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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης/ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ /
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ανάρτησε την
Απόφαση για την ένταξη της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» (με Κωδικό ΟΠΣ
5037879 αρ. πρωτ. 4297/1459/Α3 (ΑΔΑ: Ω88Β465ΧΙ8-4 Ο3)) και την Απόφαση για την ένταξη της Πράξης
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» (με Κωδικό ΟΠΣ 5037950 , αρ. πρωτ. 4290/1453/Α3, (ΑΔΑ:
ΨΦ4Ν465ΧΙ8-3ΤΞ) στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές
προτεραιότητες» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της
Πρόσκλησης 098 ‘Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου’ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την 6014/Β1/1234/15.10.2019
Απόφαση.
Σκοπός της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής
δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν
σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική με την υλοποίηση ενός συνόλου συνεκτικών
και αλληλένδετων παρεμβάσεων για την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής
παρέμβασης και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός της περιοχής
αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών θα υλοποιήσει:
 στο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» (με MIS 5037879) τις κάτωθι ενέργειες
Υποέργο Περιγραφή
Προϋπολογισμός
2
Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής
102.000€
3
Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής
24.380€
6
Αμοιβές προσωπικού
70.000€
7
Έκδοση οικοδομικών αδειών
3.100€
ΣΥΝΟΛΟ
199.480€
 στο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» (με MIS 5037950) τις κάτωθι ενέργειες
Υποέργο Περιγραφή
Προϋπολογισμός
4
Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής
128.000€
5
Συστήματα
πλατφόρμες
ενίσχυσης
τοπικής 18.600€
επιχειρηματικότητας
6
Προβολή και προώθηση περιοχής παρέμβασης
13.400€
9
Αμοιβές προσωπικού
70.000€
ΣΥΝΟΛΟ
230.000
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α'265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση
από το πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για
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συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά
συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία
πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ
και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών , έχοντας υπόψη:
1.
Το Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α’154/1992) – «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των
διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων,
βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών», ως τροποποιηθείς ισχύει.
2.
Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» ως
τροποποιηθείς ισχύει.
3.
Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).
4.
Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις.
5.
Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας – Δημόσιο
Λογιστικό και άλλες διατάξεις»
6.
Την απόφαση με αριθμ. 54/24.4.2013 του ΔΣ/ΕΕΑ για την έγκριση της συμπλήρωσης της
Διαχειριστικής Επάρκειας του ΕΕΑ , κατά ΕΛΟΤ 1429:2008-ΕΛΟΤ 1431-3:2008-Επίπεδο 1
7.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 4297/1459/Α3,Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037879 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,καθώς και τη με αρ. πρωτ.
6014/Β1/1234/15.10.2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των 65 Ενταγμένων Πράξεων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση στοιχείων των ΣΑ
(ενάριθμοι) στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
2014-2020» ή όπως ισχύει
8.
Την υπ’ αρ. πρωτ. 4290/1452/Α3 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5037950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,καθώς και τη με αρ. πρωτ.
6014/Β1/1234/15.10.2019 Τροποποίηση Αποφάσεων Ένταξης των 65 Ενταγμένων Πράξεων στο
πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 098 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» για διόρθωση στοιχείων των ΣΑ
(ενάριθμοι) ή όπως ισχύει
9.
Την υπ. αριθμ. 767.4/22.10.2018 απόφαση της ΔΕ του ΕΕΑ για την εξουσιοδότηση του Προέδρου για
την υπογραφή και υποβολή όλων των εγγράφων για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίας
Βαρβάρας» στην Διαχειριστική Αρχή.
10.
Την υπ’ αρ. 62/23.09.2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί ‘Έγκρισης
Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας » και εξουσιοδότηση του
Προέδρου για την υπογραφή όλων των αναγκαίων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης
11.
Την υπ. αριθμ. 767.5/22.10.2018 απόφαση της ΔΕ του ΕΕΑ για την εξουσιοδότηση του Προέδρου για
την υπογραφή και υποβολή όλων των εγγράφων για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας
Σμύρνης » στην Διαχειριστική Αρχή.
12.
Την υπ’ αρ. 63/23.09.2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί ‘Έγκρισης
Υλοποίησης της Πράξης Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης » και εξουσιοδότηση του
Προέδρου για την υπογραφή όλων των αναγκαίων εγγράφων για την υλοποίηση της Πράξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης ο

Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

[4]

ΑΔΑ: ΩΑΔΓ469ΗΕΜ-ΔΙΖ

13.

Το άρθρο 40 του Ν. 4701/2020 «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις
χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις»
Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020»
Την ΥΑ 137675/EΥΘΥ 1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31.12.18) σε αντικατάσταση της YA
110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) για τους Εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών Ελέγχους νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων ΕΣΠΑ 2014-2020 Υπουργική Απόφαση Συστήματος
Διαχείρισης (ΥΠΑΣΥΔ).
Την υπ’ αρ. 2361 / 08. 07.2020 Απόφαση Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου «Περί Έγκρισης
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού για την
υλοποίηση των πράξεων «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας » με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5037879 και «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5037950
Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Αγίας Βαρβάρας υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση για την πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας » (αρ. απόφασης
45/24.6.2020 ΑΔΑ:Ψ4Δ8Ω6Θ-3ΦΦ)
Το γεγονός ότι στον Προϋπολογισμό του 2020 του Δήμου Νέας Σμύρνης υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση για την πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης »

14.
15.

16.

17.

18.

Προκηρύσσει:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ για:
Ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό και ένα (1) Οικονομολόγο για το ΥΕ 6 με τίτλο Δαπάνες για αμοιβές
προσωπικού για τον Συνδικαιούχο στην Πράξη με MIS 5037950 και ένα (1) Διπλωματούχο Μηχανικό και
ένα (1) Οικονομολόγο για το ΥΕ 9 με τίτλο Αμοιβές προσωπικού στην Πράξη με MIS 5037879
Συνοπτικά στοιχεία:
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

6599/21-09-2020

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΥΠΟΕΡΓΟ 6: «Αμοιβές προσωπικού» στο πλαίσιο
υλοποίησης των πράξεων
«Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου στον Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με MIS
5037950 και ΥΠΟΕΡΓΟ 9: «Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» με MIS 5037879

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

–

ΤΟΠΟΣ

Ο προϋπολογισμός των δυο Υποέργων ανέρχεται
στο ποσό των εκατό σαράντα χιλιάδων ευρώ
(140.000,00€) συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων.
ΠΑΡΟΧΗΣ Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών –
Πανεπιστημίου 44,Τ.Κ. 106 79, ΑΘΗΝΑ
Σύμβαση Μίσθωσης Έργου 23μηνης διάρκειας
για το «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στον Δήμο
Αγίας Βαρβάρας» και 15 μηνης διάρκειας για το
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας
Σμύρνης» και δυνατότητα παράτασης των

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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συμβάσεων μετά από έγκριση της Διαχειριστικής
Αρχής.
Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται
σύμφωνα με την ειδικότητα αρχής γενομένης
από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΙ

ΩΡΑ

Έως και την 07/10/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14.00 μ.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ

http://www.eea.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Επαγγελματικό
Επιμελητήριο
Αθηνών,
Πανεπιστημίου 44,106 79 ΑΘΗΝΑ ,2ος όροφος.

1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν από κοινού την Πράξη με
MIS 5037879 και τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίας Βαρβάρας» με κύριο δικαιούχο τον Δήμο
Αγίας Βαρβάρας και συν-δικαιούχο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ο συνολικός εγκεκριμένος
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.697.524,82€ εξ των οποίων 1.498.044,82€ κατανέμονται ως χρηματοδότηση
στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και 199.480,00€ ως χρηματοδότηση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η
υλοποίηση της πράξης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών πραγματοποιείται κατόπιν της υπ. Αριθμ.
62/23.09.2019 απόφασης του ΔΣ.
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ο Δήμος Νέας Σμύρνης υλοποιούν από κοινού την Πράξη με
MIS 5037950 και
τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» με κύριο δικαιούχο τον Δήμο Νέας Σμύρνης και συνδικαιούχο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται
σε 1.730.000,00€ εξ των οποίων 1.500.000,00€ κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας
και 230.000,00€ ως χρηματοδότηση στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η υλοποίηση της πράξης του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών πραγματοποιείται κατόπιν της υπ. Αριθμ. 63/23.09.2019 απόφασης
του ΔΣ.
Οι δυο Πράξεις αφορούν τη δημιουργία Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και Ανοικτού
Κέντρου Εμπορίου στο Δήμο Νέας Σμύρνης με βασικούς στόχους την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, την τόνωση της τοπικής αγοράς και την ανάπλαση της
επιλεγμένης περιοχής ώστε να συμβαδίζει με το στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου Αγίας Βαρβάρας και του
Δήμου Νέας Σμύρνης.
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, αφορούν δράσεις για την
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 (ηλεκτρονική
πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας). Από την πλευρά των Δήμων Αγίας Βαρβάρας και Νέας
Σμύρνης, 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.
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Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με το νόμο Ν.4314/2014 (Α'265) Α) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 30 του ν. 4314/2014 με το οποίο εισήχθη εξαίρεση από το
πεδίο εφαρμογής του ν. 2527/1997 (εποπτεία του ΑΣΕΠ) και της ΠΥΣ 33/2006 καθώς πρόκειται για
συμβάσεις που διαρκούν όσο το χρηματοδοτούμενο έργο και για κάλυψη αναγκών του έργου κατά
συνέπεια έχουν συγκεκριμένο και σαφώς προσδιορισμένο χρονικά έργο, μετά από ανοικτή διαδικασία
πρόσκλησης προσωπικού με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ
και προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).
2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ-ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι Υπηρεσίες τις οποίες θα παράσχουν ως μέλη Ομάδας Έργου των Πράξεων:
ΠΕ 1 : Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:



Διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη του φυσικού αντικειμένου στις Κατηγορίες Ενεργειών 4
(Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) , 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής)
και 9 : οικοδομικές άδειες του έργου του Συνδικαιούχου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την τήρηση του
χρονοδιαγράμματος και της ποιότητας των παραδοτέων των επιμέρους εργασιών



Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο των Πράξεων για την πορεία υλοποίησης
του έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το φυσικό του αντικείμενο



Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν
την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου, διατύπωση προτάσεων
αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και
επιτυχημένης ολοκλήρωσής του





Παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
Παρακολούθηση οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων με αναδόχους
Υποστήριξη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου στην παραλαβή των
παραδοτέων των αναδόχων, μεταξύ άλλων με σύνταξη αναφορών και εισηγήσεων προς αυτήν
αναφορικά με την παραλαβή του έργου και την πληρωμή των αναδόχων
Πακέτα Εργασίας (ΠΕ)
Π1.1: Κατάρτιση και παρακολούθηση επικαιροποιημένου χρονοδιαγράμματος ενεργειών
Π1.2: Τήρηση φακέλου συμβάσεων
Παραδοτέα: Μηνιαία αναφορά του Διπλωματούχου Μηχανικού (που θα παρακολουθεί το φυσικό
αντικείμενο) προς τον Υπεύθυνο του έργου με συνοπτική παρουσίαση των θεμάτων που εξετάστηκαν
κατά την παρακολούθηση του Φυσικού αντικειμένου καθώς και προτάσεων επιτάχυνσης/βέλτιστης
διαχείρισης.
ΠΕ 2: Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:



Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικής
Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων οικονομικών στοιχείων και
αναφορών
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Επίβλεψη των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του οικονομικού
αντικειμένου του έργου του Συνδικαιούχου



Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς τον Υπεύθυνο της Πράξης για την πορεία υλοποίησης του
έργου του Συνδικαιούχου, ως προς το οικονομικό του αντικείμενο



Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων που επηρεάζουν
την υλοποίηση του οικονομικού αντικειμένου του έργου, διατύπωση προτάσεων
αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και
επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
Πακέτα Εργασίας
Π2.1 : Κατάρτιση cash flow έργου
Π2.2 : Τήρηση φακέλου συμβάσεων
Παραδοτέα: Μηνιαία αναφορά του Οικονομολόγου (που θα παρακολουθεί το οικονομικό
αντικείμενο) προς τον Υπεύθυνο του έργου ως προς το οικονομικό αντικείμενο του έργου κλπ

ΠΕ 3 : Εργασίες σχετικές με τη προετοιμασία/προεργασία ΤΔΠ,ΜΔΔΔΠ,ΔΠΠ,ΤΔΥ,ΕΟΠ κλπ για υποβολή
από τον Δικαιούχο στην Διαχειριστική Αρχή:



Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ)
και τυχόν τροποποιήσεων αυτού, όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας
εμπορικής περιοχής), 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής) και 9 ( οικοδομικές
άδειες)



Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία Μηνιαίων Δελτίων Δήλωσης
Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ) όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας
εμπορικής περιοχής) , 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής) και 9 ( οικοδομικές
άδειες)




Προετοιμασία /προεργασία στον Φορέα Χρηματοδότησης των Αιτημάτων Χρηματοδότησης



Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Τεχνικών Δελτίων Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών, όσον αφορά
στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) ,5 (Προβολή και
προώθηση της εμπορικής περιοχής) και 9 (Οικοδομικές Άδειες)



Συνεργασία με τον Δικαιούχο για τη προετοιμασία/προεργασία στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης της Έκθεσης Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων,
όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) , 5
(Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής) και 9 (Οικοδομικές Άδειες)
Πακέτα Εργασίας
Π 3.1 : ΤΔΠ και τροποποιήσεις αυτών
Π 3.2 : Μηνιαία Δελτία Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ)
Π 3.3 : Δελτία Προόδου Πράξης (ΔΠΠ)
Π 3.4 : Τεχνικά Δελτία Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών
Π3.5 : Δελτία επίτευξης δεικτών

Συνεργασία με τον Δικαιούχο για την προετοιμασία/προεργασία στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία
Διαχείρισης Δελτίων Προόδου Πράξης (ΔΠΠ), όσον αφορά στις κατηγορίες ενεργειών 4 (Ανάδειξη
Ταυτότητας εμπορικής περιοχής) , 5 (Προβολή και προώθηση της εμπορικής περιοχής) και 9
(Οικοδομικές Άδειες)
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Π 3.6 : Έκθεση Ολοκλήρωσης της Πράξης και συνοδευτικά αυτής έγγραφα
Παραδοτέα: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές και των δύο στελεχών ως ιδιαίτερου κεφαλαίου
για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες με την Διαχειριστική.
ΠΕ 4 : Εργασίες σχετικές με Εθνικούς Διαγωνισμούς:
Εργασίες σχετικές με Συνοπτικούς Διαγωνισμούς :




Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού,
Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα,
ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)



Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την κατακύρωση του
διαγωνισμού.



Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική
επιλογή των συνεργατών




Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
Δημοσίευση των αποτελεσμάτων όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη του φορέα, ανάρτηση
στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)

Εργασίες σχετικές με Απευθείας αναθέσεις:






Έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες
Σύνταξη προδιαγραφών και σχετικών εντύπων της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης



Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και την τελική
επιλογή των συνεργατών



Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
Πακέτα Εργασίας
Π 4.1:Τεύχη διαγωνισμών
Π 4.2: Πρακτικά αξιολόγησης διαγωνισμών
Π 4.3: Συμβάσεις
Παραδοτέα: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές και των δύο στελεχών ως ιδιαίτερου κεφαλαίου
για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν και τις εκκρεμότητες των διαγωνισμών ειδικά.

Δημοσίευση των σχετικών στοιχείων όπου προβλέπεται (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ)
Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας Επιτροπής σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών έως και την ανάθεση του έργου

ΠΕ 5: Εργασίες Παρακολούθησης της Πράξης :





Συμμετοχή στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου
Τήρηση Φακέλου του έργου, έλεγχος πληρότητας αυτού
Συντονισμός των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, αλλά και με το
εξωτερικό περιβάλλον του έργου



Μέριμνα για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον
Δικαιούχο. Υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιότητας των αποτελεσμάτων της Πράξης (π.χ.
αποστολή Δελτίων Τύπου, δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο του φορέα,
δημοσιεύσεις / αναρτήσεις στις παρουσίες του φορέα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης κ.λπ.)
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Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα.
Πακέτα Εργασίας
Π 5.1 :Φάκελος έργου
Παραδοτέα: Συμπερίληψη στις μηνιαίες αναφορές / απολογισμούς και των δύο στελεχών ως
ιδιαίτερου κεφαλαίου σύνοψης της πορείας του έργου.

Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή
Τα Στελέχη Υποστήριξης για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» θα
απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 23 μηνών από την υπογραφή και στο «Ανοικτό
Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 15
μηνών από την υπογραφή. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου
δύναται να παραταθεί για αντίστοιχο διάστημα.
Το κάθε Στέλεχος Υποστήριξης θα απασχολείται στα γραφεία του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών
και δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του είναι υποχρεωτική.
Θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας Έργου
στην οποία θα ενταχθεί ως έκτακτο προσωπικό. Για το έργο αυτό ο κάθε συνεργάτης υποχρεούται να
υποβάλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου (Παραδοτέα). 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. 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 υλοποίησή τους ανθρωποχρόνο.
Οι ανάδοχοι θα υλοποιήσουν το Έργο στις εγκαταστάσεις και κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του
ΕΕΑ, με πνεύμα συνεργασίας με τον Υπεύθυνο της Πράξης και τους υπαλλήλους και στελέχη του ΕΕΑ και
κατά τρόπο που να μην παρακωλύει την ομαλή εξέλιξη του έργου όποτε τους ζητηθεί.
Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για τα δύο Υποέργα είναι 140.000,00€. Η συνολική αμοιβή για κάθε
σύμβαση μίσθωσης έργου θα υπολογιστεί βάσει του ασφαλιστικού καθεστώτος του στελέχους που θα
απασχοληθεί στο έργο, σε κάθε περίπτωση όμως δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ως καθαρές αποδοχές
μηνιαίως ανά άτομο. Η αμοιβή του κάθε στελέχους θα καταβάλλεται τμηματικά σε μηνιαία βάση.
Στο παραπάνω τίμημα συμπεριλαμβάνονται τυχόν φόροι (εισοδήματος κλπ.), τυχόν άλλες επιβαρύνσεις,
κρατήσεις υπέρ τρίτων και όλες ανεξαιρέτως οι πάσης φύσεως δαπάνες και έξοδα που απαιτούνται για την
προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ‐ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Τα Απαιτούμενα Προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και
είναι κριτήρια αποκλεισμού. Τα Απαιτούμενα Προσόντα, τα Επιθυμητά Προσόντα και ο τρόπος
μοριοδότησής τους προσδιορίζονται ως εξής:
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Απαιτούμενα Προσόντα:
3.1 Πτυχίο ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού
ιδρύματος (ΑΕΙ - ΑΤΕΙ) Οικονομικής κατεύθυνσης / Μηχανικού ή ισότιμου
αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού
σχετικού με το έργο
3.2 Έξι μήνες (6) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία σε επίβλεψη έργων μηχανικού
και έξι μήνες (6) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία, σε παροχή υπηρεσιών
υποστήριξης της διαχείρισης ή/και της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων
έργων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή/και διεθνών προγραμμάτων (Οικονομολόγος)
3.3 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (δ) πλατφορμών
τηλεδιάσκεψης (zoom, webex, skype), τηλεκπαίδευσης (σύγχρονης και
ασύγχρονης) και τηλεργασίας.
Για την τεκμηρίωση των απαιτούμενων προσόντων, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν
βιογραφικό σημείωμα, και αποδεικτικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 4
και 5 της παρούσης.
Τα απαιτούμενα προσόντα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα
πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται.
Μοριοδοτούμενα επιθυμητά προσόντα:
Η κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις, θα προκύψει σύμφωνα
με τον ακόλουθο πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης:
Α/Α
1

2

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης ο

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τεκμηριωμένη Επαγγελματική εμπειρία σε συναφές αντικείμενο άνω
των έξι (6) μηνών (1 βαθμό για κάθε μήνα εμπειρίας με 120 βαθμούς
στους 20 μήνες συναφούς προϋπηρεσίας ).
Τίτλος σπουδών
Πτυχίο ή δίπλωμα Τριτοβάθμιας
Βαθμολογείται ένας τίτλος, ο
Εκπαίδευσης ελληνικού
ανώτατος.
πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ
Μέγιστος αριθμός βαθμών: 120
- ΑΤΕΙ) Οικονομικής κατεύθυνσης
/ Μηχανικού ή ισότιμου
αναγνωρισμένου (από τα
αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής
του εξωτερικού σχετικού με το
έργο
Κάτοχος μεταπτυχιακού
διπλώματος σχετικού με την
διοίκηση/διαχείριση έργων και
προγραμμάτων για
οικονομολόγους και στον
Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό ή
Αστικό Σχεδιασμό για
μηχανικούς που θα καλύπτει
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MAX
ΒΑΘΜΟΙ
120

100

110

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)
30%

20%

ΑΔΑ: ΩΑΔΓ469ΗΕΜ-ΔΙΖ

τόσο στη θεωρητική της
διάσταση όσο και στην
εφαρμοσμένη μορφή της στο
σχεδιασμό κτηρίων και
κτηριακών συνόλων, αστικού και
περιαστικού δημόσιου χώρου
και τμημάτων πόλεων καθώς και
τοπίου.
Κάτοχος διδακτορικού
διπλώματος σχετικού με την
διοίκηση/διαχείριση έργων και
προγραμμάτων για
οικονομολόγους και στον
Περιβαλλοντικό Αρχιτεκτονικό ή
Αστικό Σχεδιασμό για
μηχανικούς, που θα καλύπτει
τόσο στη θεωρητική της
διάσταση όσο και στην
εφαρμοσμένη μορφή της στο
σχεδιασμό κτηρίων και
κτηριακών συνόλων, αστικού και
περιαστικού δημόσιου χώρου
και τμημάτων πόλεων καθώς και
τοπίου.
Καλή γνώση (επίπεδο Β2)

4

5

Αγγλική Γλώσσα (βαθμολογείται
το ανώτερο πιστοποιημένο
Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1)
επίπεδο)
Άριστη γνώση (επίπεδο C2)
Μέγιστος αριθμός μορίων: 120
Συνέντευξη για το επίπεδο επάρκειας

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (μέγιστος βαθμός)

120

100

20%

110
120
30%
120

100%

Στις συνεντεύξεις θα κληθούν οι υποψήφιοι οι οποίοι καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής , για
να παρουσιάσουν την υποψηφιότητά τους και να απαντήσουν στα ερωτήματα που θα τους τεθούν.
Σημειώνεται ότι η συνέντευξη θα είναι δομημένη. Θα περιλαμβάνει ένα σύνολο ερωτήσεων που
θεωρούνται απαραίτητες για τη διερεύνηση της κατανόησης του περιβάλλοντος του έργου και των
ιδιαίτερων απαιτήσεων του από τον υποψήφιο, καθώς επίσης και της αντίληψής του ως προς την
περιγραφή του τρόπου οργάνωσης-διοίκησης - διαχείρισης του έργου.
Οι ερωτήσεις αυτές αφορούν στους τομείς της τεχνικής επάρκειας του υποψηφίου και της επάρκειάς του
σε λοιπές δεξιότητες διοίκησης –διαβούλευσης – επίλυσης προβλημάτων – κρίσεων.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ, παρατίθενται αναλυτικά η
θεματολογία των ερωτήσεων ανά τομέα και ο τρόπος αξιολόγησής τους, έτσι ώστε ο υποψήφιος να
προετοιμαστεί κατάλληλα για τη συνέντευξη.
Επισημαίνεται ότι:
Η βαθμολογία είναι 100 βαθμοί για τις αιτήσεις που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών
προδιαγραφών. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται τα αξιολογούμενα
κριτήρια. Αιτήσεις , οι οποίες δεν καλύπτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα για κάθε θέση θα
απορρίπτονται.
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης επιφυλάσσεται να ζητήσει επιπρόσθετα οποιοδήποτε άλλο υποστηρικτικό υλικό
κριθεί απαραίτητο και οι υποψήφιοι υποχρεούνται να το προσκομίσουν.

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως τους 120 βαθμούς. Η βαθμολόγηση
των κριτηρίων θα γίνει με την παρακάτω μέθοδο:
Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως τους 120 βαθμούς. Η βαθμολόγηση
των κριτηρίων θα γίνει με την παρακάτω μέθοδο:



< 100 Όταν η συγκεκριμένη αίτηση απορρίπτεται ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο,
100-109 Όταν η συγκεκριμένη αίτηση είναι από ικανοποιητική έως πολύ ικανοποιητική ως προς
το συγκεκριμένο κριτήριο,
110-119 Όταν η συγκεκριμένη αίτηση είναι από καλή έως πολύ καλή ως προς το συγκεκριμένο
κριτήριο,
120 Όταν η συγκεκριμένη αίτηση είναι εξαίρετη ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο.




Μια αίτηση χαρακτηρίζεται:
 Απορριπτέα, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της στις προδιαγραφές και
τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, είτε δεν υφίσταται, είτε θεωρείται
ακατάλληλη για τη σύμβαση.
 Ικανοποιητική, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει επαρκώς τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
 Καλή, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
 Εξαίρετη, ως προς το συγκεκριμένο κριτήριο όταν η ανταπόκρισή της καλύπτει πλήρως τις
προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου και προσφέρει
επιπλέον δυνατότητες χρήσιμες για την προς υπογραφή σύμβαση.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, συντάσσεται το σχετικό πρακτικό, στο οποίο
περιλαμβάνεται η βαθμολογία των αιτήσεων που κατατέθηκαν για κάθε κριτήριο, καθώς και το σύνολο
της βαθμολογίας.
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται:


Να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα στο τέλος
της παρούσας Πρόσκλησης) και



Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία για την
προϋπηρεσία των υποψηφίων στην επίβλεψη έργων μηχανικού και στη διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε πίνακα, ως ακολούθως:
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επαγγελματικής εμπειρίας / προϋπηρεσίας (ελάχιστης και πρόσθετης):
Α/
Α

Αναθέτου
σα
αρχή

Τίτλος &
Προϋπολογισμός
Έργου

Ρόλος /
αρμοδιότητες

Διάρκεια
Εκτέλεσης
Έργου (από
μμ/εε έως
μμ/εε)

1.
2.
3.
4.


Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η
ακρίβεια των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα



Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο /ή αιτών/ούσα θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει εισφορές

Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική
διεύθυνση του Επιμελητηρίου Αθηνών infoprograms@eea.gr, μέχρι τις 30/09/2020 και ώρα 14.00,
με συνημμένα τα παραπάνω έντυπα σε μορφή PDF, με την ένδειξη:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Πρόσκληση Επιλογής Στελεχών Υποστήριξης
του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών , Συνδικαιούχου των
Πράξεων «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με
Κωδικό ΟΠΣ 5037879 και
«Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης»
με Κωδικό ΟΠΣ 5037950
Για πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα
τηλέφωνα: 210-3380279,236
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αθηνών
www.eea.gr. Στην αίτηση οι ενδιαφερόμενοι/ες δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Επιπλέον
δηλώνουν την επαγγελματική τους εμπειρία. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και
μοναδική αίτηση.
5. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά θα προσκομίζονται μόνο από τους ενδιαφερόμενους που θα κληθούν
για υπογραφή της σύμβασης, υπό τη διαλυτική αίρεση της ανατροπής της συνεργασίας σε περίπτωση
μη προσκόμισής τους από τον αντισυμβαλλόμενο.
Τα αποδεικτικά δικαιολογητικά που ζητούνται αναλόγως και προς απόδειξη των αναγραφόμενων στην
αίτηση είναι τα εξής :
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5.1. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών, στον οποίο να αναγράφεται ο βαθμός και το έτος κτήσης αυτού. Σε
περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται και η προσκόμιση
αντιγράφου της πράξης αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης
από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την ισοτιμία του τίτλου και τη βαθμολογική αντιστοιχία αυτού.
5.2. Απόδειξη γνώσης αγγλικής γλώσσας
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1 και καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση
το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου
28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)»
5.3. Απόδειξη Ζητούμενης Επαγγελματικής Εμπειρίας στην επίβλεψη έργων μηχανικού και στη
διαχείριση/υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Α/Α

Αναθέτουσα
Αρχή

Τίτλος &
Προϋπολογισμός
Έργου

Αντικείμενο/αρμοδιότητες

Διάρκεια Εκτέλεσης
Έργου (από μμ/εε
έως μμ/εε)

Προσκομισθέν Αποδεικτικό
Στοιχείο
(όπως σημείωση
ακολούθως)

5.4. Απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων
του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό
ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1
π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (Φ.Ε.Κ. 115/9.6.2006/ τ.Α΄)»
Σ, ημείωση: 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.
Εάν ο Πελάτης είναι δημόσιος φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση καλής
εκτέλεσης που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή.
Εάν ο Πελάτης είναι ιδιώτης, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται βεβαίωση του Εργοδότη ή σχετικό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης ο

Με τη συγχρηματοδότηση της
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης

[4]

ΑΔΑ: ΩΑΔΓ469ΗΕΜ-ΔΙΖ

παραστατικό από το οποίο να προκύπτει η προϋπηρεσία.
5.5. Λοιπά δικαιολογητικά (για την υπογραφή σύμβασης)


Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας



Βεβαίωση Φορολογικής Ενημερότητας

6.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
6.1 Δημοσίευση της ανακοίνωσης
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με τα Παραρτήματά της στην ιστοσελίδα του
Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών www.eea.gr
6.2 : Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ενότητες 4
και 5 της παρούσας.
6.3 : Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δεκαπέντε (15) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στο διαδικτυακό τόπο www.eea.gr, ήτοι
στις 30/09/2020 και ώρα 14.00
6.4 Διαδικασία Αξιολόγησης, βαθμολόγησης και συνέντευξης
Με την υποβολή της Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι/ες αποδέχονται πλήρως
και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η
διαδικασία δύναται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η συμμετοχή στη
διαδικασία επιλογής συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει πλήρη γνώση της
παρούσας Πρόσκλησης καθώς και της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Η συμμετοχή στη διαδικασία
επιλογής συνιστά, επίσης, αμάχητο τεκμήριο ότι ο ενδιαφερόμενος έχει αποδεχθεί πλήρως και
ανεπιφυλάκτως τη νομιμότητα του συνόλου των όρων της παρούσας Πρόσκλησης καθώς και την
αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού για την εξέταση της κάλυψης
των ελάχιστων απαιτήσεων συμμετοχής, και των βαθμολογούμενων κριτηρίων.
Μετά την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα ελάχιστα προσόντα
ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην
αίτησή τους ,για την απόρριψη της αίτησής τους. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα ελάχιστα προσόντα
ενημερώνονται για τη ημερομηνία και τον τόπο πραγματοποίησης της συνέντευξης (σε περίπτωση
αδυναμίας φυσικής παρουσίας η συνέντευξη μπορεί να γίνει και μέσω Skype).
Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει σε συνέντευξη μόνο
εκείνους του ενδιαφερόμενους, που κρίνονται πλέον κατάλληλοι, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρούσα, απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα.
Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, ενδέχεται να ζητήσει συμπληρωματικές διευκρινήσεις επί
των αιτήσεων των υποψηφίων, προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο της.
Αποτελέσματα αξιολόγησης – κατάταξης: Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη διεξαγωγή της
συνέντευξης, οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική
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διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης.
Οι υποψήφιοι, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν γραπτή ένσταση επί των προσωρινών
αποτελεσμάτων, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους. Μετά την αξιολόγηση
τυχών ενστάσεων οι υποψήφιοι ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα οριστικά αποτελέσματα κατάταξης.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας προκρίνεται το άτομο που συγκέντρωσε μεγαλύτερο
βαθμό στη συνέντευξη, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει και πάλι ισοβαθμία θα γίνεται κλήρωση
μεταξύ των ισοβαθμούντων
Τήρηση γενικών αρχών: Η επιλογή γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της
συνθήκης της ΕΚ. Οι όροι της πρόσκλησης για επιλογή έκτακτου προσωπικού σε καμία περίπτωση δεν
πρέπει να θίγουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της
διαφάνειας.
Εμπιστευτικότητα: Όλα τα στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΟΣΙΟΥ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ :
Προς: Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ημερομηνία ../09 /2020

Ταχ. Δ/νση: ………………….
Ταχ. Κώδικας: ……………..
Τηλέφωνο: ………………..
Fax: ……………………………….
Email: ………………………..
Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη Θέση Στελεχών Υποστήριξης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, Συνδικαιούχου των Πράξων «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με Κωδικό ΟΠΣ
5037879 και «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037950
ΑΙΤΗΣΗ
Παρακαλώ δεχθείτε την αίτηση συμμετοχής μου ως συνεργάτη στην υλοποίηση της Πράξης:
Θέση: Στέλεχος Υποστήριξης για την Παρακολούθηση και Διαχείριση της Πράξης
Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Επώνυμο
Όνομα
Όνομα πατρός
Α. Δ. Ταυτότητας
Ημερομηνία Γέννησης
Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Οδός, αριθμός
Ταχ. Κώδικας
Δήμος
Σταθερό τηλέφωνο
Κινητό τηλέφωνο
E‐mail
Συνημμένα σας υποβάλλω:
1.
2.
Ο/Η …………………………………………..
(Υπογραφή)
Η επεξεργασία των στοιχείων που καταγράφονται στο Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος γίνεται από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών . με
αποκλειστικό σκοπό την Επιλογή Στελεχών Υποστήριξης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Συνδικαιούχου των Πράξεων «Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037879 και «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037950
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ : Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

Ο–Η
Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο
Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο
Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου
Ταυτότητας:
Τόπος
Κατοικίας:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου
(Fax):

Τηλ:
Οδό
ς:

Αρι
θ:

Τ
Κ
:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Τα στοιχεία που αναγράφονται καθώς και οτιδήποτε άλλο επικαλούμαι στο βιογραφικό μου
σημείωμα που καταθέτω στο πλαίσιο της αίτησης συμμετοχής μου ως στέλεχος υποστήριξης στην
Πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037879
ή/και στο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νέας Σμύρνης» με Κωδικό ΟΠΣ 5037950, είναι αληθή
και διαθέτω τα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα τα οποία και θα υποβάλω, εφόσον μου ζητηθούν.

Ημερομηνία:… /09/ 2020
Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)
(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
1 Τεχνική Επάρκεια

Γνώση
1

2

3

4

5

6

Εμπειρία
7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.01 Επιτυχία διαχείρισης πράξης
1.02 Απαιτήσεις & στόχοι του πράξης
1.03 Ομαδική εργασία
1.04 Επίλυση προβλημάτων
1.05 Αντικείμενο & παραδοτέα
1.06 Χρονοδιάγραμμα & φάσεις της πράξης
1.07 Προμήθειες & συμβάσεις
1.08 Έλεγχος & αναφορές
1.09 Πληροφόρηση & τεκμηρίωση
1.10 Επικοινωνία
Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με τη γνώση (παρακολούθηση εκπαιδευτικών δράσεων, κλπ.):

Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με την εμπειρία (πραγματική εργασιακή εμπειρία σε σχετικά έργα):

Αξιολογείται η τεχνική επάρκεια του υποψήφιου σχετικά με τις γνώσεις του και την εμπειρία του με κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10, όπου το 10
υποδηλώνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Κλίμακα βαθμολογίας για την συνέντευξη
5 έως 6

6 έως 7

7 έως 8

8 έως 9

100-105

106-109

110-115

116-119

10

120
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2 Επάρκεια σε λοιπές δεξιότητες διοίκησης –
διαβούλευσης – επίλυσης προβλημάτων –
διαχείρισης κρίσεων.

Γνώση
1

2

3

4

5

6

Εμπειρία
7

8

9

10

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.01 Ηγεσία
2.02 Δέσμευση & παρακίνηση
2.03 Πειστικότητα
2.04 Δημιουργικότητα
2.05 Επικέντρωση στα αποτελέσματα
2.06 Αποδοτικότητα
2.07 Διαβούλευση
2.08 Διαπραγμάτευση
2.09 Συγκρούσεις & κρίσεις
2.10 Πολυπολιτισμική κουλτούρα
Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με τη γνώση (παρακολούθηση εκπαιδευτικών δράσεων, κλπ.):

Αξιολόγηση των απαντήσεων με βάση τον παραπάνω πίνακα σχετικά με την εμπειρία (Πείρα από την διαχείριση προβλημάτων σε σχετικά
έργα):

Αξιολογείται η επάρκεια σε λοιπές δεξιότητες διοίκησης –διαβούλευσης – επίλυσης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων του υποψήφιου σχετικά
με τις γνώσεις του και την εμπειρία του με κλίμακα βαθμολογίας από 1 έως 10, όπου το 10 υποδηλώνει το υψηλότερο δυνατό επίπεδο.

Κλίμακα βαθμολογίας για την συνέντευξη
5 έως 6

6 έως 7

7 έως 8

8 έως 9

100-105

106-109

110-115

116-119

10

120

