3,Β3-Πρόςκετα Προςόντα. 

2. Αντικατάςταςθ τθσ Πρόταςθσ ι διόρκωςθ αυτισ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων δικαιολογθτικϊν 
επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των Προτάςεων. Για τουσ ενδιαφερόμενουσ των 
οποίων οι τίτλοι ςπουδϊν τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ  προπτυχιακϊν και μεταπτυχιακϊν  αποτελοφν 
απαιτοφμενο ι ςυνεκτιμϊμενο τυπικό προςόν και ζχουν χορθγθκεί από ιδρφματα του εξωτερικοφ, πρζπει 
να ςυνοδεφονται από απλό αντίγραφο εκ του πρωτοτφπου του πιςτοποιθτικοφ αναγνϊριςθσ του ΔΟΑΣΑΠ. 

3. Για μιςκωτοφσ θ απόδειξθ τθσ εμπειρίασ προκφπτει από βεβαίωςθ ενςιμων ΙΚΑ ςυνοδευόμενθ από 
βεβαίωςθ εργοδότθ αναφορικά με το είδοσ τθσ απαςχόλθςθσ, τισ αποδοχζσ, τα κακικοντα του εργαηομζνου 
και από τισ ςυμβάςεισ. Για τουσ ελεφκερουσ επαγγελματίεσ θ απόδειξθ τθσ εμπειρίασ προκφπτει από τθν 
ζναρξθ δραςτθριότθτασ και από ςυναφκείςεσ ςυμβάςεισ.   

4. Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ που αφορά τον τίτλο γλωςςομάκειασ αποδεικνφεται με βάςθ το άρκρο 1 του π.δ. 
146/2007 «Σροποποίθςθ διατάξεων του π.δ.50/2001 Κακοριςμόσ προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ (ΕΛΚΕ) ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 

ΝΕΑ ΚΣΙΡΙΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ , ΣΚ 41110 

(Περιφερειακή οδόσ Λαρίςησ Σρικάλων ) 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΘΕΗ ……. 

ςτην πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ  με αρ. πρωτ 1483/17-05-18 
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του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτό ιςχφει»   ΕΚ Α 185  ςε ςυνδυαςμό και με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 
του άρκρου 1 του π.δ. 116/2006 «Σροποποίθςθ του άρκρου 28 του π.δ. 50/2001 Κακοριςμόσ των 
προςόντων διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα»   ΕΚ Α 115 . Θ πιςτοποίθςθ γνϊςθσ Θ/Τ 
αποδεικνφεται με βάςθ τα οριηόμενα ςτο άρκρο 27 παρ. 6 του π.δ. 50/2001 «Κακοριςμόσ προςόντων 
διοριςμοφ ςε κζςεισ φορζων του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτό ιςχφει»   ΕΚ Α 39 , όπωσ αυτό ιςχφει ςιμερα. 

5. Επιςθμαίνεται ότι θ περιγραφόμενθ διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ προτάςεων δε ςυνιςτά διαγωνιςτικι 
διαδικαςία, θ δε τυχόν επιλογι ενδιαφερόμενου αντιςυμβαλλόμενου ζχει το χαρακτιρα αποδοχισ 
πρόταςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ. Θ διαδικαςία τθσ Πρόςκλθςθσ κα ολοκλθρωκεί με ςφνταξθ πίνακα 
κατάταξθσ  δεν απαιτείται ςφνταξθ πίνακα κατάταξθσ, όταν ζχει υποβλθκεί μόνο μία πρόταςθ ι όταν ζχει 
βακμολογθκεί μόνο μία πρόταςθ .  

6. Θ αξιολόγθςθ των προτάςεων κα γίνει από τριμελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Τποβλθκείςα πρόταςθ, θ οποία 
δε πλθροί τα απαιτοφμενα προςόντα τθσ πρόςκλθςθσ, δε βακμολογείται και απορρίπτεται. 

7. Θ ενθμζρωςθ των ενδιαφερομζνων αποτελεί αποκλειςτικά δικι τουσ ευκφνθ και τελείται δια τθσ ανάρτθςθσ 
ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΚΕ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ, με τθν οποία εγκρίνεται θ αξιολόγθςθ των Προτάςεων και ο ςχετικόσ 
πίνακασ κατάταξθσ. Ο ενδιαφερόμενοσ που επικυμεί να υποβάλει ζνςταςθ ςχετικά με το αποτζλεςμα  
δικαιοφται να προςφφγει ςτον ΕΛΚΕ ΣΕΙ Θεςςαλίασ εντόσ προκεςμίασ πζντε  5) εργάςιμων θμερϊν από τθν 
ανάρτθςθ του ςχετικοφ πίνακα κατάταξθσ ςτο Πρόγραμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ και ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΚΕ του ΣΕΙ 
Θεςςαλίασ. 

8. Οι ενδιαφερόμενοι ζχουν δικαίωμα πρόςβαςθσ ςτα ζγγραφά τουσ και ςε αυτά των λοιπϊν υποψθφίων 
κατόπιν γραπτισ αίτθςισ τουσ και υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 5 του ν.2690/1999   ΕΚ Α 45 , όπωσ 
αυτό ιςχφει ςιμερα.  

9. Θ ανάκεςθ του ζργου κα γίνει ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Οδθγό Χρθματοδότθςθσ του 
Προγράμματοσ.  

10. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ του ζργου και κατά τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να πραγματοποιθκεί 
αντικατάςταςθ του/των επιλεχκζντοσ/ων με άλλο/άλλουσ ενδιαφερόμενο/ουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ 
πρόςκλθςθσ και ςφμφωνα με τον ςυνταχκζντα πίνακα κατάταξθσ.  

11. Ο ΕΛΚΕ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ, δεδομζνου ότι 
επαφίεται ςτθν απόλυτθ διακριτικι του ευχζρεια θ ςφναψθ ι μθ, ςυμβάςεων, κακϊσ και ο αρικμόσ αυτϊν, 
ανάλογα με τισ πιςτϊςεισ και τισ ανάγκεσ του ζργου, αποκλειόμενθσ οιαςδιποτε αξιϊςεωσ των 
ενδιαφερομζνων. 

Επιςθμαίνεται ότι είναι δυνατι, μζςα ςτα πλαίςια και τισ δυνατότθτεσ του ζργου, θ παράταςθ τθσ χρονικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι/ και επζκταςθσ του φυςικοφ ι / και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ. Για ερωτιματα που 
ενδεχομζνωσ προκφψουν ςχετικά με το παρόν τεφχοσ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνουν τα ερωτιματα τουσ κάκε θμζρα  09.00 –14.00  ςτον κ. Κων/νο Μπόλθ  τθλ 
2410-684749). 

Θ παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΣΕΙ Θεςςαλίασ (ςτθ διεφκυνςθ 
http://www.teilar.gr/prokirixeis.php , ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΛΚΕ ΣΕΙ Θεςςαλίασ και ςτο δικτυακό τόπο 
diavgeia.gov.gr. 

Ο Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ  

ΕΛΚΕ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ 

 

 

 

Κακθγθτισ Παναγιϊτθσ Πλαγεράσ 

Αντιπρφτανθσ Ζρευνασ & Δια Βίου Μάκθςθσ 

  

http://www.teilar.gr/prokirixeis.php
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

 

 

Ζντυπο Κατάθεςησ Πρόταςησ   

 

Επϊνυμο:................................................... 

Όνομα:...................................................... 

Πατρϊνυμο:............................................... 

Α.Δ.Σ.: ..................................................... 

Θμ. Ζκδοςθσ: ........................................... 

Εκδοφςα Αρχι: ......................................... 

Α Μ: ...................................................... 

ΔΟΤ: ....................................................... 

ΑΜΚΑ: .................................................... 

Δ/νςθ: .................................................... 

………………………………………………………….. 

Σθλζφωνο: ............................................. 

e-mail: ................................................... 

 

 

ΘΕΜΑ: Τποβολι πρόταςθσ ςτα πλαίςια τθσ 
πρόςκλθςθσ με αρ. πρωτ.: 1483/17-05-2018 για 
τη θζςη…… 

 

 

 

Λάριςα, ….…/..…/…….. 

 

υνθμμζνα: 

1 

2 

3 

4 

5 

  

 

  ΠΡΟ 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΔΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΤΝΑ ΣΕΙ 
ΘΕΑΛΙΑ 

 

 

 

 

 

Παρακαλϊ όπωσ κάνετε δεκτι τθν υποβολι τθσ 
πρόταςθσ μου  μετά των ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν , 
για ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου 
οριςμζνου χρόνου ςτα πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ με αρ. 
πρωτ.: 1483/17-05-2018 για τη θζςη………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Θ Αιτ……….. 
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