
 

 
ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ ΚΟΝΤΔΛΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΕΤΝΑ 

Πλθρ. Ναςιάκου ταματία 
τθλ: 2410 684 710 

E-mail: elke_protocol@teilar.gr 

 
 
 

Λάριςα, 16/03/2018 
                        Αρ. Πρωτ.: 773 

 

  
 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΗ ΕΚ∆ΗΛΩΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΑΨΗ 

ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ Ι∆ΙΩΣΙΚΟΤ ∆ΙΚΑΙΟΤ  

O Ειδικόσ Λογαριαςµόσ Κονδυλίων Ζρευνασ (ΕΛΚΕ) του ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ, ζχοντασ υπόψθ: 
 

 τισ διατάξεισ τθσ ΚΑ 679/22.08.1996 που κυρϊκθκε µε τθ διάταξθ του άρκρου 36 
του ν. 3794/2009 και τροποποιικθκε µε το άρκρο 36 του ν. 3848/2010 

 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 (ΦΕΚ Α’195) 
και επανιλκε ςε ιςχφ με το άρκρο 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ Α’159) 

 τισ διατάξεισ του άρκρου 64 του Ν.4485/2017 
 τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν ςχετικά με τθ διαχείριςθ του ζργου με 

κωδικό 1807 (ΑΔΑ: Ω5Η46914Κ-Μ95) 
 τθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ερευνϊν και Διαχείριςθσ (Ε.Ε.&Δ.) ΕΛΚΕ του ΣΕΙ 

Θεςςαλίασ µε αρικ. 240/12-03-2018/Θ2 (ΑΔΑ: ΨΣΧ946914Κ-ΩΛ0) 

ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν του 
Σμιματοσ Νοςθλευτικισ του ΣΕΙ Θεςςαλίασ με τίτλο «Ψυχική Τγεία» και κωδικό 
1807, με Επιςτθμονικά Τπεφκυνθ τθν κα Ευαγγελία Κοτρϊτςιου, ενδιαφζρεται να 
ςυνάψει µια (1) ςφµβαςθ ζργου. Ζργο του αναδόχου κα είναι ςχετικό με τθν 
Οργανωτικι Τποςτιριξθ του Προγράμματοσ, Επαφι και ενθμζρωςθ φοιτθτϊν και 
κακθγθτϊν, Διαδικαςίεσ Αξιολόγθςθσ, Σιρθςθ Μθτρϊων Κακθγθτϊν, Φοιτθτϊν, 
Τλικϊν κ.ά., Σιρθςθ αρχείων, Προγραμματιςμόσ δραςτθριοτιτων Προγράμματοσ 
κ.λ.π., Σιρθςθ Πρακτικϊν υνεδριάςεων, Παρακολοφκθςθ οικονομικισ προόδου 
του Προγράμματοσ και διαχείριςθ εντολϊν δαπανϊν ζργου.  

Απαραίτητα προςόντα για τουσ Τποψθφίουσ Αναδόχουσ, ορίηονται τα παρακάτω: 
1. Πτυχίο ΑΕΙ 
2. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον δφο (2) ετϊν ςε διαχείριςθ προγραμμάτων 
3. Αποδεδειγμζνθ εμπειρία τουλάχιςτον πζντε (5) ετϊν ςτθν υποςτιριξθ  

μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων   
4. Αποδεδειγμζνθ  γνϊςθ βαςικϊν προγραμμάτων Η/Τ (Windows, Word, Excel κ.λ.π) 
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5. Καλι γνϊςθ Αγγλικισ γλϊςςασ 
 
Επιθυμητά προςόντα ορίηονται τα εξισ: 
Καλι γνϊςθ επιπλζον γλωςςϊν 
 
Χρονικι διάρκεια: Από 06-04-2018 ζωσ και 05-04-2019. 
υνολικόσ προχπολογιςμόσ: 20.595,48 ευρϊ μικτά (ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Π.Α) 
 
Οι ζχοντεσ τα παραπάνω προςόντα κα βακμολογθκοφν ωσ εξισ: 

Για τθν επιλογι τθσ καταλλθλότερθσ αίτθςθσ-διλωςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται µε βάςθ τα 

παρακάτω κριτιρια: 

α/α Προςόν Βαθμολογία 

1 Πτυχίο ΑΕΙ 20 μονάδεσ 

2 Διετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν διαχείριςθ 

προγραμμάτων 

20 μονάδεσ (+5 μονάδεσ 

για κάκε επιπλζον 

ζτοσ) 

3 Πενταετι τουλάχιςτον εμπειρία ςτθν υποςτιριξθ 

μεταπτυχιακϊν προγραμμάτων 

30 μονάδεσ (+5 μονάδεσ 

για κάκε επιπλζον 

ζτοσ) 

4 Αποδεδειγμζνθ  γνϊςθ βαςικϊν προγραμμάτων 

Η/Τ 

10 μονάδεσ 

5 Καλι γνϊςθ Αγγλικϊν 20 μονάδεσ 

 Άριςτθ γνϊςθ Αγγλικϊν 30 μονάδεσ 

 

Eπιθυμητά προςόντα: 

α/α Προςόν Βαθμολογία 

 Καλι γνϊςθ επιπλζον γλωςςϊν 20 μονάδεσ 

 Άριςτθ γνϊςθ επιπλζον 

γλϊςςασ 

30 μονάδεσ 

 

Οι υποψιφιοι που δεν πλθροφν τα απαραίτθτα αιτοφµενα προςόντα αποκλείονται.  
 
Οι υποψιφιοι που ιςοβακμοφν κα κλθκοφν ςε ςυνζντευξθ, τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ 
οποίασ μοριοδοτοφνται. τθ ςυνζντευξθ κα αξιολογθκοφν τα ςτοιχεία: Ικανότθτα 
επικοινωνίασ, δυνατότθτα επιτυχοφσ δράςθσ ςτο πλαίςιο ζργου, κατανόθςθ των 
απαιτιςεων τθσ κζςθσ, κατανόθςθ των ςτόχων του ζργου και των κρίςιμων παραγόντων 
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επιτυχίασ του, άμεςθ ενςωμάτωςθ υποψθφίου ςτο ζργο. Η ςυνζντευξθ κα 
πραγματοποιθκεί κατόπιν ειδοποίθςθσ από τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ.  
 
Αντικατάςταςθ τθσ πρόταςθσ, διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ τυχόν ελλειπόντων 
δικαιολογθτικϊν επιτρζπεται μόνο μζχρι τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προτάςεων. 

 

Κάθε δήλωςη πρζπει να ςυνοδεφεται από:  

 Τπεφκυνθ διλωςθ µε βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρµόδια 

διοικθτικι αρχι ι τα ΚΕΠ ςφµφωνα µε το άρκρο 8 Ν.1599/1986 όπου κα δθλϊνεται 

ότι: “α. αποδζχοµαι τουσ όρουσ και πλθρϊ όλα τα προαπαιτοφµενα ςυµµετοχισ 

όπωσ αυτά αναφζρονται ςτθν πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για υποβολι 

πρόταςθσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ζργου µε αρικµό πρωτ. 773/16-03-2018 

 β. όλα τα ζγγραφα που κατατίκενται αποτελοφν φωτοτυπθµζνα αντίγραφα των 

πρωτοτφπων ι των επίςθµων αντιγράφων, τα οποία διατθρϊ ςτο αρχείο µου, και 

µπορϊ να επιδείξω άµεςα αυτά, εάν µου ηθτθκεί. γ. δφναµαι να εκτελζςω το 

αιτοφµενο ζργο ςτο χρόνο που ορίηεται ςτθν πρόςκλθςθ. δ. για τθν ανάλθψθ του 

ζργου και τθν είςπραξθ τθσ ςυµφωνθκείςασ αµοιβισ δεν ςυντρζχει κανζνα κϊλυµα 

ςτο πρόςωπό µου και ςε αντίκετθ περίπτωςθ, κα φροντίςω για τθν άρςθ κάκε 

κωλφµατοσ για το ςκοπό αυτό, εφόςον θ παροφςα πρόταςι µου γίνει δεκτι.” 

 Ζντυπο ςτοιχείων πρόταςθσ του υποψθφίου για τθ ςυµµετοχι του (κα τθ βρείτε 

ςτθν τελευταία ςελίδα τθσ πρόςκλθςθσ). 

 Βιογραφικό ςθµείωµα του ενδιαφεροµζνου, υπογεγραµµζνο ςε όλεσ τισ ςελίδεσ, οι 

οποίεσ πρζπει να ζχουν ςυνεχόµενθ αρίκµθςθ 

 Φωτοτυπία 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 

 Σα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν τα προςόντα που ηθτοφνται (π.χ. τίτλοι 

ςπουδϊν, βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ, γνϊςεισ ξζνων γλωςςϊν, γνϊςεισ Η/Τ, τυχόν 

ςυςτατικζσ επιςτολζσ, κλπ) κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο ςτοιχείο κρίνεται 

απαραίτθτο για τθν τεκµθρίωςθ τθσ πρόταςθσ, τα οποία πρζπει να ζχουν 

ςυνεχόµενθ αρίκµθςθ ανά ζγγραφθ ςελίδα.  

Επιςθµαίνεται ότι θ υπεφκυνθ διλωςθ δεν χρειάηεται να κεωρθκεί για το γνιςιο τθσ 

υπογραφισ ςτισ περιπτϊςεισ που κατατίκεται αυτοπρόςωπα. Διευκρινίηεται ότι τα 

αποδεικτικά των προςόντων των ενδιαφεροµζνων αρκεί να είναι ευανάγνωςτα αντίγραφα 

των πρωτοτφπων εγγράφων, ςφµφωνα µε τθ διάταξθ του άρκρου 1 του Ν. 4250/14 και ότι 

θ υπθρεςία δφναται να προβεί ςε δειγµατολθπτικό ζλεγχό τουσ ςφµφωνα µε τθν 

παράγραφο 2β του άρκρου 1 του Ν. 4250/14. υγκεκριµζνα κα γίνονται αποδεκτά τα 

ευκρινι φωτοαντίγραφα: α) των πρωτοτφπων εγγράφων που εκδίδονται από τισ υπθρεςίεσ 

και τουσ φορείσ του ∆θµοςίου τοµζα ι των ακριβϊν αντιγράφων τουσ, β) ιδιωτικϊν 

εγγράφων και γ) εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ. Σα ζγγραφα που 

ζχουν ςυνταχκεί ςε ξζνθ γλϊςςα, πλθν τθσ αγγλικισ (εκτόσ αν περιζχεται ςε αυτά ειδικι 
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τεχνικι ορολογία), υποβάλλονται µαηί µε τθν επίςθµθ µετάφραςι τουσ επικυρωµζνθ από 

το Τπουργείο Εξωτερικϊν ι δικθγόρο (διευκρίνθςθ: αρκεί και ευανάγνωςτθ φωτοτυπία τθσ  

µετάφραςθσ µε τθ ςφραγίδα τθσ επικφρωςθσ).   

Η επιλογι των προτάςεων κα γίνει από τριµελι Επιτροπι Αξιολόγθςθσ. Η αξιολόγθςθ των 

προτάςεων και θ επιλογι των αντιςυµβαλλοµζνων κα πραγµατοποιθκεί µε βάςθ τουσ 

τίτλουσ ςπουδϊν, τθν υφιςτάµενθ εµπειρία και ειδίκευςθ ςε ςχζςθ µε το ζργο και τισ 

ςυναφείσ δραςτθριότθτεσ, κριτιρια για τα οποία κα βακµολογθκοφν οι υποψιφιοι βάςει 

του ςχετικοφ πίνακα. 

Επιπρόςκετα, θ αρµόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ και κατά ςυνζπεια θ Επιτροπι Ερευνϊν και 

Διαχείριςθσ ΕΛΚΕ δεν δεςμεφεται να ςυνεκτιµιςει ςτθν επιλογι των αντιςυµβαλλοµζνων 

τα κοινωνικά κριτιρια του άρκρου 21 § 11 Ν 2190/1994, κακϊσ γενικά προζχουν τα 

κριτιρια επαγγελµατικισ, επιςτθµονικισ κλπ. αξιολόγθςθσ, τα οποία εξαςφαλίηουν τθν 

άρτια εκτζλεςθ του προσ ανάκεςθ ζργου, ενϊ θ Επιτροπι Ερευνϊν και Διαχείριςθσ 

διατθρεί πλιρθ διακριτικι ευχζρεια ωσ προσ τθν ίδια τθ ςφναψθ ι µθ ςυµβάςεων ι ωσ 

προσ τον αρικµό τουσ. Επιςθµαίνεται δε ότι θ διαδικαςία πρόςκλθςθσ υποβολισ 

προτάςεων για ςφναψθ ςυµβάςεων µίςκωςθσ ζργου τθσ παροφςθσ δεν είναι διαγωνιςτικι, 

ενϊ θ τυχόν επιλογι αντιςυµβαλλοµζνων ζχει τον χαρακτιρα αποδοχισ πρόταςθσ και όχι 

«πρόςλθψθσ».  Η  διαδικαςία τθσ πρόςκλθςθσ, για όςουσ πλθροφν τα προαπαιτοφµενα 

κριτιρια και προςόντα αυτισ, κα ολοκλθρωκεί µε ςφνταξθ «πίνακα κατάταξθσ», ενϊ όςοι 

επιλεγοφν κα ειδοποιθκοφν προςωπικά. ε κάκε περίπτωςθ όλοι οι ςυµµετζχοντεσ ςτθν 

παροφςα πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ ζχουν δικαίωµα υποβολισ ζνςταςθσ κατά 

του πίνακα κατάταξθσ ςε αποκλειςτικό διάςτθµα 5 ηµερών από τθν θµεροµθνία 

κοινοποίθςθσ (αποκλειςτικά και µόνο µζςω θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου) του πίνακα ςε 

αυτοφσ. Σζλοσ οι ςυµµετζχοντεσ ζχουν δικαίωµα πρόςβαςθσ ςτουσ ατοµικοφσ φακζλουσ 

και ςτα ατοµικά φφλλα αξιολόγθςθσ/βακµολόγθςθσ των υπολοίπων υποψθφίων, δικαίωµα 

που αςκείται υπζρ του αιτοφντοσ υπό τον όρο τιρθςθσ των προβλεπόµενων ςτο υπό 

ςτοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 ζγγραφο τθσ Αρχισ Προςταςίασ ∆εδοµζνων Προςωπικοφ 

Χαρακτιρα, ιτοι όταν ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του το ζννοµο ςυµφζρον τθσ υπεράςπιςθσ 

των δικαιωµάτων του ενϊπιον των αρµοδίων δικαςτθρίων. 

Οι ενδιαφερόμενοι (µόνο φυςικά πρόςωπα) καλοφνται να υποβάλλουν τθν πρόταςι τουσ 

οι ίδιοι ι αποςτζλλοντασ ταχυδροµικά τθν ςχετικι επιςτολι, µε τα απαιτοφµενα 

αποδεικτικά,  ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου του ΕΛΚΕ του Σ.Ε.Ι. Θεςςαλίασ, µζχρι και 

Δευτζρα 02-04-2018 ώρα 15:00 µε τθν ζνδειξθ:  

  

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΚΕ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ  

ΝΕΑ ΚΣΙΡΙΑ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ , ΣΚ 41110 

 (Περιφερειακή οδόσ Λαρίςησ Σρικάλων ) 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓOY ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ςτην 

πρόςκληςη εκδήλωςησ ενδιαφζροντοσ  με αρ. πρωτ. 773/16-03-2018  
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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 ΤΣΗΜΕΝΟ ι ΚΑΣΑΠΕΙΓΟΝ/EXPRESS, εάν εςτάλθ 
ταχυδρομικά. Οι φάκελοι δεν επιςτρζφονται.    
 

Δημοςίευςη πρόςκληςησ 

Η παροφςα πρόςκλθςθ κα δθµοςιευκεί ςτον δικτυακό τόπο του Σεχνολογικοφ 

Εκπαιδευτικοφ Ιδρφµατοσ Θεςςαλίασ http://www.teilar.gr/prokirixeis.php, κακϊσ και ςτο 

διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr, όπωσ προβλζπεται από τισ διατάξεισ του Ν. 

3861/2010.   

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΚΕ 

  ΣΟΤ ΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ 
 
 

Παναγιώτησ Πλαγεράσ  
 Καθηγητήσ         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.teilar.gr/prokirixeis.php
file:///C:/Users/ΕΛΚΕ_2/Downloads/www.diavgeia.gov.gr
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Ζντυπο Κατάθεςησ Πρόταςησ   
 

Επώνσμο:................................................... 

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

Πατρώνσμο:............................................... 

Α.Δ.Τ.: ..................................................... 

Ημ. Έκδοσης: ........................................... 

Εκδούσα Αρτή: ......................................... 

ΑΦΜ: ...................................................... 

ΔΟΥ: ....................................................... 

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

Δ/νση: .................................................... 

………………………………………………………….. 

Τηλέυωνο: ............................................. 

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

 

 

ΘΕΜΑ: Τποβολι πρόταςθσ ςτα πλαίςια τθσ 
πρόςκλθςθσ με αρ. πρωτ.: 773/16-3-2017 
 
 
 
Λάριςα, ….…/..…/…….. 
 
 
 
 
υνθμμζνα: 
1 
2 
3 
4 
5 

  

 
  ΠΡΟ 

 
ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΡΕΤΝΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΕΛΚΕ ΣΕΙ 
ΘΕΑΛΙΑ 

 
 
 
 
 

Παρακαλϊ όπωσ κάνετε δεκτι τθν 

υποβολι τθσ πρόταςθσ μου (μετά των 

ςχετικϊν δικαιολογθτικϊν), για ςφναψθ 

ςφμβαςθσ ζργου ιδιωτικοφ δικαίου ςτα 

πλαίςια τθσ πρόςκλθςθσ με αρ. πρωτ.: 

773/16-3-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο/Η Αιτ……….. 
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