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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Αρ.Πρωτ.: 34287
Βόλος, 03/12/2018

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης
έργου ιδιωτικού δικαίου, για την τεχνική υποστήριξη υλοποίησης του έργου με τίτλο:
Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living
Environment (ACRONYM: SaveSafeWater)
Subsidy Contract No A2 - 1.1. 4
η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020”
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού
έργου με τίτλο ʺNetworking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living Environment
(SaveSafeWater)ʺ, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II CrossBorder Cooperation Programme “Greece - Albania 2014-2020”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας, ΜΠΒ ΙΙ / Instrument for Pre-Accession Assistance, IPA ΙΙ ) και από
εθνικούς πόρους, με φορέα υλοποίησης το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κωδικός έργου ΕΛΚΕ 5754) και Επιστημονικά
Υπεύθυνο τον Κανακούδη Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 93 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α/8-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83
Α/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4485/2017. «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
4. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, όπως ισχύει.
5. Την από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία εγκρίθηκε το αίτημα διενέργειας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΔΜΛ469Β7Ξ-4ΣΒ).
6. Την από 16/2018/18-09-2018 απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή
Αξιολόγησης (ΑΔΑ: 6ΔΖ5469Β7Ξ-ΞΛΩ).
7. Το με Αριθμό Συμβολαίου (SUBSIDY CONTRACT N. “A2-1.1. 4”)
ανακοινώνει ότι δέχεται προτάσεις από φυσικά πρόσωπα προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με επιστημονικό προσωπικό, στο οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων που προβλέπονται στη σχετική
απόφαση έγκρισης χρηματοδότησης ή και μέρος ή σύνολο ενδιάμεσων παραδοτέων που θα προηγούνται των τελικών
παραδοτέων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Η συνολική διάρκεια της παραπάνω Πράξης είναι 24 μήνες
(2/4/2017-31/3/2020).
Σημειώνεται ότι η παραγωγή των παραδοτέων θα γίνεται εντός επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος
Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II Cross-Border Cooperation Programme “Greece - Albania 20142020”.
Το έργο με τίτλο «Networking for Reciprocal Safe Cross Border Water Supply towards a Worth Living
Environment (SaveSafeWater)», αποσκοπεί στην προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας για την αύξηση της
αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και την προσαρμογή των δύο χωρών στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, καθώς
επίσης και την ένταξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής στον προγραμματισμό των εθνικών και τοπικών πολιτικών
στις περιοχές μελέτης. Το έργο θα περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία στάδια για την επίτευξη αυτού του στόχου.
Συγκεκριμένα:
1. Κοινή ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών και εργαλείων, με στόχο την μείωση της κατανάλωσης νερού και την
αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του.
2. Κοινή ανάπτυξη σχεδίων διαχείρισης και προώθησης της ελαστικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
της αποδοτικότητας της χρήσης νερού και ενέργειας, της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καινοτόμων
τεχνολογιών περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο την πράσινη/γαλάζια ανάπτυξη και την αξιολόγηση των
επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
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3. Κοινός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων για την μείωση του μη ανταποδοτικού
νερού και προσδιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των
υδατικών πόρων στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμών.
5. Ανάπτυξη και εφαρμογή αξιολόγησης των δικτύων διανομής νερού και μέτρησης του μη ανταποδοτικού με τη χρήση
της μεθοδολογίας ισοζυγίου ύδατος και δεικτών επίδοσης.
6. Δημιουργία μοντέλου υδραυλικής προσομοίωσης με σκοπό τον προσδιορισμό των βέλτιστων ζωνών διαχείρισης,
χαρτογράφηση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και προμήθεια/εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (ΑΜRs) με σκοπό
την μέτρηση της κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο και την εφαρμογή βέλτιστων πολιτικών τιμολόγησης.
7. Εκτίμηση και πρόβλεψη της ζήτησης της ποσότητας νερού και της ελαστικότητας της τιμής του.
8. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ανάκτησης πλήρους κόστους νερού (FWC).
9. Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων δημοσιότητας και εργαστηρίων ανταλλαγής τεχνογνωσίας καθώς επίσης και
εκπαιδευτικών δράσεων σε τεχνικούς διαχείρισης πόσιμου νερού και λυμάτων και ευαισθητοποίησης των πολιτών για
την μείωση της κατανάλωση του πόσιμου νερού.
10. Ανάπτυξη / δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας συντονισμού και λήψης αποφάσεων, με στόχο την βελτίωση της
ποιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της χρηστικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που σχετίζονται την αύξηση
της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και τη διαχείριση κρίσεων που
οφείλονται στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής.
11. Κοινή σύσταση πολιτικών αύξησης της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, στην διασυνοριακή περιοχή.
12. Δημιουργία δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας του νερού στα σημεία υδροληψίας, στις μονάδες επεξεργασίας
και στο δίκτυο διανομής (εσωτερικό και εξωτερικό υδραγωγείο).
Τα πακέτα εργασίας (Work Packages), είναι τα ακόλουθα:
 ΠΕ 1 (WP1)-Διαχείριση & Συντονισμός. Διάρκεια: 02/04/2018-31/03/2020, Δράσεις/Παραδοτέα (ενδεικτικά):
Τακτές Αναφορές Προόδου του Φυσικού & Οικονομικού αντικειμένου του έργου, Αιτήματα Πιστοποίησης
Δαπανών. Συναντήσεις Διοίκησης του έργου.
 ΠE 2 (WP2)-Επικοινωνία & Διάχυση. Διάρκεια: 02/04/2018-31/03/2020, Δράσεις/Παραδοτέα (ενδεικτικά):
Ανάπτυξη και υλοποίηση σχεδίου επικοινωνίας (communication plan), Ανάπτυξη και υλοποίηση Σχεδίου και
Δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων του έργου (external dissemination), Ανάπτυξη τρίπτυχων του έργου
(γενικό/υδατικοί πόροι και ενεργειακή αποδοτικότητα/υδροδοτικά συστήματα), Ανάπτυξη σχετικού εκπαιδευτικού
υλικού (διακρατικοί/ διαπεριφεριακοί/διαδιαμερισματικοί υδατικοί πόροι, υδροδοτικά συστήματα και ενεργειακή
αποδοτικότητα), Ανάπτυξη & Συνεχή επικαιροποίηση του Ιστότοπου του έργου (Web page), Συγγραφή
επιστημονικών εργασιών γιε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια, δελτία τύπου για ΜΜΕ, σχεδιασμός και
υλοποίηση ημερίδων ευαισθητοποίησης. Εταιρική κοινωνική ευθύνη. Βίντεο διάχυσης αποτελεσμάτων έργου.
 ΠE 3 (WP3)-Διασυνοριακή Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης για την ποιότητα του πόσιμου νερού και τις
διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης. Διάρκεια: 02/04/2018-01/10/2018, Δράσεις/Παραδοτέα (ενδεικτικά):
Προσδιορισμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην ποιοτική και ποσοτική κατάσταση των υδατικών
πόρων στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής ποταμών μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας.. Ενεργειακή και Υδατική
Επιθεώρηση. Διασυνοριακή επίδραση του Κλίματος και της Κλιματικής Αλλαγής.
 ΠE 4 (WP4)-Κοινή μεθοδολογία και εργαλεία. Διάρκεια: 02/04/2018-28/02/2019. Δράσεις/ Παραδοτέα
(ενδεικτικά): Ανάπτυξη και υλοποίηση κοινής εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60 / ΕΕ (εθνικό και τοπικό
επίπεδο) για την Ανάκτηση του Πλήρους Κόστους Νερού Εκτίμηση και πρόβλεψη της ζήτησης της ποσότητας
νερού και της ελαστικότητας της τιμής του. Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογίας ανάκτησης πλήρους κόστους
νερού (FWC). Βελτίωση της ηλικίας του νερού. Ανάπτυξη / δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας συντονισμού και
λήψης αποφάσεων, μεταξύ των παραγωγών και χρηστών διαχείρισης των στοιχείων και πληροφοριών, με στόχο την
βελτίωση της ποιότητας, της διαφάνειας, καθώς και της χρηστικότητα των δεδομένων και πληροφοριών που
σχετίζονται την αύξηση της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων, τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, και τη
διαχείριση κρίσεων που οφείλονται στις συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Μοντέλα προσομοίωσης και δημιουργία
πλατφόρμας χαρτογράφησης των δικτύων ύδρευσης των περιοχών μελέτης.
 ΠΕ 5 (WP5)-Κοινές Πιλοτικές Δράσεις. Διάρκεια: 02/04/2018-31/03/2020. Δράσεις/Παραδοτέα (ενδεικτικά):
Ανάπτυξη ενός κοινού αναλυτικού πλαισίου εφαρμογής των πιλοτικών δράσεων στις πιλοτικές περιοχές. Ανάπτυξη
πιλοτικών δράσεων στις πιλοτικές περιοχές. Κανόνας ανάπτυξης και τεκμηριωμένη εμπειρία υλοποίησης πιλοτικών
δράσεων. Ετοιμασία αναφοράς ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων στην πιλοτική περιοχή. Ανάπτυξη σχετικού
προωθητικού υλικού σχετικά με την ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων στην πιλοτική περιοχή. Εκ των προτέρων και εκ
των υστέρων υδατική ποιοτική και ποσοτική επιθεώρηση και αξιολόγηση της αλυσίδας διαχείρισης πόσιμου νερού.
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω της υλοποίησης κοινών τεχνικών συναντήσεων εργασίας.
 ΠΕ 6 (WP6)-Ανάπτυξη διασυνοριακής στρατηγικής, πολιτικών διαχείρισης και βιωσιμότητας των
αποτελεσμάτων του έργου. Διάρκεια: 02/04/2018-31/03/2020. Δράσεις/ Παραδοτέα (ενδεικτικά): Κοινή σύσταση
πολιτικών αύξησης της αποδοτικότητας των υδατικών πόρων και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, στη
διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Αλβανίας. Κοινή ανάπτυξη ολοκληρωμένων στρατηγικών και εργαλείων, με
στόχο την μείωση της κατανάλωσης νερού και την αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του. Κοινή ανάπτυξη
σχεδίων διαχείρισης και προώθησης της ελαστικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της
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αποδοτικότητας της χρήσης νερού και της ποιότητας του, καινοτόμων τεχνολογιών περιβαλλοντικής διαχείρισης με
στόχο την πράσινη/γαλάζια ανάπτυξη και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής της αίτησης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι την εν λόγω
ημερομηνία.
 Να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια του έργου καθώς και διαθεσιμότητα για την εκπόνηση
τμημάτων του έργου επί τόπου σε συνεργασία με την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα του έργου. Ειδικότερα για το
έργο απαιτείται διαθεσιμότητα συμμετοχής στις επιστημονικές αποστολές.
 Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί
νόμιμα από αυτές.
 Οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Έδρα: στη έδρα του Παν. Θεσσαλίας ή/και στην
Υλοποίηση των WP3, WP4, WP5, WP6 τοποθεσία υλοποίησης των δράσεων του έργου ή/και στην
έδρα του συμβασιούχου
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για την υλοποίηση των WP3, WP4, WP5, WP6 του έργου που αναλογεί
στο Παν. Θεσσαλίας. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στο Βόλο με υποχρέωση συνεχούς επιτόπου
παρουσίας. Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
 Υποστήριξη στην υλοποίηση του ΠE 3 (WP3)-Διασυνοριακή Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης για
Αντικείμενο την ποιότητα του πόσιμου νερού και τις διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης.
 Υποστήριξη στην υλοποίηση του ΠE 4 (WP4)-Κοινή μεθοδολογία και εργαλεία.
έργου
 Υποστήριξη στην υλοποίηση του ΠΕ 5 (WP5)-Κοινές Πιλοτικές Δράσεις.
 Υποστήριξη στην υλοποίηση του ΠΕ 6 (WP6)-Ανάπτυξη διασυνοριακής στρατηγικής, πολιτικών
διαχείρισης και βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του έργου.
 Συμμετοχή (εφόσον κριθεί αναγκαία) σε συναντήσεις του έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Απαιτούμενα Προσόντα
Πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή το ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας
1
ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα σχολών της αλλοδαπής.
Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου
2 σπουδών, η οποία θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας φορέων ιδιωτικού ή δημοσίου
τομέα ή άλλο επίσημο έγγραφο τεκμηρίωσης (π.χ. βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα).
3 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (με βάση το άρθ. 1 ΠΔ 146/2007 όπως ισχύει)
Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ την τελευταία 10ετία σε
Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά έργα εδαφικής συνεργασίας συγχρηματοδοτούμενα από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας συμμετάσχει ενεργά στην υλοποίηση δύο (2) τουλάχιστον τέτοιων έργων, η οποία
4
θα αποδεικνύεται με ανάλογες συμβάσεις ή βεβαιώσεις εμπειρίας φορέων ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή άλλο
επίσημο έγγραφο τεκμηρίωσης (π.χ. βεβαίωση Επιστημονικά Υπευθύνων Έργων). Η εμπειρία αφορά σε μη
επικαλυπτόμενους μήνες
Αποδεδειγμένη επιστημονική εμπειρία στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (διαχείριση δικτύων ύδρευσης,
διαχείριση μη ανταποδοτικού νερού) τουλάχιστον ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΩΝ (24) ΜΗΝΩΝ, έχοντας συμμετάσχει
5 ενεργά στην υλοποίηση ενός (1) τουλάχιστον έργου σχετικού με το τεχνικό αντικείμενο του έργου και
συγκεκριμένα στα αντικείμενα της διαχείρισης δικτύων ύδρευσης, και της διαχείρισης μη ανταποδοτικού νερού. Η
εμπειρία αφορά σε μη επικαλυπτόμενους μήνες.
Η διάρκεια της απασχόλησης θα μέχρι τη λήξη του έργου και σε περίπτωση παράτασης του έργου δύναται να
παραταθεί έως τη νέα ημερομηνία λήξης.
Το Προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε 13.066€ και δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την εξέλιξη, τις
απαιτήσεις και τα προβλεπόμενα του έργου.
ΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΘΕΣΗΣ
Η βαθμολόγηση και η σειρά κατάταξης των υποψηφίων καθορίζεται με τα ακόλουθα κριτήρια. Ειδικότερα:
 Βαθμός πτυχίου: ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά πολλαπλασιαζόμενος με 10
μονάδες. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 5%
 Γνώση Αγγλικής Γλώσσας: Άριστη γνώση: 100 μονάδες, Πολύ καλή γνώση: 75 μονάδες, Καλή γνώση: 50
μονάδες. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 5%
 Εργασιακή εμπειρία σε Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα
εδαφικής συνεργασίας: Έκαστος ανθρωπομήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 2 μονάδες, με κατώτατο όριο
τους 24 και ανώτατο όριο τους 50 ανθρωπομήνες (δεν προσμετρούνται επικαλύψεις απασχόλησης).
Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 40%
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Επιστημονική εμπειρία στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (διαχείριση δικτύων ύδρευσης και μη
ανταποδοτικού νερού): Έκαστος ανθρωπομήνας εμπειρίας βαθμολογείται με 2 μονάδες, με κατώτατο όριο
τους 24 και ανώτατο όριο τους 50 ανθρωπομήνες. Ποσοστό βαρύτητας κριτηρίου: 50%
Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής
συντελεστή:
1
Βαθμός πτυχίου
5%
2
Ξένη Γλώσσα
5%
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών την τελευταία 10ετία σε Διασυνοριακά,
3
40%
Διαπεριφερειακά ή Διακρατικά συγχρηματοδοτούμενα έργα εδαφικής συνεργασίας.
Επιστημονική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών στο τεχνικό αντικείμενο του έργου (διαχείριση
4
50%
δικτύων ύδρευσης και μη ανταποδοτικού νερού)
Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων ανά υποψήφιο πολλαπλασιάζεται με τον
αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων
εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων».
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα
απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις
του έργου.
Διευκρινίσεις:
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει καθημερινή παρουσία στον χώρο του Πανεπιστημίου, να συμμετέχει σε
συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια, καθώς και παρουσία στην περιοχή εφαρμογής πιλοτικής δράσης,
όταν αυτό απαιτείται. Επίσης, θα πρέπει να έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
του Έργου.
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται στα
απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις
απαιτήσεις του έργου.
Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι (μέχρι τρεις για κάθε θέση), σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης, θα κληθούν σε
συνέντευξη. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. Σκοπός της
δομημένης συνέντευξης είναι ο ΕΥ να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την
καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του βιογραφικού του σημειώματος.
Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη επίσης οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου,
τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η
δημιουργικότητα του υποψηφίου. Σο περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της
αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό της επιτροπής, το οποίο θα είναι στη διάθεση όλων των υποψηφίων, και η
μοριοδότηση για τον εκάστοτε υποψήφιο αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο
σκέλη της συνέντευξης.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (βλ. Παράρτημα).
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. 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.
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.
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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)
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 18η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 (τέλος
προθεσμίας) στη διεύθυνση:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιαννιτσών με
Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334, Βόλος.
(Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ. 24210 06403)
και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι
προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία. 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.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ & ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις Προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω επιλέγεται εκείνη που
κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στη βάση της συμβατικής
ελευθερίας.
2. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών
επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων.
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. 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.
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 η Επιτροπή Ερευνών 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 η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την
ίδια τη σύναψη ή μη συμβάσεων ή ως προς τον αριθμό τους.
6. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποτελεί δική τους ευθύνη και τελείται δια της ανάρτησης στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας της σχετικής απόφασης
της Επιτροπής Ερευνών 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 στην Επιτροπή Ερευνών εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων
ημερών από την ανάρτηση της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στον ιστότοπο του Προγράμματος
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
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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.
8. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος.
9. 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.
10. Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή, μέσα στα πλαίσια και τις δυνατότητες του έργου, η παράταση της
χρονικής διάρκειας της σύμβασης και επέκτασης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της.
11. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς του χρηματοδότη και της κείμενης
νομοθεσίας.
12. 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).
13. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 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.
Για ερωτήματα που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους κάθε ημέρα (10.00 – 12.00) στον
κο Θεόδωρο Κοντό (τηλ. 24210 06413, email: kontos@uth.gr) και στην κα Βασίλαρου Ευαγγελία (τηλ. 24210
06403, email: vasilarou@uth.gr)
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στη διεύθυνση ee.uth.gr και στο δικτυακό τόπο diavgeia.gov.gr.
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα Λαλιώτου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Βόλος, …………

Όνομα

:

Επώνυμο
Πατρώνυμο

:
:

Μητρώνυμο

:

Ημερ/νία Γέννησης :
Α.Φ.Μ.

:

Διεύθυνση

:

Τηλέφωνο

:

Email

:

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΡΟΣ: Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΘΕΜΑ: Πρόταση στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. 34287/03.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για σύναψη σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου «Networking for Reciprocal Safe Cross
Border Water Supply towards a Worth Living Environment (SaveSafeWater)» (κωδικός έργου 5754) με
Επιστημονικά Υπεύθυνο τον καθ. Κανακούδη Βασίλειο.
Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση

ΕΛΚΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

