Αρικ. Ρρωτ. 1510

Ακινα, 02 Οκτωβρίου 2018

Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ ζργου για τθ κζςθ
Οικονομικοφ Τπεφκυνου τθσ Πράξθσ «ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΛΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΠ
5002945

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ
ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λαμβάνοντασ υπόψθ:










Το αρ. 6 του ν. 2527 ΦΕΚ Α'206/8/10/97 «Τροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ διατάξεων
του Ν. 2190/1994 και άλλεσ διατάξεισ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει
Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014): «Α). Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν
εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2020, Β).
Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ 1156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν.
3419/2005 (Α297) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει,
Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», ςτο
βακμό που ςυγκεκριμζνεσ διατάξεισ αυτοφ, δφναται να τφχουν αναλογικισ εν
προκειμζνω εφαρμογισ,
Τθν παρ. Η του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν
Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν
ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
Τον ν. 3471/2006 «Ρροςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και τθσ ιδιωτικισ
ηωισ ςτον τομζα των θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν»,
Τον Κανονιςμό 679/2016 επεξεργαςίασ και προςταςίασ Ρροςωπικϊν Δεδομζνων
(Personal Data).
Τον ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ»,
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Τθν υπ’ αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικι Απόφαςθ
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ
Τθν υπ' αρικμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/ 2016 (ΦΕΚ 3521/Β'/1.11.2016) Τροποποίθςθ και
αντικατάςταςθ τθσ υπ' αρικ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικισ
απόφαςθσ «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ
2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων
πράξεων ΕΣΡΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία
ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ πράξεων»,
Το με Α.Ρ. 12078/ΕΥΘΥ/1150/25.11.2015 ζγγραφο τθσ ΕΥΘΥ με κζμα: «Ρεριγραφι του
Συςτιματοσ Διαχείριςθσ και Ελζγχου για τα ΕΡ του ΕΣΡΑ 2014 - 2020 που
χρθματοδοτοφνται από το ΕΤΡΑ, το ΕΚΤ και το ΤΣ ςτο πλαίςιο του Στόχου: Επενδφςεισ
ςτθν Ανάπτυξθ και τθν Απαςχόλθςθ», όπωσ ιςχφει.
Τθν με Α.Ρ. 126829/ΕΥΘΥ 1217/8.12.2015 Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν
και Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ, και Τουριςμοφ «Σφςτθμα δθμοςιονομικϊν διορκϊςεων και
διαδικαςίεσ ανάκτθςθσ αχρεωςτιτωσ ι παρανόμωσ καταβλθκζντων ποςϊν από πόρουσ
του
Κρατικοφ
Ρροχπολογιςμοφ
για
τθν
υλοποίθςθ
Ρρογραμμάτων
ςυγχρθματοδοτοφμενων ςτο πλαίςιο του ΕΣΡΑ 2014 - 2020, ςφμφωνα με το άρκρο 22
του Ν. 4314/2014» (ΦΕΚ 2784/Β/21.12.2015).
Τθν με αρικμό 46274/ΕΥΘΥ 482/13.05.2016 (ΦΕΚ 1349Β) Απόφαςθ του Υπουργείου
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ ςχετικά με «Βαςικζσ κατευκφνςεισ υποςτιριξθσ
Δικαιοφχων για τθν ενίςχυςθ τθσ διοικθτικισ, επιχειρθςιακισ και χρθματοοικονομικισ
ικανότθτά τουσ ςτθν υλοποίθςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων δθμόςιου
χαρακτιρα».
Τθν με αρ. 3384/936/A2 (ΕΥΔ Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία/
27/06/2016) (ΑΔΑ: ΩΦΡΗ4653Ο7-Ψ2) Ρρόςκλθςθ (κωδ. 024) τθσ ΕΥΔ ΕΡΑνΕΚ, όπωσ
τροποποιικθκε και ιςχφει, προσ δυνθτικοφσ δικαιοφχουσ για τθν υποβολι προτάςεων
ςτο πλαίςιο των Αξόνων Ρροτεραιότθτασ 02 και 02Σ του Ε.Ρ. «Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία»,
Τισ από 20/16 (18/10/2016), 11/18 (10/05/18) και 1/18 (11/01/18) Αποφάςεισ τθσ Δ.Ε.
του Δικαιοφχου τθσ Ρράξθσ «Ρανελλινια Ζνωςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν
Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων (ΡΕΔΜΕΔΕ)» για α) τθν Ζγκριςθ υποβολισ τθσ Αίτθςθσ
χρθματοδότθςθσ, β) τθσ Απόφαςθσ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα των Υποζργων τθσ Ρράξθσ
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων ςτον κλάδο των καταςκευϊν και υλικϊν» και
γ) τον Οριςμό Υπευκφνου Ρράξθσ, αντιςτοίχωσ.
Τθν με αρ. 6037/823/Α3 (ΕΥΔ Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα &
Καινοτομία/ 16/11/2017) (ΑΔΑ: ΩΓΡΑ465ΧΙ8-7ΕΧ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων ςτον κλάδο των καταςκευϊν και υλικϊν», με
mis 5002945 ςτο ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία» όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με τθν 4397/Β3/957 (ΕΥΔ Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα &
Καινοτομία/ 18/07/2018) (ΑΔΑ: 6ΝΩΦ465ΧΙ8-Τ2Υ)
Τθν Απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα του Υποζργου 4 «Διαχείριςθ, Ραρακολοφκθςθ,
Αξιολόγθςθ & Δθμοςιότθτα Ζργου» τθσ Ρράξθσ «ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ
ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΡΣ (MIS)
5002945.
ΑΣΚΛΘΡΙΟΥ 23, 106 80 ΑΘΘΝΑ, ΤΘΛ.: 210 3614 978 , FAX : 210 364 1402
23 ASKLIPIOU str. GR 106 80 ATHENS, TEL : +30210 361 4978, FAX : +30210 364 1402
E-mail : info@pedmede.gr Internet : http://www.pedmede.gr









Το πρακτικό Νο 20/18 τθσ από 06/09/2018 ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. του Δικαιοφχου τθσ
Ρράξθσ «Ρανελλινια Ζνωςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων
(ΡΕΔΜΕΔΕ)» που αφορά ςτθν απόφαςθ περί διενζργειασ τθσ παροφςθσ πρόςκλθςθσ
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με αντικείμενο τθν επιλογι Υπεφκυνου Οικονομικισ
Διαχείριςθσ τθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο «Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων ςτον
κλάδο των καταςκευϊν και υλικϊν», με MIS 5002945 ςτο ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία».
Το πρακτικό Νο 24/17 τθσ από 21/12/2017 ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. του Δικαιοφχου τθσ
Ρράξθσ «Ρανελλινια Ζνωςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων
(ΡΕΔΜΕΔΕ)» - Νο 24/2017 - που αφορά ςτθν απόφαςθ περί τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» με κωδικό
ΟΡΣ (MIS) 5002945.
Το πρακτικό Νο 20/18 τθσ από 06/09/2018 ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. του Δικαιοφχου τθσ
Ρράξθσ «Ρανελλινια Ζνωςθ Διπλωματοφχων Μθχανικϊν Εργολθπτϊν Δθμοςίων Ζργων
(ΡΕΔΜΕΔΕ)» - Νο 20/2018 - που αφορά ςτθν απόφαςθ περί τθσ ςυγκρότθςθσ τθσ
αρμόδιασ Επιτροπισ Ενςτάςεων ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ «ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» με κωδικό
ΟΡΣ (MIS) 5002945.
Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ
διατάξεισ που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ
τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ,
κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

ΚΑΛΕΙ
Υποψιφιουσ Συνεργάτεσ να υποβάλλουν αίτθςθ, προκειμζνου να ςυνάψει ςφμβαςθ ζργου
για τθ κζςθ του Οικονομικοφ Υπεφκυνου για τισ ανάγκεσ υλοποίθςθσ τθσ Ρράξθσ με τίτλο
«Κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ εργαηομζνων ςτον κλάδο των καταςκευϊν και υλικϊν» με αρ.
6037/823/Α3 (ΕΥΔ Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία/ 16/11/2017)
(ΑΔΑ: ΩΓΡΑ465ΧΙ8-7ΕΧ) Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ με MIS 5002945 ςτο ΕΡ «Ανταγωνιςτικότθτα,
Επιχειρθματικότθτα & Καινοτομία» - Άξονασ Ρροτεραιότθτασ 02: Ρροςαρμογι
εργαηομζνων, επιχειριςεων και επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ
απαιτιςεισ – Άξονασ προτεραιότθτασ 02Σ: Ρροςαρμογι εργαηομζνων, επιχειριςεων &
επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτισ νζεσ αναπτυξιακζσ απαιτιςεισ από το ΕΚΤ, όπωσ αυτι
τροποποιικθκε με τθν 4397/Β3/957 (ΕΥΔ Ε.Ρ. Ανταγωνιςτικότθτα, Επιχειρθματικότθτα &
Καινοτομία/ 18/07/2018) (ΑΔΑ: 6ΝΩΦ465ΧΙ8-Τ2Υ).
Θ επιλογι του ςυνεργάτθ για τθν ανωτζρω κζςθ κα γίνει μετά από διαδικαςία
αξιολόγθςθσ βιογραφικϊν ςθμειωμάτων, τίτλων ςπουδϊν, λοιπϊν δικαιολογθτικϊν κακϊσ
και ςυνζντευξθσ των ίδιων των υποψθφίων.
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ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΑ
Θ Ρράξθ «ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΡΣ 5002945 αφορά ςτθν κατάρτιςθ και πιςτοποίθςθ 1.200
εργαηομζνων, ανεξαρτιτου επιχείρθςθσ ι κλάδου, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ των
επαγγελματικϊν τουσ γνϊςεων και προςόντων ςτον κλάδο υλικϊν - καταςκευϊν. Θ
γεωγραφικι διαςπορά των εργαηομζνων περιλαμβάνει το ςφνολο τθσ χϊρασ και ωσ εκ
τοφτου θ Ρράξθ χωροκετείται και ςτισ 13 περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.
Ειδικότερα, οι ενζργειεσ τθσ κατάρτιςθσ και πιςτοποίθςθσ κα διεξαχκοφν μζςα από τθν
υλοποίθςθ πζντε υποζργων κατθγοριοποιθμζνα ανά κατθγορία περιφερειϊν, ςφμφωνα με
τισ υποδείξεισ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Επιπλζον, ςτο πλαίςιο τθσ Ρράξθσ περιλαμβάνεται
θ υλοποίθςθ οριηόντιου υποζργου (Υποζργο 4). Το Υποζργο 4 τθσ Ρράξθσ αφορά ςτον
ςυντονιςμό, ςτθν παρακολοφκθςθ, ςτθν διοίκθςθ και ςτθν υποςτιριξθ τθσ υλοποίθςθσ
του ςυνόλου τθσ Ρράξθσ, με μια ςειρά πακζτων εργαςίασ με αυτό το ςτόχο.
Α. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ Α.1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Στο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων του, ο Οικονομικόσ Υπεφκυνοσ, κα παρζχει υπθρεςίεσ
οικονομικισ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ Ρράξθσ. Αντικείμενο των εργαςιϊν του
Οικονομικοφ Υπεφκυνου είναι:


H παρακολοφκθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμφωνα με τθν πρόοδο τθσ
Ρράξθσ



Θ παρακολοφκθςθ του Ρ/Υ τθσ Ρράξθσ κακϊσ και ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ τυχόν
αποκλίςεων ι προβλθμάτων ςτθν υλοποίθςι του.



Ο ζλεγχοσ τθσ επιλεξιμότθτασ των δαπανϊν (νομιμότθτα και κανονικότθτα
δαπανϊν)



Θ πιςτοποίθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου κακϊσ



Και θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων του Φορζα για τθν τακτικι ενθμζρωςθ τθσ
Διαχειριςτικισ Αρχισ (πάντοτε ςτο πλαίςιο του οικονομικοφ αντικειμζνου του
ζργου).

Στα πλαίςια των εργαςιϊν του ο Οικονομικόσ Υπεφκυνοσ:


Ζχει τθν ευκφνθ τθσ τιρθςθσ και ενθμζρωςθσ χωριςτισ λογιςτικισ μερίδασ για τθν
πράξθ ςτθν οποία κα καταχωροφνται όλεσ οι δαπάνεσ που αντιςτοιχοφν πλιρωσ
προσ τισ δαπάνεσ που δθλϊνονται ςτθν Ειδικι Υπθρεςία Διαχείριςθσ του
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ.
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Ελζγχει τθν αντιςτοίχιςθ των αιτοφμενων δαπανϊν με το φυςικό αντικείμενο,
προγραμματίηει τισ πλθρωμζσ, εξαςφαλίηει τθ νομιμότθτα και κανονικότθτα τουσ.



Συμπλθρϊνει τα Δελτία Διλωςθσ Δαπανϊν (ΔΔΔ).



Οργανϊνει και επιβλζπει τθν τιρθςθ των ςτοιχείων που πιςτοποιοφν το οικονομικό
αντικείμενο.



Ραρακολουκεί τον τραπεηικό λογαριαςμό τθσ Ρράξθσ



Ενθμερϊνει το ΟΡΣ



Συνεργάηεται με τα υπόλοιπα μζλθ τθσ Ομάδασ Ζργου και ςυμβάλλει ςτθ ςυλλογικι
λειτουργία τθσ Ομάδασ.

Τζλοσ και προκειμζνου για τθν απόδειξθ εκτόσ των άλλων και του αντικειμζνου το οποίο
υλοποίθςε, όπωσ προβλζπεται και από τθν Απόφαςθ υλοποίθςθσ με ίδια μζςα (ΑΥΙΜ)
υποχρεοφται να υποβάλει:
Ρ1.1 Τριμθνιαίεσ Εκκζςεισ αναφοράσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου
Ρ1.2: Τριμθνιαίεσ εκκζςεισ αναφοράσ για τθν εκτζλεςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του
ζργου
Τα παραδοτζα του ζργου παραδίδονται ςτον Υπεφκυνο τθσ Ρράξθσ ενϊ θ πιςτοποίθςθ των
ανωτζρω Εκκζςεων πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ.

Α.2. ΔΙΑΚΕΙΑ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου που κα ςυναφκεί με τον προκρικζντα υποψιφιο
εκτείνεται από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ζωσ και τθν 31/01/2020 ι ζωσ τθ λιξθ τθσ
Ρράξθσ (εφόςον αποτελζςει μεταγενζςτερθ θμερομθνία κατόπιν τροποποίθςθσ τθσ
Ρράξθσ) χωρίσ να δικαιοφται επιπλζον αμοιβισ. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ είναι
μζχρι τθ λιξθ τθσ Ρράξθσ χωρίσ οποιαςδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ και αφορά ςυμμετοχι
του Οικονομικοφ Υπεφκυνου με 20 ΑΜ ςτθν υλοποίθςθ τθσ Ρράξθσ.
Θ ΡΕΔΜΕΔΕ δφναται, μετά από αιτιολογθμζνθ ειςιγθςθ του Υπευκφνου Ρράξθσ και
απόφαςθ τθσ Δ.Ε. να καταγγείλει και να λφςει μονομερϊσ τθν ςφμβαςθ μίςκωςθσ ζργου
οποτεδιποτε και πριν τθν λιξθ τθσ αηθμίωσ για τθν ΡΕΔΜΕΔΕ.

Α.3. ΑΜΟΙΒΘ – ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ
Το ζργο του Οικονομικοφ Υπεφκυνου υποςτθρίηεται και παρακολουκείται από τθν Ομάδα
Ζργου και τον Υπεφκυνο Ρράξθσ.
Θ ςυνολικι αμοιβι του ςυνεργάτθ για τθ χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ προςδιορίηεται
ζωσ 16.120,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και οποιωνδιποτε λοιπϊν κρατιςεων
(ενδεικτικά αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότθ, κ.α).
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Θ αμοιβι του Οικονομικοφ Υπεφκυνου καταβάλλεται τμθματικά και ανάλογα με τθν
πρόοδο των εργαςιϊν που ζχει αναλάβει. Θ πρόοδοσ των εργαςιϊν πιςτοποιείται μζςω
Τριμθνιαίων Εκκζςεων Αναφοράσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου κακϊσ και Τριμθνιαίων
Εκκζςεων Αναφοράσ για τθν εκτζλεςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου του ζργου και ςτισ
οποίεσ περιλαμβάνεται Ζκκεςθ Αναφοράσ Εργαςιϊν, Τεκμιρια Υλοποίθςθσ των εργαςιϊν
που ανζλαβε και Ανκρωπομινεσ Απαςχόλθςθσ.
Θ πιςτοποίθςθ των ανωτζρω Εκκζςεων Αναφοράσ και Τεκμθρίωςθσ του Οικονομικοφ
Υπεφκυνου πραγματοποιείται από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου, δφναται να παρατακεί ζωσ τθ λιξθ τθσ πράξθσ,
χωρίσ οποιαδιποτε αφξθςθ τθσ αμοιβισ και, αφενόσ, χωρίσ καμία δζςμευςθ εκ των
προτζρων για τθν ΡΕΔΜΕΔΕ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία περί προςλιψεων που
τθ διζπει, αφετζρου, χωρίσ να υποκρφπτεται οποιαδιποτε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ
από τθν εν λόγω ςφμβαςθ. Θ αμοιβι του Οικονομικοφ Υπεφκυνου για τθν υλοποίθςθ του
αντικειμζνου που κα τουσ ανατεκεί ςυμπεριλαμβάνει το ΦΡΑ κακϊσ και όλεσ τισ λοιπζσ
κρατιςεισ ι επιβαρφνςεισ (ενδεικτικά: αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατά το μζροσ που
βαρφνουν τον ίδιο, εργοδοτικζσ ειςφορζσ, ειδικά ι γενικά ζξοδα και, γενικότερα, πάςθσ
φφςεωσ δαπάνεσ απαραίτθτεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ).

Α.4. ΤΟΡΟΣ ΕΓΑΣΙΑΣ
Ο/Θ Οικονομικόσ Υπεφκυνοσ τθσ Ρράξθσ κα εκτελεί το ζργο ςτισ εγκαταςτάςεισ τθσ
ΡΕΔΜΕΔΕ, Αςκλθπιοφ 23, ςτθν Ακινα ι όπου αλλοφ του υποδειχκεί από τθν ΡΕΔΜΕΔΕ,
ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ Ρράξθσ. Επίςθσ, κα ζχει τθν υποχρζωςθ να ςυνεργάηεται με τον
Υπεφκυνο Ρράξθσ και τα υπόλοιπα μζλθ τθσ ομάδασ ζργου ςτθν οποία κα ενταχκεί. Στισ
περιπτϊςεισ που αιτιολογθμζνα και με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του Υπεφκυνου τθσ Ρράξθσ
απαιτείται μετακίνθςθ του ςυνεργάτθ, τα ζξοδα καλφπτονται από τον προχπολογιςμό τθσ
πράξθσ, υπό τουσ όρουσ που κα ορίηονται ειδικότερα ςτθ ςφμβαςθ.
Ειδικότερα οι δαπάνεσ διαμονισ και μετακίνθςθσ εκτόσ ζδρασ που απαιτοφνται για τθν
υλοποίθςθ του ζργου του Οικονομικοφ Υπεφκυνου, βαρφνουν τον Εργοδότθ (Δικαιοφχο τθσ
Ρράξθσ) και αποτελοφν επιλζξιμεσ δαπάνεσ τθσ πράξθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 13
(Δαπάνεσ ταξιδιϊν και μετακινιςεων) τθσ ΥΡΑΣΥΔ (Αρικμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Εκνικοί κανόνεσ
επιλεξιμότθτασ δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 − Ζλεγχοι νομιμότθτασ
δθμοςίων ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΣΡΑ 2014−2020 από Αρχζσ
Διαχείριςθσ και Ενδιάμεςουσ Φορείσ Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων
αξιολόγθςθσ πράξεων, ΦΕΚ Β1822/24-8-2015) όπωσ ιςχφει. Για τον προγραμματιςμό και
υλοποίθςθ κάκε μετακίνθςθσ εκδίδεται αντίςτοιχθ Εντολι Μετακίνθςθσ από τον Υπεφκυνο
τθσ Ρράξθσ. Στθν Εντολι Μετακίνθςθσ προςδιορίηεται θ αιτία τθσ μετακίνθςθσ.
Α.5. ΤΟΡΟΣ ΡΑΑΛΑΒΘΣ ΤΟΥ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΕΓΟΥ
Τα παραδοτζα του ζργου παραδίδονται από τον Οικονομικό Υπεφκυνο ςτον Υπεφκυνο τθσ
Ρράξθσ ενϊ θ πιςτοποίθςθ των ανωτζρω Εκκζςεων πραγματοποιείται από τθν αρμόδια
Επιτροπι Ραραλαβισ. Θ Επιτροπι Ραραλαβισ πιςτοποιεί -είτε ολικά είτε κατά τμιματα τθν ποιοτικι και ποςοτικι εκτζλεςθ του ζργου του Οικονομικοφ Υπεφκυνου ενϊ υπογράφει
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τθν αντίςτοιχθ ζκκεςθ παραχκζντοσ ζργου που ζχει αυτόσ υποβάλλει. Θ ανεπιφφλακτθ
υπογραφι από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ υπζχει κζςθ πρακτικοφ παραλαβισ και
βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ του ζργου που εκτζλεςε ο Οικονομικόσ Υπεφκυνοσ.
Β. ΠΡΟΟΝΣΑ
Γενικά Προςόντα Επιλογισ
1. Οι ενδιαφερόμενοι πρζπει:
• Να είναι φυςικά πρόςωπα, Ζλλθνεσ πολίτεσ, ι πολίτεσ κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ.
• Να ζχουν τθν Ελλθνικι ικαγζνεια, ι ικαγζνεια κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Εφόςον ο υποψιφιοσ ζχει ικαγζνεια κράτουσ - μζλουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, πρζπει
απαραίτθτα να γνωρίηει τθν ελλθνικι γλϊςςα (Άριςτθ γνϊςθ) για τθν άςκθςθ των
κακθκόντων του.
• Να ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (αφορά τουσ άνδρεσ), ι να
ζχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ, ι, εφόςον ζχουν αναγνωριςκεί ωσ αντιρρθςίεσ
ςυνείδθςθσ, να ζχουν εκπλθρϊςει, ςφμφωνα με τισ ειδικζσ διατάξεισ τθσ ςτρατολογικισ
νομοκεςίασ, άοπλθ κθτεία ι εναλλακτικι πολιτικι κοινωνικι υπθρεςία.
• Να μθν ζχουν καταδικαςκεί για κακοφργθμα και με οποιαδιποτε ποινι για κλοπι,
υπεξαίρεςθ (κοινι και ςτθν υπθρεςία) , απάτθ, εκβίαςθ, πλαςτογραφία, απιςτία
δικθγόρου, δωροδοκία, καταπίεςθ, απιςτία περί τθν υπθρεςία, παράβαςθ κακικοντοσ,
κακ` υποτροπι ςυκοφαντικι δυςφιμθςθ, κακϊσ και για οποιοδιποτε ζγκλθμα κατά τθσ
γενετιςιασ ελευκερίασ ι ζγκλθμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ τθσ γενετιςιασ ηωισ. Να μθν
ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικο βοφλευμα για κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα του
προθγοφμενου εδαφίου, ζςτω και αν το αδίκθμα ζχει παραγραφεί. Να μθν ζχουν ςτερθκεί
λόγω καταδίκθσ τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα. Να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι
μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ.
• Να μθν ζχουν καταδικαςτεί βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου, ςφμφωνα με
τισ νομοκετικζσ διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου εκδόκθκε θ απόφαςθ, και θ οποία διαπιςτϊνει
αδίκθμα ςχετικό με τθν επαγγελματικι τουσ δραςτθριότθτα.
2. Πςοι ενδιαφερόμενοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ, όπωσ ρθτά αναφζρονται ςτθν
παροφςα Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ
ζργου, δεν υπόκεινται ςε διαδικαςία επιλογισ / αξιολόγθςθσ
Ελάχιςτα Απαιτοφμενα προςόντα
Οι υποψιφιοι πρζπει να διακζτουν κατ’ ελάχιςτον:
 Να είναι ενεργοί λογιςτζσ Α’ Τάξθσ
 Ρτυχίο ΑΕΙ (Ρανεπιςτθμίου – ΤΕΙ) τθσ θμεδαπισ ι αναγνωριςμζνο από το ΔΟΑΤΑΡ
ιςότιμο τίτλο ςπουδϊν τθσ αλλοδαπισ ςτουσ κλάδουσ Οικονομικισ Επιςτιμθσ,
Διοίκθςθσ Επιχειριςεων, Λογιςτικισ, Χρθματοοικονομικισ.
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Τεκμθριωμζνθ αςφαλιςμζνθ επαγγελματικι προχπθρεςία τουλάχιςτον δζκα (10)
ετϊν μετά τθν κτιςθ του πτυχίου ςε λογιςτικι και φορολογικι παρακολοφκθςθ
νομικϊν προςϊπων.



Άριςτθ Γνϊςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ
Επικυμθτά Πρόςκετα Προςόντα
• Επιπλζον ζτθ (των δζκα ετϊν) αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ ςτον τομζα τθσ
λογιςτικισ και φορολογικισ παρακολοφκθςθσ νομικϊν προςϊπων
Προςωπικά – Επαγγελματικά Χαρακτθριςτικά
Θα ςυνεκτιμθκεί θ ςυνολικι εικόνα του υποψθφίου, κυρίωσ, όςον αφορά τθν
ικανότθτα προςαρμογισ του ςε περιβάλλοντα που λειτουργοφν υπό πίεςθ, κακϊσ
και τθν ικανότθτα ζνταξισ του ςε ομάδεσ ζργου (ομαδικι εργαςία).
Τα προςωπικά και επαγγελματικά χαρακτθριςτικά κα ςυνεκτιμθκοφν μζςω
ςυνζντευξθσ των υποψθφίων ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ που ζχει ςυςτακεί με το
αρ. 24 Ρρακτικό τθσ Δ.Ε. τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ. Τα κριτιρια που κα ςυνεκτιμθκοφν
παρουςιάηονται ςτθ ςυνζχεια ςτον πίνακα βακμολόγθςθσ κριτθρίων για τα
προςωπικά – επαγγελματικά χαρακτθριςτικά.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ
Ο φάκελοσ τθσ υποψθφιότθτασ κα περιζχει υποχρεωτικά:












Ενυπόγραφθ Αίτθςθ (Ραράρτθμα Α) ςτθν οποία ο υποψιφιοσ κα εκδθλϊνει
ενδιαφζρον και κα δθλϊνει, ότι διακζτει τα απαραίτθτα προςόντα ςφμφωνα με τθν
Ρρόςκλθςθ, κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του, ςυμπεριλαμβανομζνου
υποχρεωτικά τθ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου του, όπου κα γίνεται το
ςφνολο των γνωςτοποιιςεων - κοινοποιιςεων από τθν ΡΕΔΜΕΔΕ
Αναλυτικό Βιογραφικό ςθμείωμα (Ραράρτθμα Β), όπου κα αναφζρεται θ ςχετικι
εκπαίδευςθ, θ γενικι προχπθρεςία ςτο Δθμόςιο ι /και Ιδιωτικό τομζα (ςε χρόνια
και μινεσ), θ επιμόρφωςθ μζςω ςεμιναρίων, θ απόκτθςθ άλλων πτυχίων κ.λπ.
Άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ Λογιςτι – Φοροτεχνικοφ Α’ τάξθσ από το
Οικονομικό Επιμελθτιριο Ελλάδοσ.
Αντίγραφα τίτλων ςπουδϊν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Δ τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Ριςτοποιθτικά ξζνων γλωςςϊν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Γ
τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Απόδειξθ τθσ ηθτοφμενθσ εμπειρίασ ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
ΡΑΑΤΘΜΑ Δ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ.
Φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ ι των ςελίδων όπου
αναγράφονται τα προςωπικά ςτοιχεία ςε διαβατιριο ι άδεια οδιγθςθσ ι ατομικό
βιβλιάριο υγείασ
Υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπωσ ιςχφει (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε), ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτθν παροφςα, με τθν οποία βεβαιϊνεται ότι :
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α) το ςφνολο των επικαλοφμενων ςτοιχείων είναι αλθκι και ακριβι,
β) για τουσ άνδρεσ ότι ζχουν εκπλθρϊςει τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ ι ζχουν
απαλλαγεί νόμιμα από αυτζσ,
γ) ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για κακοφργθμα και δεν ζχουν λόγω καταδίκθσ,
ςτερθκεί τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα, ζςτω και αν ζχει λιξει ο χρόνοσ που
ορίςτθκε για τθ ςτζρθςθ,
δ) ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί για κλοπι, υπεξαίρεςθ απάτθ, εκβίαςθ,
πλαςτογραφία, απιςτία, δωροδοκία ι δωρολθψία, καταπίεςθ, παράβαςθ
κακικοντοσ, ςυκοφαντικι δυςφιμιςθ ι εγκλιματα κατά των θκϊν ι το νόμιςμα,
ε) ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν ζχουν παραπεμφκεί με τελεςίδικό βοφλευμα για
κακοφργθμα ι για πλθμμζλθμα τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ, ζςτω και αν το
αδίκθμα παραγράφθκε
και
ςτ) ότι δεν υπάρχει κϊλυμα από απαγόρευςθ ι δικαςτικι αντίλθψθ.
Θεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ,
Αιτιςεισ που δεν ςυνοδεφονται από οποιοδιποτε από τα ανωτζρω απαραίτθτα
δικαιολογθτικά απορρίπτονται αυτοδίκαια και δεν αξιολογοφνται.
Υποψθφιότθτεσ που δεν πλθροφν τα ελάχιςτα απαιτοφμενα προςόντα απορρίπτονται και
δεν αξιολογοφνται.
Δ. ΔΗΜΟΙΟΣΗΣΑ
Θ Ρρόςκλθςθ ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ www.pedmede.gr ςτο πεδίο
Επικαιρότθτα ςτισ 02/10/2018.
Θ πρόςκλθςθ κα παραμζνει αναρτθμζνθ 15 θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν παραπάνω ιςτοςελίδα και με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ
αιτιςεων τθν επόμενθ θμζρα τθσ τελευταίασ θμζρασ ανάρτθςθσ και ζωσ ϊρα 15:00 ςτο
γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ επί τθσ οδοφ Αςκλθπιοφ 23, Ακινα 2οσ Προφοσ. Θ
ανωτζρω προκεςμία λιγει με τθν παρζλευςθ ολόκλθρθσ τθσ τελευταίασ θμζρασ και, εάν
αυτι είναι κατά νόμο εξαιρετζα (δθμόςια αργία) ι μθ εργάςιμθ, τότε θ λιξθ τθσ
προκεςμίασ μετατίκεται τθν επόμενθ εργάςιμθ θμζρα.
Οι ενδιαφερόμενοι δφνανται να ηθτιςουν γραπτϊσ αποκλειςτικά μζςω θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ ι διευκρινίςεισ για το περιεχόμενο τθσ
παροφςασ πρόςκλθςθσ, υποβάλλοντασ ερωτιςεισ προσ τθν ΡΕΔΜΕΔΕ ςτο e-mail :
info@pedmede.gr μζχρι και δζκα (10) θμερολογιακζσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία
δθμοςίευςθσ ςτθν παραπάνω ιςτοςελίδα.
Το ςφνολο των ερωτιςεων που τυχόν υποβλθκοφν με τισ αντίςτοιχεσ απαντιςεισ κα
αναρτθκεί ςτθν ωσ άνω ιςτοςελίδα τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ ςτο πεδίο Επικαιρότθτα εντόσ δφο (2)
θμερϊν από τθν υποβολι των ερωτθμάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι δεν μποροφν να επικαλοφνται προφορικζσ απαντιςεισ ι διευκρινίςεισ
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
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Οι αιτιςεισ κα πρζπει να υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι (προκειμζνου να
πρωτοκολλθκοφν) μζςω:
1.ΕΛΤΑ ι
2.Εταιριϊν Ταχυμεταφορϊν (courier) ι
3.Επιτόπιασ παράδοςθσ ςτο γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ, επί τθσ οδοφ Αςκλθπιοφ
23, 2οσ όροφοσ.
Θ παραλαβι των αιτιςεων κα γίνεται κακθμερινά από τισ 9:00 ζωσ τισ 15:00
Οι ζντυπεσ αιτιςεισ κα παραλθφκοφν μόνο εφόςον φτάςουν ςτα γραφεία τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ
μζχρι τθν θμζρα και ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ
θμερομθνία ςφραγίδασ του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψθ, ενϊ θ ΡΕΔΜΕΔΕ δεν
φζρει ουδεμία ευκφνθ για τθ μθ εμπρόκεςμθ παραλαβι του φακζλου υποψθφιότθτασ ι
για το περιεχόμενό του.
Σε κάκε περίπτωςθ, οι φάκελοι υποψθφιότθτασ κα πρζπει να ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτθν
ΡΕΔΜΕΔΕ πριν ι κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα. Θ υποβολι υποψθφιότθτασ
ςυνεπάγεται αυτόματα και τθν πλιρθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι από τον υποψιφιο όλων
των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ.
Δεν λαμβάνονται υπόψθ υποψθφιότθτεσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα και δεν τθροφν
τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ωσ υποχρεωτικζσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παροφςα.
Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ μζχρι 17/10/2018 και ϊρα 15:00

Ο φάκελοσ τθσ υποψθφιότθτασ πρζπει να ζχει τθν ζνδειξθ:
Ονοματεπώνυμο αιτοφντοσ
Ταχυδρομική διεφθυνςη, Τηλζφωνο, Αριθμόσ τηλεομοιοτυπίασ Διεφθυνςη ηλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου

ΡΟΣ:
ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΑ ΕΝΩΣΘ ΔΙΡΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ
Αςκλθπίου 23 Ακινα
«ΦΑΚΕΛΟ ΑΙΣΗΗ»
ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΡΕΥΘΥΝΟΥ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ
«ΚΑΤΑΤΙΣΘ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ
ΥΛΙΚΩΝ» με Κωδικό ΟΡΣ 5002945»
Θμερομθνία: (θμερομθνία)
«Να ΜΘΝ αποςφραγιςκεί από τθν ταχυδρομικι υπθρεςία ι το πρωτόκολλο»
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Πλοι οι υποψιφιοι κα ενθμερωκοφν με θλεκτρονικό μινυμα για τθν παραλαβι τθσ αίτθςισ
τουσ.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Θ αξιολόγθςθ των υποψθφιοτιτων που υποβάλλονται εμπρόκεςμα κα γίνει από τθν
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ που ζχει ςυςτακεί με το αρ.24 πρακτικό τθσ από 21/12/2017
ςυνεδρίαςθσ τθσ Δ.Ε. τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ.
Τα βακμολογοφμενα προςόντα αξιολογοφνται ωσ εξισ:
α/α

Κριτιρια Αξιολόγθςθσ

Ρτυχίο ανωτζρασ ι ανωτάτθσ εκπαίδευςθσ
1 εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ τθσ θμεδαπισ ι τθσ
αλλοδαπισ
Τουλάχιςτον δεκαετι (10 ζτθ) επαγγελματικι
2 εμπειρία
ςε
λογιςτικι
και
φορολογικι
παρακολοφκθςθ νομικϊν προςϊπων
Άδεια λογιςτι Α’ τάξθσ
3
4 Άριςτθ γνϊςθ μιασ ξζνθσ γλϊςςασ

Μζγιςτθ
Βακμολόγθςθ
On/Οff

On/Οff

On/Οff
On/Οff

Επιπλζον ζτθ αποδεδειγμζνθσ εμπειρίασ ςτον Επιπλζον Εμπειρία
τομζα
τθσ
λογιςτικισ
και
φορολογικισ άνω του ζτουσ και
παρακολοφκθςθσ νομικϊν προςϊπων
ζωσ δφο ετϊν
10 μόρια
Επιπλζον Εμπειρία
άνω των δφο ετϊν
και ζωσ πζντε ζτθ
20 μόρια
5
Επιπλζον Εμπειρία
άνω των πζντε ετϊν
και ζωσ δζκα ζτθ
30 μόρια
Επιπλζον Εμπειρία
άνω των δζκα ετϊν
40 μόρια
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Συνολικι εικόνα τθσ υποψθφιότθτασ βάςει
προςωπικισ ςυνζντευξθσ
•Γνϊςθ αντικειμζνου προκθρυςςόμενθσ κζςθσ
• Διοικθτικζσ δεξιότθτεσ
• Επικοινωνιακζσ δεξιότθτεσ

60
40
10
10

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100

Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ περιλαμβάνει:
i)Ζλεγχο του παραδεκτοφ των υποψθφιοτιτων βάςει των όρων που τίκενται ςτα Κεφάλαια
Β & Γ.
ii)Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα καλζςει όλουσ τουσ υποψθφίουσ που πλθροφν τουσ όρουσ
του παραδεκτοφ ςε προςωπικι ςυνζντευξθ, για τθν παροχι διευκρινίςεων ςχετικά με τουσ
τίτλουσ ςπουδϊν και τθν επαγγελματικι τουσ εμπειρία, ϊςτε να διαςφαλιςτεί θ άρτια
εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου Ζργου. Θ μθ προςζλευςθ ςε ςυνζντευξθ κατά τθν οριςκείςα
θμζρα και ϊρα ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του υποψθφίου.
Θ Επιτροπι μπορεί να ηθτιςει από τουσ υποψθφίουσ οποιοδιποτε ςυμπλθρωματικό
ςτοιχείο κεωρεί κατάλλθλο για τθν απόδειξθ των προςόντων και τθσ καταλλθλότθτασ τουσ
για τθν ςυγκεκριμζνθ κζςθ, θ μθ προςκόμιςθ του οποίου ςτθν ταχκείςα θμερομθνία από
τον υποψιφιο ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του.
iii)Αξιολόγθςθ των επιπρόςκετων βακμολογοφμενων προςόντων των υποψθφίων, όπωσ
προςδιορίηονται
Θ Επιτροπι ακολουκεί κατά τθν αξιολόγθςθ ενιαία και αντικειμενικι μζκοδο ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ, ϊςτε να διαςφαλίηεται θ κατά δίκαιθ κρίςθ ανάδειξθ και
αποδοχι τθσ καλφτερθσ υποψθφιότθτασ που εξαςφαλίηει τθν άρτια εκτζλεςθ τθσ Ρράξθσ.
Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ με Ρρακτικό τθσ ειςθγείται ςτθ Δ.Ε. τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ τθ ςφναψθ
ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου με τθν υποψθφιότθτα που ςυγκζντρωςε τθν καλφτερθ
βακμολογία βάςει των παραπάνω απαραίτθτων και βακμολογοφμενων κριτθρίων. Μετά
τθν ζγκριςθ του Ρρακτικοφ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ με απόφαςθ τθσ Δ.Ε. τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ
αυτι αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ και αποςτζλλεται με θλεκτρονικό
ταχυδρομείο ςτο ςφνολο των υποψθφίων ςτισ διευκφνςεισ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου
που ζχουν δθλϊςει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχι τουσ.
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να υποβάλλουν εγγράφωσ
πλιρωσ αιτιολογθμζνεσ ενςτάςεισ ςτο πρωτόκολλο τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ ζωσ τισ 15:00 ϊρα τθσ
πζμπτθσ (5) θμζρασ από τθν ανάρτθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ απόφαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα
τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ.
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Ενςτάςεισ που υποβάλλονται μετά τθν εκπνοι τθσ ωσ άνω αποκλειςτικισ προκεςμίασ
κεωροφνται ότι δεν υποβλικθκαν και δεν εξετάηονται.
Οι εμπροκζςμωσ υποβλθκείςεσ ενςτάςεισ κα εξεταςτοφν από τθν αρμόδια Επιτροπι
Ενςτάςεων, θ οποία κα ςυντάξει ςχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προσ ζγκριςθ ςτθ Δ.Ε.
τθσ ΡΕΔΜΕΔΕ.
Ο/θ ενδιαφερόμενοσ/νθ που κα επιλεγεί κα ειδοποιθκεί για τθν αρχικι αποδοχι τθσ
υποψθφιότθτάσ του/τθσ και κα κλθκεί να τεκμθριϊςει τα προςόντα και τθν εμπειρία του
προςκομίηοντασ τα πρωτότυπα δικαιολογθτικά (ι επικυρωμζνα αντίγραφα αυτϊν) για τθν
ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ πρόςλθψισ του/τθσ κακϊσ και:


επικυρωμζνο φωτοαντίγραφο των δφο όψεων τθσ αςτυνομικισ ταυτότθτασ,
πρόςφατο *εκδόςεωσ μζχρι προ τριϊν (3) μθνϊν



Απόςπαςμα Ροινικοφ Μθτρϊου τθσ περιφζρειασ του τόπου γζννθςισ τουσ,



Ριςτοποιθτικό Στρατολογικισ Κατάςταςθσ Τφπου Α’ (για τουσ Ζλλθνεσ άνδρεσ) και
για τουσ μθ ζχοντεσ τθν ελλθνικι ικαγζνεια αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό κρατϊν μελϊν
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι πιςτοποιθτικό ότι δεν υπζχουν υποχρζωςθ ςτράτευςθσ ι
ότι ζχουν νόμιμα απαλλαγεί.

Σε περίπτωςθ που τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά δεν ςυμφωνοφν με τα
δικαιολογθτικά και λοιπά ςτοιχεία που ζχουν ιδθ υποβλθκεί, θ υποψθφιότθτα
απορρίπτεται.
Τπογραμμίηεται ότι θ παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ πρόταςθσ για ςφναψθ ςφμβαςθσ
μίςκωςθσ ζργου μπορεί να ακυρωκεί ι να ματαιωκεί μερικά ι ολικά με απόφαςθ τθσ
ΠΕΔΜΕΔΕ και για τον λόγο αυτό θ Τποβολι Πρόταςθσ από ζκαςτο ενδιαφερόμενο δεν
εγείρει οποιαδιποτε απαίτθςθ απζναντι ςτθν ΠΕΔΜΕΔΕ.
Η ΠΕΔΜΕΔΕ δεν αναλαμβάνει καμία δζςμευςθ προσ ςφναψθ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου,
δεδομζνου ότι επαφίεται ςτθν πλιρθ διακριτικι τθσ ευχζρεια θ ςφναψθ ι μθ
ςυμβάςεων, κακϊσ και ο αρικμόσ αυτϊν, αποκλειόμενθσ οιαςδιποτε αξιϊςεωσ των
ενδιαφερομζνων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΠΕΔΜΕΔΕ
ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΣΤΛΙΔΗ
Συν. :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Αίτθςθ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α)
Βιογραφικό Σθμείωμα (ΡΑΑΤΘΜΑ Β)
Ριςτοποιθτικά Ξζνων Γλωςςϊν (ΡΑΑΤΘΜΑ Γ)
Λοιπά Δικαιολογθτικά (ΡΑΑΤΘΜΑ Δ)
Υπεφκυνθ Διλωςθ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ε)
Σχζδιο Σφμβαςθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ)
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