ΑΔΑ: Β4ΘΤ469Β7Γ-3ΥΚ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Ηράκλειο 26.09.2012
Αριθµ.Πρωτ.: 6757
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασµός του Πανεπιστηµίου Κρήτης στα πλαίσια υλοποίησης του έργου
µε κα 3592 και τίτλο «DANTE - Digital Agenda for New Tourism Approach in
European Rural and Mountain Areas» του προγράµµατος Interreg IVC το οποίο
χρηµατοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από εθνικούς πόρους, ενδιαφέρεται
να συνάψει την παρακάτω σύµβαση µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:
Αντικείµενο έργου: Συµµετοχή στην υλοποίηση του έργου DANTE “ Digital Agenda
for New Tourism Approach in European Rural and Mountain Areas” και στις δράσεις
(Components):
•

Component 2: Communication and dissemination (Ενέργειες διάχυσης των
αποτελεσµάτων του έργου)
o Dissemination material: translation for brochures, guidelines
GP

catalogue

(Υλικό

προώθησης:

µετάφραση

and

φυλλαδίων,

κατευθυντήριων οδηγιών και καταλόγου καλών πρακτικών)
•

Component 3: Exchange of experiences dedicated to the identification and
analysis of good practices (σχεδιασµός και συντονισµός διηµερίδων στα 6
σηµεία, σχεδιασµός δραστηριότητας για την εκπόνηση Action plans).
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o Expertise for implementation plan and support for C3 technical
assistance (Συµµετοχή στο σχέδιο εφαρµογής και τεχνική υποστήριξη
του C3)
o Contract

for

an

external

expert

to

develop

the

Thematic

guidelines (Ανάπτυξη των θεµατικών κατευθυντήριων οδηγιών ανά
καλή πρακτική)
Προϋπολογισµός αµοιβής ανατιθέµενου έργου: 19.000,00€
∆ιάρκεια σύµβασης: 27 µήνες
Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο
Επιθυµητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Οκτώβριος 2012
Απαραίτητα προσόντα:
 Απόφοιτος ΑΕΙ ή ισότιµο πτυχίο της αλλοδαπής στην περιοχή της Επιστήµης
Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 Μεταπτυχιακό δίπλωµα ειδίκευσης στην Επιστήµη των Υπολογιστών ή την
Πληροφορική
 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 Τουλάχιστον επταετής (7) εργασιακή εµπειρία σχετική µε το σχεδιασµό,
ανάπτυξη και λειτουργία πληροφοριακών συστηµάτων
 Προηγούµενη εµπειρία στην εκπόνηση προτάσεων/µελετών/περιφεριεακών
σχεδίων δράσης σχετικών µε τις ΤΠΕ
 Προηγούµενη εµπειρία συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά έργα, συναφή µε το
αντικείµενο των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών
 Εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες υποψηφίους)
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη, η οποία θα πραγµατοποιηθεί
το διάστηµα 15 – 17 Οκτωβρίου 2012 στα γραφεία του Κέντρου Επικοινωνιών και
∆ικτύων (Ν204) του Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν την

πρότασή τους στα γραφεία της

Γραµµατείας του Ειδικού Λογαριασµού στη διεύθυνση Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ειδικός
Λογαριασµός, Πανεπιστηµιούπολη Βουτών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 700 13, Ηράκλειο
Κρήτης, υπόψη κας Ρένας Βλαχάκη τηλ. 2810 393171 µέχρι και την Πέµπτη 11
Οκτωβρίου 2012 (ώρα 14:30), σε σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
ευκρινώς τα εξής:
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•

Πρόταση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε αρ. πρωτ.

6757/26.09.2012
•

Τα στοιχεία του ενδιαφερόµενου (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο

επικοινωνίας).
Η πρόταση καθενός ενδιαφεροµένου πρέπει να περιλαµβάνει:


∆ιαβιβαστικό, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος Α, συµπληρωµένο
µε τα προσωπικά του στοιχεία και υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες



Βιογραφικό σηµείωµα του ενδιαφεροµένου υπογεγραµµένο σε όλες τις σελίδες



Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών,
βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ)

∆ιευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφεροµένων δεν απαιτείται
να είναι νοµίµως επικυρωµένα.
Οι προτάσεις που θα παραληφθούν µε οποιοδήποτε µέσο µετά την ως άνω ηµεροµηνία
και ώρα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το αντικείµενο των συµβάσεων µίσθωσης
έργου, τα προσόντα κ.τ.λ. στο τηλ. 2810 393330 κα Μπορµπουδάκη Φωτεινή.
Σηµειώνεται ότι το τελικό ύψος της αµοιβής τελεί υπό τους περιορισµούς του
χρηµατοδότη και της κείµενης νοµοθεσίας.
Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων θα πρέπει να έχουν χρονική ισχύ διάρκειας 3
µηνών από την ηµεροµηνία κατάθεσής τους.
Επισηµαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δηµόσιοι υπάλληλοι, έχουν
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3966/2011.
Η Επιτροπή Ερευνών του Π.Κ. είναι το αποφασιστικό όργανο ως προς τη σύναψη ή µη
των συµβάσεων µίσθωσης έργου και ως προς την επιλογή του καταλληλότερου
προσώπου σε εκάστοτε περίπτωση και η απόφασή της αναρτάται στην ιστοσελίδα του
ΕΛΠΚ.
Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους κανόνες του Οδηγού Χρηµατοδότησης και
∆ιαχείρισης του ΕΛ ΠΚ http://www.elke.uoc.gr/management/guide.aspx και του
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Οδηγού ∆ιεξαγωγής Προσκλήσεων για Μισθώσεις Έργου της Επιτροπής Ερευνών του
ΕΛΠΚ
(http://www.elke.uoc.gr/management/files/Οδηγός_Σύναψης_Μισθώσεων_Έργου.p
df).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών
ΤΖΙΡΙΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ακολουθεί το παράρτηµα:
Παράρτηµα Α: Υπόδειγµα διαβιβαστικού

ΑΔΑ: Β4ΘΤ469Β7Γ-3ΥΚ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγµα διαβιβαστικού
ΠΡΟΤΑΣΗ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ

ΑΡΙΘΜΟ……….:
Ο κάτωθι υπογεγραµµένος µε τα στοιχεία:
Επώνυµο : .....................................................................................................................................................
Όνοµα : ...........................................................................................................................................................
Όνοµα πατρός : ............................................................................................................................................
Αριθµός τηλεφώνου οικίας ή κινητού : ……………………………………………………………………………………………
Ε-mail : ...........................................................................................................................................................
Ηµεροµηνία γέννησης : ..................................................................................................................................
Υπηκοότητα: .....................................................................................................................................................
Στρατιωτική θητεία (για τους άνδρες):

Απαλλαγή



Εκπληρωµένη.

 από : ...... / ..... / .......
έως : ... / ..... / .......

Οικογενειακή κατάσταση

Άγαµος
Έγγαµος




Υποβάλω την πρότασή µου προς σύναψη σύµβασης του έργου …….
Καταθέτω τα δικαιολογητικά µου µε την κάτωθι αριθµητική σειρά:
…………………..
…………………..
…………………..
…………………..

Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις

(3)

, που προβλέπονται από τις

διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Α) αποδέχοµαι τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης
σύναψης µίσθωσης έργου µε αρ….
Β) διαθέτω όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτω σε πρωτότυπα ή επίσηµα αντίγραφα και
µπορώ να προσκοµίσω αυτά χωρίς καθυστέρηση, εάν µου ζητηθεί
Γ) δύναµαι να εκτελέσω το αιτούµενο έργο στο χρόνο που ορίζεται στην πρόσκληση
∆) για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της συµφωνηθείσας αµοιβής δεν συντρέχει
κανένα κώλυµα στο πρόσωπό µου και σε αντίθετη περίπτωση, θα φροντίσω για την άρση κάθε
κωλύµατος για το σκοπό αυτό, εφόσον η παρούσα πρότασή µου γίνει δεκτή
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

…………………………………………………………

