
                         
                                                           

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

                                                                                

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 19)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την
υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Aγ. Νικολάου» με κωδικό ΟΠΣ ( MIS)
5033433.
 

Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 0
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Το Επιμελητήριο Λασιθίου, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4310/1472/Α3 της 28/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5033433 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

3. Την υπ’ αρ. 36 / 27-11-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί ‘Έγκρισης Υλοποίησης της
Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λασιθίου»

4. Την υπ’ αρ. 37 / 27-11-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί Έγκρισης της Απόφασης
Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)»

Προκηρύσσει:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

για το έργο:

«Πρόσληψη προσωπικού» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης 

«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγ. Νικολάου»

Συνοπτικά στοιχεία του Έργου

     ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                                            Επιμελητήριο Λασιθίου

     ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                                       380/11-3-2020

         ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                                                     «Πρόσληψη προσωπικού» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Λασιθίου»
     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                              Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τριών χιλ. ευρώ (€63.000,00) συμπεριλαμβανομένου  

       ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ €50.806,45 και ΦΠΑ €12.193,54)

    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ           Επιμελητήριο Λασιθίου- Ι. Κουνδούρου 17, 72100, Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

    ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ                                                  Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύμβαση μίσθωσης έργου συνολικής διάρκειας 30 μηνών)

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ        Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται σύμφωνα με την ειδικότητα αρχής γενομένης από την ημερομηνία     
υπογραφής της  Σύμβασης 

    ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ               Έως και την 23/3/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ

    ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                                                                      

    ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ                           https://www.epimlas.gr/lcci_procurments/

    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ    Επιμελητήριο Λασιθίου- Ι. Κουνδούρου 17, 72100, Άγιος Νικόλαος, Ελλάδα  

   ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Το Επιμελητήριο Λασιθίου και ο Δήμος Αγίου Νικολάου υλοποιούν από κοινού της πρότασης με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Δήμου Αγίου Νικολάου» με κύριο δικαιούχο τον Δήμο Αγίου Νικολάου και συν-δικαιούχο το Επιμελητήριο Λασιθίου. Ο συνολικός
εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1.530.958,00 εξ των οποίων €1.209164,00 κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο
Αγίου Νικολάου και €321.794,00 ως χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο Λασιθίου. Η υλοποίηση της πράξης του Επιμελητηρίου
Λασιθίου πραγματοποιείται κατόπιν της υπ. Αριθμ. 36-27/11/2019 απόφασης του ΔΣ του επιμελητηρίου και της υπ. Αριθμ 37-
27/11/2019 απόφασης υλοποίησης με ιδία μέσα (ΑΥΙΜ).

Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 1
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Με τη παρούσα πράξη επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται περιοχές που
διαθέτουν σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους όπως ο δήμος Αγ. Νικολάου. Όσον αφορά στις χρηματοδοτούμενες
δράσεις του Επιμελητηρίου Λασιθίου, αυτές αφορούν δράσεις για την ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής μέσω της
εγκατάστασης ομοιόμορφων εξωτερικών στοιχείων (π.χ. πινακίδες, φωτιστικά, στέγαστρα, κλπ) καθώς και δράσεις προβολής και
προώθησης της εμπορικής περιοχής (διοργάνωση εκδηλώσεων, ηλεκτρονική πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας,
κλπ.). Από την πλευρά του Δήμου Αγίου Νικολάου, προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης
της κινητικότητας και της προσβασιμότητας, βελτίωσης του μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης αλλά και της εφαρμογής
συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
-ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
Κ1.1 Σύντομη Περιγραφή Αντικειμένου 
Οι δύο (2) συνεργάτες θα ενταχθούν στην ομάδα του έργου που υλοποιεί την πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγ. Νικολάου»
και θα συνεπικουρεί στην παρακολούθηση και υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υποέργων του Επιμελητηρίου
Λασιθίου. 
Το Επιμελητήριο Λασιθίου θα προβεί στην σύναψη δύο διακριτών συμβάσεων έργου για τις διαφορετικές ειδικότητες προσωπικού που
αναζητά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ1.5: δύο συμβάσεις μίσθωσης έργου, μία με ΠΕ Οικονομολόγο και μια σύμβαση μίσθωσης
έργου με ΠΕ Μηχανικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Όλα τα άτομα θα ασχοληθούν με την διαχείριση και την
διοίκηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των υπο-έργων του Επιμελητηρίου Λασιθίου.

Ειδικότερα οι  χρηματοδοτούμενες δράσεις του Επιμελητηρίου αυτές αφορούν στην ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής
μέσω της εγκατάστασης ομοιόμορφων εξωτερικών στοιχείων (π.χ. τοποθέτηση πινακίδων και στοιχείων σήμανσης, προμήθεια νέων
τεντών και προσαρμογή υφισταμένων  κλπ .) καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής (δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας).
Το προσωπικό που θα προσληφθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, θα συμμετέχει στα Πακέτα Εργασίας 1 & 2 τα οποία
περιλαμβάνουν:
ΠΕ 1.1: Αρχείο Προσωπικού (προσλήψεις, συμβάσεις ,κλπ.)
ΠΕ 1.2: Αρχείο ωφελούμενων επιχειρήσεων (λίστα και στοιχεία, άδειες μικρής κλίμακας, τιμολόγια δαπανών, υπεύθυνες δηλώσεις,
λοιπά δικαιολογητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων κτλ. )
ΠΕ 1.3: Αρχείο Οικονομικού και Φυσικού Αντικειμένου της πράξης
ΠΕ 1.4: Τεχνικό Δελτίο Πράξης
ΠΕ 1.5: Δελτία Δήλωσης Δαπανών
ΠΕ 1.6: Δελτία Προόδου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης
ΠΕ 1.7: Δελτία Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Προόδου Πράξης
ΠΕ 1.8: Αρχείο Διαγωνισμών και Παραδοτέων
ΠΕ 1.9: Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης
ΠΕ 2.1: Δελτία Τύπου, Ενημερωτικές Επιστολές, Ανακοινώσεις
ΠΕ 2.2: Συνεντεύξεις Τύπου (2)
ΠΕ 2.4: Ενημερωτικές Εκδηλώσεις (3)
ΠΕ 2.5: Newsletter (4)
ΠΕ 2.6: Ηλεκτρονικές Καταχωρήσεις
ΠΕ 2.9: Σελίδα στο facebook
ΠΕ 2.10: Αφίσα / Φυλλάδιο

Κ1.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης 
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 30 μήνες για κάθε ζητούμενη ειδικότητα. Δηλαδή για τη θέση οικονομολόγου η διάρκεια σύμβασης
ορίζεται στους 30 μήνες, για δε την θέση μηχανικού επίσης 30 μήνες. Η υπό σύναψη συμβάσεις μετά την επιτυχή λήξη τους δεν
δύναται να ανανεωθούν. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την
ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου και την απόφαση υλοποίησης με ιδία
μέσα του επιμελητηρίου Λασιθίου, ως ισχύει. Επίσης, δύναται να μειωθεί η χρονική διάρκεια τους σε περίπτωση που ολοκληρωθεί
νωρίτερα το φυσικό αντικείμενο της Πράξης από μέρους του Επιμελητηρίου Λασιθίου ή σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί αίτημα
τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης για παράταση της χρονικής διάρκειας ώστε να καλυφθούν οι 30 μήνες. 
Για όλες τις θέσεις προβλέπεται δοκιμαστική περίοδος 2 μηνών πριν την οριστική υπογραφή της συνολικής χρονικής διάρκειας της
σύμβασης. Εάν κατά το διάστημα αυτό των 2 μηνών ο εργοδότης δεν μείνει ικανοποιημένος από την απόδοση και
αποτελεσματικότητα του προσληφθέντα, δύναται με αιτιολογημένη απόφαση του να διακόψει την σύμβαση και να μην προχωρήσει
στην υπογραφή την ολοκληρωμένης χρονικά συμβάσεως όπως προβλέπεται ανά ειδικότητα στην παρούσα προκήρυξη.  

Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2
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Ειδικότερα για το έτος 2020 το συνολικό διαθέσιμο ποσό (ΑΔΑ ΨΘΟΜ469ΗΛΑ-ΥΒΟ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ στον ΚΑΕ 0419 )
ανέρχεται και για τα 2 άτομα σε €23100,00 (€11550,00Χ2 άτομα) για δε τα υπόλοιπα έτη υλοποίησης του έργου ήτοι 2021 και 2020
οι αντίστοιχες δεσμεύσεις θα ανέρχονται σε €25200,00 (€12600,00Χ2 άτομα) και €14700,00 (€7350,00Χ2 άτομα) αντίστοιχα, όπως
περιγράφονται και στον πίνακα που ακολουθεί:

α/α Ειδικότητα
Σχέση

Απασχόλησης
Κόστος Έτους 2020 

(€)
Κόστος Έτους 2021 

(€)
Κόστος Έτους 2022 

(€)

Χρόνος
Συνολικό Κόστος (€)

(μήνες)

1 Οικονομολόγος 1
Σύμβαση

Μίσθωσης έργου 
11.550,00 12.600,00

7.350,00
30 31.500,00

2 Μηχανικός 1 
Σύμβαση

Μίσθωσης έργου
11.550,00 12.600,00 7.350,00 30 31.500,00

23.100,00 25.200,00 14.700,00 Σύνολο 63.000,00€

Κ1.3 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 
Η συνολική αμοιβή για κάθε ένα από τα προσλαμβανόμενα άτομα προσδιορίζεται σύμφωνα με την χρονική διάρκεια της απασχόλησης
τους στην πράξη σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων) και θα είναι
ανάλογη της εξειδίκευσης, της εμπειρίας και της διάρκειας απασχόλησης του συνεργάτη.

α/α Ειδικότητα
Σχέση

Απασχόλησης

Τρόπος πρόσληψης/ Πακέτα Εργασίας /
Παραδοτέα

Χρονοδιάγραμμα
(από –έως)

Χρόνος
Κόστος (€)

Νομική Βάση (μήνες)

1
Οικονομολόγος

1

Σύμβαση
Μίσθωσης

έργου 

Σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο του

φορέα 

Συμμετοχή σε όλα
τα πακέτα 1 και 2

και σε όλα τα
παραδοτέα 

01/02/2020-
31/07/2022

30 31.500,00

2 Μηχανικός 1 
Σύμβαση

Μίσθωσης
έργου

Σύμφωνα με το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο του

φορέα

Συμμετοχή σε όλα
τα πακέτα 1 και 2

και σε όλα τα
παραδοτέα

01/02/2020-
31/07/2022

30 31.500,00

Σύνολο 63.000,00€

Η πληρωμή θα γίνεται σε 3μηνιαία διαστήματα με τη έκδοση αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού παροχής υπηρεσιών από τον
εργαζόμενο.

Κ1.4 Υλοποίηση έργου -Παραδοτέα Συνεργάτη -Χρονοδιάγραμμα υποβολής παραδοτέων – Παραλαβή 
Οι συνεργάτες θα εκτελέσουν το έργο στους χώρους του Επιμελητηρίου Λασιθίου. Επίσης, θα έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται
με τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία και θα ενταχθούν ως έκτακτο προσωπικό. Για το έργο
που αναλαμβάνει να εκτελέσουν οι συνεργάτες, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω στην παράγραφο Κ.1, οι συνεργάτες υποχρεούται
να υποβάλλουν μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί -είτε ολικά
είτε κατά τμήματα -την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, εγκρίνει και υπογράφει την αντίστοιχη έκθεση
παραχθέντος έργου που έχει υποβάλλει. 
Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται στο Επιμελητήριο Λασιθίου δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Το αντικείμενο της
απασχόλησης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης και το συμβατικό αντικείμενο αυτής αφορά
σε υλοποίηση και παράδοση έργου. Ως εκ τούτου συνδέεται με τα παραδοτέα και τα σχετικά πακέτα εργασίας, η αξία των οποίων
εκτιμάται με βάση τον απαραίτητο για την υλοποίηση τους ανθρωποχρόνο. 
Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο Έργου της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και
βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο συνεργάτης. 
Τα σχετικά παραδοτέα για κάθε ειδικότητα θα είναι:

  Π.1. ΠΕ Μηχανικού: Τριμηνιαίες εκθέσεις συντονισμού και παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου του έργου 
  Π.2. ΠΕ Οικονομολόγου: Τριμηνιαίες εκθέσεις αναφοράς για την εκτέλεση του οικονομικού αντικειμένου του έργου 

K1.5 Απαιτούμενα προσόντα 
● Δίπλωμα ή Πτυχίο AEI Οικονομικής κατεύθυνσης / Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής 
● Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β1) 
● Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ)

παρουσιάσεων και ε) βάσεων δεδομένων (σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από τον ΑΣΕΠ για πρόσληψη στο
Ελληνικό Δημόσιο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας προκήρυξης.  Επισυνάπτεται ειδικό
Παράρτημα απόδειξης χειρισμού Η/Υ από τον ΑΣΕΠ). 
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  Κ1.6 Επιθυμητά Προσόντα 
  Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ. (Κριτήριο 1).  
Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά
τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Κ1.7 Κριτήρια αξιολόγησης -Πίνακας Βαθμολόγησης 
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

● Τα «Απαιτούμενα Προσόντα»  αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια
αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται. 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, για τα «Επιθυμητά
Προσόντα» για την εμπειρία τους στην παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων ανάλογα με τους μήνες εμπειρίας. Στην
περίπτωση της ειδικότητας του Μηχανικού, θα προσμετρηθούν οι μήνες εμπειρίας σε παρακολούθηση εργολαβιών τεχνικών έργων σε
δημόσιους φορείς, ως τεχνικός σύμβουλος του δημόσιου φορέα που υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενη πράξη. Στην περίπτωση της
ειδικότητας Οικονομικής κατεύθυνσης θα προσμετρηθεί η εμπειρία σε μήνες ως τεχνικός σύμβουλος σε δημόσιο φορέα κατά την
υλοποίηση παρόμοιων συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων. Η επαγγελματική εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,
βαθμολογείται με ένα (1) μόριο για κάθε μήνα εμπειρίας, με μέγιστο τα 120 μόρια, δηλαδή τα 10 έτη.

Κριτήριο 1: Εμπειρία σε παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων
έργων για λογαριασμό δικαιούχων συγχρηματοδοτούμενων έργων (5
μόρια ανά έτος με μέγιστο τα 50 μόρια)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, μέχρι την 14/2/2020 και ώρα 10:00. Οι
προτάσεις προς σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική
δ/νση: info@epimlas.gr,   ή με ταχυδρομική αποστολή ή με την αυτοπροσώπως παράδοση.

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για την τεκμηρίωση των προσόντων τους (απαιτούμενα και επιθυμητά) να υποβάλλουν, σύμφωνα με
τους όρους της παρούσας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

● Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλ. σχετικό υπόδειγμα) 
● Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε τίτλους σπουδών, απαραίτητα και επιθυμητά

προσόντα όπως σχετικά έργα, εργασίες και σχετική προηγούμενη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις κλπ. 
● Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού,

πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.). 
● Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) στην οποία να δηλώνεται ότι: 

o Τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι ακριβή και αληθή,  
o Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και

μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. Πρωτ. 165/28-1-
2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συναινώ στην επεξεργασία τους. 

o Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών
στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από
τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και
θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

● Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα αναγράφεται
η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με
συμβάσεις έργου που έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να καλύπτουν την
χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. Για τη συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή έργα η απαιτούμενη
επαγγελματική εμπειρία, αποδεικνύεται με βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε έργο ή
πρόγραμμα ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου και η συμβατική σχέση με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος
με τον φορέα. 

● Η πολύ καλή γνώση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και ειδικότερα επεξεργαστή κειμένων, λογιστικών φύλλων,
λογισμικού παρουσιάσεων, διαχείρισης ιστοσελίδων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα κριτήρια
που καθορίζονται από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο, όπως ισχύουν κατά τον χρόνο δημοσίευσης της
παρούσας. 
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● Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας, εφόσον αυτός είναι
αναγνωρισμένος από το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να
επισυνάψουν φωτοτυπία επικυρωμένη του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος. Οι κάτοχοι προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών τίτλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού αρκεί να επισυνάψουν τον πρωτότυπο τίτλο Ιδρύματος του εξωτερικού
συνοδευόμενο από την επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική. 

● Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας  
● Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας.
● Αντίγραφο ποινικού μητρώου -σε ισχύ -σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.1 και 2. του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 
● Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι πρέπει για χρονικό διάστημα της απασχόλησης με την σύμβαση ανάθεσης έργου να μην έχουν

στρατιωτικές υποχρεώσεις (να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από
αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή από τον Στρατό).

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, πέραν των ως άνω υποχρεωτικών δικαιολογητικών, να συνυποβάλλουν οποιοδήποτε συναφές προς το
αντικείμενο της πρόσκλησης και του έργου για το οποίο ενδιαφέρονται στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής
γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 
Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική. 
Οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποχρέωση αποστολής των δικαιολογητικών τους με το ταχυδρομείο. Τα δικαιολογητικά
υποβάλλονται ως άνω αποκλειστικά στο Επιμελητήριο Λασιθίου σε σκαναρισμένη μορφή και pdf αρχεία μαζί με την αίτηση
συμμετοχής που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου Λασιθίου info@epimlas.gr στην ακόλουθη ηλεκτρονική
δ/νση: info@epimlas.gr. Επισημαίνεται ότι η απλή ηλεκτρονική καταχώριση των δικαιολογητικών στο επιμελητήριο Λασιθίου
χωρίς τη διασύνδεση τους με τη παρούσα πρόσκληση δεν θεωρείται υποβολή πρότασης και δεν θα ληφθεί υπόψη. 
Οι ενδιαφερόμενοι των οποίων η πρόταση θα γίνει αποδεκτή από το Επιμελητήριο Λασιθίου σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης,
δεν έχουν υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων δικαιολογητικών που εκδίδονται από τους φορείς του
άρθρου 11 παρ. 2 Ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.  Αντιθέτως έχουν υποχρέωση προσκόμισης
ιδιωτικών εγγράφων, πρωτότυπων ή επικυρωμένων είτε από Δικηγόρο είτε από ΚΕΠ (και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες). 
Με την υποβολή των προτάσεών τους οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας και παραιτούνται του
δικαιώματος αμφισβήτησης της νομιμότητας των όρων της ή προσβολής της για οποιονδήποτε λόγο. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ -ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
Την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει η αρμόδια Επιτροπή προμηθειών και Αξιολόγησης
Προσφορών του Επιμελητηρίου Λασιθίου. 
Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων όπως αυτά
έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική δ/νση: info@epimlas.gr και έχουν διασυνδεθεί από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με την
παρούσα πρόσκληση την Δευτέρα 23/3/2020 και ώρα 12:01 . Εάν ο διαγωνισμός δεν καταστεί δυνατόν να διεξαχθεί την παραπάνω
αναφερόμενη ημερομηνία θα επαναληφθεί την επόμενη εργάσιμη μέρα και την ίδια ώρα.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατό η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους (π.χ με την ταχυδρομική αποστολή ή με την αυτοπροσώπως
παράδοση). 
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα
πρόσκληση στη περιγραφή και τα προαπαιτούμενα της σύμβασης (Βλ. αντίστοιχη παράγραφο Κ1.7 με τίτλο Κριτήρια αξιολόγησης
-Πίνακας Βαθμολόγησης). 

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα βαθμολογηθούν με βάση τον αντίστοιχο πίνακα βαθμολόγησης και θα καταταχθούν σύμφωνα με
το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά.  Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία
προηγείται αυτός που έχει υψηλότερο βαθμό πτυχίου, και αν αυτά συμπίπτουν, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια
κλήρωση.
Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Λασιθίου. 

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα: 
● Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
● Πρόσβασης, εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης, κατόπιν γραπτής

αίτησης προς την Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα αξιολόγησης/βαθμολόγησης των
υπολοίπων υποψηφίων υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της
υπεράσπισης των δικαιωμάτων του ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή αρχών. 

Τυχόν ενστάσεις ή αίτηση πρόσβασης υποβάλλονται στο επιμελητήριο Λασιθίου ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier). 
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Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Ένσταση ή Αίτηση πρόσβασης -Πρόσκληση με
Κωδικό: 380/11-3-2020 Το εμπρόθεσμο της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής
σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής. Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των
αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη επόμενη
εργάσιμη ημέρα. Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική σήμανση
μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες). 
Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Λασιθίου δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι
στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική
ευχέρεια του Επιμελητηρίου Λασιθίου την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου. 
Το Επιμελητήριο Λασιθίου δικαιούται σε κάθε περίπτωση να προχωρήσει σε μερική οριστικοποίηση αποτελεσμάτων και στην σύναψη
των συμβάσεων σε διαφορετικούς χρόνους. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του επιμελητήριο Λασιθίου μπορείτε να βρείτε στο http://www.epimlas.gr. Για αναλυτικές
πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο. Ευάγγελο
Δουλουφάκη, e-mail: douloufakis@epimlas.gr ή στο 2841022231.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΘΩΜΑΣ ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ
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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Με την παρούσα αίτηση κατανοώ και δέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος
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ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ για το έργο : «Πρόσληψη προσωπικού» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Δήμου Aγ. Νικολάου» η οποία έχει ενταχθεί στο ΕΠΑΝΕΚ ΟΠΣ (MIS) 5033433. 
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