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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Διασύνδεσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας
στο Έργο “ROCK” (κωδ. έργου: 730280) - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and
Knowledge cities, υλοποιείται από την ΕΑΤΑ Α.Ε με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Horizon 2020.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος
Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας υπόψη:
•
•

•

•
•
•

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικότερα το άρθρο 118. .
Την υπ’ αριθ. 3/109ο Δ.Σ./23‐12‐2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με την
οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει των άρθρων 116 έως 119 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την παροχή δικαιώματος υπογραφής από το Δ.Σ. στο
Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου απαιτείται, ,
Την από 22/03/2017 ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge
cities Grant Agreement No 730280, με την οποία η ΕΑΤΑ Α.Ε. έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Horizon 2020 για την υλοποίηση του Έργου ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural
heritage in creative and Knowledge cities.
Την από 11/05/2017 ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge
cities Consortium Agreement version 1.2, με την οποία καθορίζονται οι κανόνες για τη συμμετοχή και τη
διάδοση του προγράμματος Horizon 2020 με το εταιρικό σχήμα.
Την από 19/12/2017 ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge
cities Amended Grant Agreement No AMD-730280-3, με την οποία επικαιροποιείται η υλοποίηση του Έργου
ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities,
To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα
Διαύγεια και άλλες διατάξεις».

εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της οποίας καλούνται τα
ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητοι επαγγελματίες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη σύναψη
σύμβασης με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ROCK” υπό τους ακόλουθους όρους:
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1. ΤΟ ΕΡΓΟ ROCK
H ΕΑΤΑ Α.Ε. με την από 22/03/2017 ROCK - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and
Knowledge cities Grant Agreement No 730280, έλαβε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon
2020 για την υλοποίηση του έργου ROCK. Το εν λόγω έργο, έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη του
μετασχηματισμού των ιστορικών αστικών κέντρων σε δημιουργικές και βιώσιμες περιοχές. Η ΕΑΤΑ Α.Ε. θα
συμμετέχει με την εμπειρία της στην ενίσχυση της αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς ως καταλύτη για
την επίτευξη αστικής αναζωογόνησης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η Συνεργάτης Διασύνδεσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας θα παρέχει υπηρεσίες διασύνδεσης των
στρατηγικών πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της εικόνας της πόλης της Αθήνας καθώς και τη
μεταφορά τεχνογνωσίας. Ειδικότερα, θα αναλάβει τη διασύνδεση Στρατηγικών αξιοποίησης πρωτοβουλιών
πολιτιστικής κληρονομιάς με την προώθηση της εικόνας της πόλης, τη δικτύωση με φορείς πολιτιστικής
κληρονομιάς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας που θα αποκτηθεί μέσα από τις δράσεις του έργου, καθώς και την
παροχή υλικού για την χρήση του στην ιστοσελίδα του έργου και στο προωθητικό υλικό που θα δημιουργηθεί
(Δράσεις 5.2, 5.3 και 5.4 – Π.Ε.5) του έργου “ROCK” - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in
creative and Knowledge cities, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020 (εφεξής
«Έργο»).
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο/Η Συνεργάτης Διασύνδεσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας θα αναλάβει τις εξής αρμοδιότητες στο πλαίσιο της
απασχόλησής του/της στο Έργο:
α) προώθηση του Έργου και των αποτελεσμάτων του μέσω της συμμετοχής σε συνέδρια και εργαστήρια,
ημερίδες, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις μεταφέροντας τα μηνύματα-κλειδιά του Έργου και προτροπή στην
επίσκεψη των καναλιών επικοινωνίας του Έργου.
β) Συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικής έκθεσης αναφοράς (σε επίπεδο έργου με τη συμμετοχή όλων των
διακρατικών εταίρων) με την περιγραφή των ανωτέρω υλοποιηθέντων ενεργειών.
γ) Προετοιμασία σχετικού επικοινωνιακού υλικού για τις σχεδιασμένες δράσεις του Έργου, όπως είναι τα
Εργαστήρια για την κατανόηση και γνώση καλών πρακτικών στη θεματική της αναζωογόνησης πόλεων και του
περιβάλλοντος μεταξύ των ευρωπαίων policy-makers και άλλων Ευρωπαϊκών φορέων. Το επικοινωνιακό αυτό
υλικό θα εκπονηθεί σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος Horizon 2020 καθώς και των προδιαγραφών
επικοινωνίας που έχουν οριστεί σε επίπεδο Έργου.
δ) Συμμετοχή στην εκπόνηση σχετικού υλικού που θα αξιοποιηθεί στα ενημερωτικά δελτία (newsletter) του
έργου, στα podcasts ή/και webinars πάνω σε συγκεκριμένα θέματα που άπτονται του αντικειμένου του Έργου.
Υποστήριξη άλλων τυχών ενεργειών και δράσεων που θα προκύψουν στο πλαίσιο του Έργου και σχετίζονται με
τη δικτύωση με φορείς ή οργανισμούς, την επικοινωνία του κεντρικού μηνύματος του έργου, αλλά και την
εύρεση/συμμετοχή σε πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. στις εκδηλώσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Έτους
Πολιτιστικής Κληρονομιάς - 2018) όπου δύναται η μεταφορά και διάδοση του κεντρικού μηνύματος του έργου.
ε) Λοιπές Εργασίες


Συμμετοχή και προετοιμασία Συναντήσεων Εργασίας, Εταιρικών Συναντήσεων, Συνεδρίων, κ.ά.,
σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις ανάγκες του Έργου.
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Διόρθωση Δελτίων τύπου, ενημερωτικών δελτίων, κ.ά.
Υποστήριξη της Επικοινωνίας / Αλληλογραφία με τους εταίρους του Έργου.

στ) Συμμετοχή στη Σύνταξη των Ενδιάμεσων Εκθέσεων αλλά και της Απολογιστικής Έκθεσης του Έργου (στην
Ελληνική ή/και στην Αγγλική γλώσσα ανάλογα με τις ανάγκες του Έργου.
4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΘΕΣΗΣ






Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο της ομάδας.
Δεξιότητες επικοινωνίας, εξυπηρέτησης και διαχείρισης συγκρούσεων.
Δεξιότητες αυτό-οργάνωσης χρόνου και εργασιών.
Καλή γνώση χρήσης Η/Υ
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

5. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ
Το διάστημα παροχής των υπηρεσιών του/της Συνεργάτη Δικτύωσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στο Έργο
ορίζεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Τόπος εκτέλεσης του έργου του εξωτερικού συνεργάτη είναι η έδρα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία βρίσκεται επί της
οδού Ξενοφώντος αρ. 7 (Τ.Κ. 105 57), Αθήνα ή όπου αλλού του υποδειχθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ανάλογα με τις
ανάγκες του Έργου.
6. ΑΜΟΙΒΗ
Το ανώτατο όριο του ετήσιου προϋπολογισμού της θέσης ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες τριακόσια εξήντα ευρώ
(20.360,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. πλέον ΦΠΑ, μείον των νόμιμων κρατήσεων και καλύπτει όλο το
διάστημα εκτέλεσης του Έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και όσα ειδικότερα
ορισθούν στη σύμβαση. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες αμοιβές και δαπάνες για την παροχή
των υπηρεσιών, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της ΕΑΤΑ Α.Ε., έστω και εξ επιγενόμενης αιτίας.
Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ως φορέα εποπτείας και χρηματοδότησης του
ως άνω έργου, μέσω των πόρων που θα της αποδοθούν για το σκοπό αυτό από το από το Πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020». Η αμοιβή θα καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της ορθής και προσήκουσας εκτέλεσης του
Έργου, την έκδοση των προβλεπόμενων από το νόμο παραστατικών εκ μέρους του Επιστημονικού Συνεργάτη
(τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών), καθώς και την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον εγκριθέντα προϋπολογισμό του
Προγράμματος.
7. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
7.1 Απαραίτητα Προσόντα




Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού.
Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).
Τουλάχιστον τρία (3) έτη αποδεδειγμένης εμπειρίας σε έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση ή από εθνικούς πόρους.
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7.2 Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα




Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii)
υπηρεσιών διαδικτύου και iv) power point (έως 15 μόρια)
Εργασιακή εμπειρία στη συνεργασία και επικοινωνία με διεθνείς ομάδες, στη διαχείριση εθελοντών και
στο συντονισμό δραστηριοτήτων (έως 15 μόρια)
Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας (επιστημονική, επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση και προφίλ
υποψηφίου κατά τη συνέντευξη) (έως 70 μόρια)

8. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε
Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει με
σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής.
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα:
i. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης
αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της εργασίας που
παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του
εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
ii. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης.
Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία:
i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του.
ii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το
είδος της εμπειρίας του.
iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη
διάρκεια της εμπειρίας.
Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά πριν
την υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης
απαλλαγής από αυτές.

Νομιμοποιητικά έγγραφα
Σε περίπτωση επιλογής και επί ποινή έκπτωσης ο επιλεγμένος υποψήφιος δεσμεύεται να προσκομίσει εντός
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής απόφασης, τα κάτωθι
νομιμοποιητικά έγγραφα:
1. Έναρξη δραστηριότητας στην εφορία,
2. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ,
3 Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ,
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4. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας,
5. Λοιπά κατάλληλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρωση των κάτωθι υποχρεώσεων :
 τη μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση,
δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
 τη μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο η Ε.Α.Τ.Α.
Α.Ε. δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
 τη μη ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματός του, τη μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης,
εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, πτωχευτικού συμβιβασμού ή δικαστικής συμπαράστασης, ή ότι δεν
τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για
αλλοδαπούς υποψηφίους)
 τη μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συμβιβασμό,
θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.
9. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. www.developathens.gr. Θα παραμένει
αναρτημένη τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης στην
παραπάνω ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους
την υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας
που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από
Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 έως και Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.
Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη:
Προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την με αριθ. Πρωτ ΕΑΤΑ ΑΕ 4404/ΕΥΥΑΠ 4262/08-11-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη θέση Συνεργάτη Διασύνδεσης και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας για το Έργο “ROCK” (κωδ.
έργου: 730280) - Regeneration and Optimisation of Cultural heritage in creative and Knowledge cities, το οποίο
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon 2020.
Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα περιέχει υποχρεωτικά (τυχόν ελλείψεις συνεπάγονται τον αποκλεισμό του
υποψηφίου):
1. Ενυπόγραφη Συνοδευτική Επιστολή-Αίτηση (cover letter) (δεν διατίθεται υπόδειγμα)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, πτυχία ξένων γλωσσών, κ.α.).
4. Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα
βαθμολογούμενα προσόντα.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την οποία θα
βεβαιώνεται ότι το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων είναι αληθή και ακριβή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εν λόγω
υπεύθυνη δήλωση δεν απαλλάσσει από την υποχρέωση υποβολής νομίμως επικυρωμένων αντιγράφων τίτλων
σπουδών, η μη υποβολή των οποίων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων.
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Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο
εισερχόμενων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) μέσω:
1. ΕΛΤΑ ή
2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier) ή
3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 7, 1ος
όροφος.
Οι έντυπες αιτήσεις θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την ημέρα και
ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν
λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του
φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του.
Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πριν ή
κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την
πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της Πρόσκλησης.
Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που
ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
10.ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα
συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων
βασίζεται στη βαθμολόγηση των πρόσθετων προσόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 7.2. ως
ακολούθως:

Α/Α

Κριτήρια Αξιολόγησης

Μέγιστη Βαθμολογία

1

Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας
κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων, iii) υπηρεσιών
διαδικτύου και iv) power point
Εργασιακή εμπειρία στη συνεργασία και επικοινωνία με
διεθνείς ομάδες, στη διαχείριση εθελοντών και στο
συντονισμό δραστηριοτήτων
Συνολική εικόνα της υποψηφιότητας (επιστημονική,
επαγγελματική εμπειρία και κατάρτιση και προφίλ
υποψηφίου κατά τη συνέντευξη)

15

Σύνολο Μέγιστης Βαθμολογίας

100

2

3

15

70
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Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει :
i) Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων βάσει των όρων που τίθενται στις παραγράφους 7.1, 8 και 9.
ii) Αξιολόγηση των επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων, όπως προσδιορίζονται στις
παραγράφους 7.2, 8 και 10. Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο
σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της
καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα με τις
ανάγκες υλοποίησης του έργου. Η Επιτροπή θα καλέσει εκείνους από τους υποψηφίους που πρόκειται να
εισηγηθεί την αποδοχή των υποψηφιοτήτων τους σε προσωπική συνέντευξη, για την παροχή διευκρινίσεων
σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους εμπειρία, αλλά και την εν γένει αξιολόγηση της
υποψηφιότητας, ώστε να διασφαλιστεί η άρτια εκτέλεση του Έργου. Τυχόν μη ανταπόκριση του υποψηφίου
συνεπάγεται τον αποκλεισμό του από τη διαδικασία.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού με Πρακτικό της εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α.
Α.Ε. την ανάθεση του έργου στην υποψηφιότητα που συγκέντρωσε την καλύτερη βαθμολογία βάσει των
παραπάνω αντικειμενικών κριτηρίων.
Ο τρόπος αμοιβής του υποψηφίου που τελικά επιλεγεί, καθώς και των λοιπών όρων εκτέλεσης, εποπτείας και
παραλαβής των παραδοτέων του Έργου θα προβλέπεται εκτενώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί επί τη βάσει
των όρων της παρούσας Πρόσκλησης σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση για τη σύναψη σύμβασης
με τους ενδιαφερόμενους.

Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.

Αλέξης Γαληνός
Διευθύνων Σύμβουλος
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