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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την υλοποίηση 

της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄ µε κωδικό ΟΠΣ /MIS 5034918 

Α∆Α:  

                                                                     Θεσσαλονίκη     25/02/2020 

Αριθµ. πρωτ.:724 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 
 

 
Για το έργο  

∆ιαχείριση και ∆ηµοσιότητα της πράξης ΄΄ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ΄΄ 

 
Συνοπτικά στοιχεία έργου  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ                  Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 
ΑΡΙΘΜΟΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ                  2/2020 
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ                             ∆ιαχείριση και ∆ηµοσιότητα της πράξης ΄ 
                                                             ΄ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΄΄ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                   Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο  

ποσό των ευρώ είκοσι τριών χιλιάδων και εκατό 
.(23.100 €)   συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και 
όλων των νόµιµων κρατήσεων (προϋπολογισµός  
χωρίς ΦΠΑ  18.629 € και ΦΠΑ 4.471€) 

 
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ    Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης –  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα 
 
ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Σύµβαση Παροχής Υπηρεσιών (σύµβαση 

µίσθωσης έργου 18 µηνης διάρκειας) 
 
ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ   Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται 

σύµφωνα µε την ειδικότητα προσωπικού, 
αρχής γενοµένης από την υπογραφή της 
Σύµβασης  

 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έως και την 16./03./2020, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 12.00 µ.µ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ  http://www.eeth.gr 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ        Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης –  

Αριστοτέλους 27, 54624 Θεσσαλονίκη Ελλάδα        
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

    
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και ο ∆ήµος Καλαµαριάς υλοποιούν από 

κοινού τη πράξη µε τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου ∆ήµου Καλαµαριάς» µε κωδικό ΟΠΣ 

5034918 µε κύριο ανάδοχο τον ∆ήµο Καλαµαριάς και συνδικαιούχο το Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης. Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1.835.153,20 ευρώ 

εκ των οποίων 1.499.439,20 ευρώ κατανέµονται ως χρηµατοδότηση στο ∆ήµο Καλαµαριάς και 

335.714,00 ευρώ ως χρηµατοδότηση στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο  Θεσσαλονίκης. Η 

υλοποίηση της πράξης του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης πραγµατοποιείται 

κατόπιν της υπ. Αριθµ. 16/13-11-2019 απόφασης της ∆.Ε. Η υλοποίηση του έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» Υποέργο 9 «∆ιαχείριση και ∆ηµοσιότητα της 

Πράξης» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ01 «Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µε τοµεακές 

προτεραιότητες» συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) µε τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου» Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης  

στο πλαίσιο της πράξης θα υλοποιήσει οµοιόµορφες παρεµβάσεις επί των προσόψεων των 

συµµετεχουσών επιχειρήσεων, εκδηλώσεις, ενέργειες προώθησης και προβολής στα µέσα 

κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλα µέσα επικοινωνίας. Επίσης, θα δηµιουργηθεί ηλεκτρονική 

πλατφόρµα προώθησης της εµπορικής περιοχής, ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης 

επισκεπτών. 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ και ΤΩΝ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ -ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ-

ΠΡΟΣΟΝΤΑ  

1.1 Σύντοµη Περιγραφή Αντικειµένου 

Ο συνεργάτης θα ενταχθεί στην οµάδα του έργου που υλοποιεί την πράξη «ΑΝΟΙΧΤΟ 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» και θα συνεπικουρεί στη παρακολούθηση και 

υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου του Υποέργου του Επαγγελµατικού 

Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης. 

Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης θα προβεί στη σύναψη σύµβασης έργου για 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

την ειδικότητα προσωπικού που αναζητά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 1.5: Σύναψη 

σύµβασης µίσθωσης έργου µε ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 

προγράµµατος.  

Το αντικείµενο του έργου που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης 

αφορά το Υποέργο 9 «∆ιαχείριση και ∆ηµοσιότητα της Πράξης». 

Ο/η ενδιαφερόµενος/η θα είναι αρµόδιος/α για την επιτυχή υλοποίηση των πακέτων  εργασίας 

ΠΕ1 και ΠΕ2 του υποέργου 9 σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ της παρούσης. 

Επίσης θα συνεργαστεί µε τον υπεύθυνο του έργου και την οµάδα υλοποίησης έργου του 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης στην επικαιροποίηση της τεχνικής έκθεσης των 

προτάσεων για τη λειτουργική/αισθητική αναβάθµιση της σχέσης των ωφελούµενων 

επιχειρήσεων µε το δηµόσιο χώρο στην περιοχή παρέµβασης, µέσω της διαβούλευσης µε τις 

ωφελούµενες επιχειρήσεις σχετικά µε τις παρεµβάσεις που θα γίνουν στις προσόψεις τους µε 

σκοπό την καταγραφή και προµέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς 

αποψίλωση ή/και αποµάκρυνση, την καταγραφή και προµέτρηση των τελικών στοιχείων που 

προτείνονται προς εγκατάσταση, τον καθορισµό της ποσότητας των αδειών µικρής κλίµακας 

που θα πρέπει να εκδοθούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και την παρουσίαση των τελικών 

προσόψεων των τυπικών επιχειρήσεων. Την προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών και 

προϋπολογισµών των µελετών προµήθειας για τη σύνταξη προκηρύξεων διαγωνισµών. 

Πιστοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και σύνταξη των σχετικών εντύπων ελέγχου 

προόδου του έργου. Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του έργου και τεχνικών 

εισηγήσεων/ γνωµοδοτήσεων προς τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα που αφορούν την 

επιστηµονική του/της ειδίκευση. 

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειµένου της θέσης καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονται 

µε αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύµβαση (Παράρτηµα ΙΙΙ της παρούσας) που θα συναφθεί 

ανάµεσα στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης και στον/ στην συµβληθέντα/θήσα. 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται µε πρωτόκολλο 

παραλαβής από την Επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 9, όπως ορίζεται στην µε αριθµ. 

πρωτ. 3466/13-12-2019 ΑΥΙΜ. «∆ιαχείριση και ∆ηµοσιότητα της Πράξης» (κωδικός πράξης 
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/MIS(ΟΠΣ) 5034918) στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα 

και καινοτοµία 2014-2020». 

Το Υποέργο 9 περιλαµβάνει δύο (2) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ1 και ΠΕ2) και αφορά στο 

Συντονισµό, ∆ιαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης 

και την δηµοσιότητα της πράξης: 

ΠΕ 1 : Συντονισµός, ∆ιαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των 

δράσεων του Συνδικαιούχου  

ΠΕ 2 : ∆ηµοσιότητα της πράξης  

Το Π.Ε. 1 «Συντονισµός  ∆ιαχείριση  και υλοποίηση του φυσικού και Οικονοµικού αντικείµενου 

της Πράξης» περιλαµβάνει τις ενέργειες: 

• Ενέργεια 1: Συντονισµός- ∆ιαχείριση- Παρακολούθηση Πράξης 

• Ενέργεια 2: Αναθέσεις/ ∆ιαγωνισµοί ανάδοχων  

Αναλυτικά, κάθε Ενέργεια περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

Π1.1. Αρχείο προσωπικού (προσλήψεις,  συµβάσεις, φύλλα χρονοχρέωσης κλπ) 

Π1.2. Αρχείο ωφελούµενων  επιχειρήσεων  (λίστα και στοιχεία ωφελούµενων επιχειρήσεων, 

αρχείο µε άδειες µικρής κλίµακας όπου απαιτείται και λοιπά δικαιολογητικά των ωφελούµενων 

επιχειρήσεων) 

Π1.3. Αρχείο Οικονοµικού και Φυσικού αντικειµένου της πράξης 

Π1.4. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 

Π1.5. ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών 

Π1.6. ∆ελτία προόδου ενεργειών ωρίµανσης και υποχρεώσεων πράξης 

Π1.7. ∆ελτία παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης 

Π.1.8 Αρχείο διαγωνισµών και παραδοτέων  

Π1.9. Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

Π2.1 ∆ελτία Τύπου, ενηµερωτικές επιστολές, ανακοινώσεις 

Π2.2 Συνεντεύξεις Τύπου (2) 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

Π2.4 Ενηµερωτικές εκδηλώσεις (2) 

Π2.5 Newsletter (4) 

Π2.6 Συλλογή και προετοιµασία υλικού και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις. 

1.2 Χρονική ∆ιάρκεια Σύµβασης  

Η διάρκεια της σύµβασης είναι 18 µήνες. Η υπό σύναψη σύµβαση µετά την επιτυχή λήξη της 

δεν δύναται να ανανεωθεί.  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 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, ως ισχύει. Επίσης, δύναται να µειωθεί η 

χρονική διάρκεια της σε περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα το φυσικό αντικείµενο της 

Πράξης από µέρους του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση που 

δεν θα εγκριθεί αίτηµα τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου της Πράξης για παράταση της 

χρονικής διάρκειας ώστε να καλυφθούν οι 22 µήνες.  Για την θέση προβλέπεται δοκιµαστική 

περίοδος 2 µηνών πριν την οριστική υπογραφή της συνολικής χρονικής διάρκειας της 

σύµβασης. Εάν κατά το διάστηµα αυτό των 2 µηνών το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο 

Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί αίτηµα τροποποίησης του δεν µείνει 

ικανοποιηµένος από την απόδοση και αποτελεσµατικότητα του προσληφθέντα, δύναται να 

διακόψει την σύµβαση και να µην προχωρήσει στην υπογραφή της ολοκληρωµένης χρονικά 

συµβάσεως όπως προβλέπεται ανά ειδικότητα στην παρούσα προκήρυξη.  Το Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης διατηρεί το δικαίωµα  να διακόψει οποτεδήποτε τη σύµβαση.  

1.3 Αµοιβή – Τρόπος πληρωµής 

Η συνολική αµοιβή προσδιορίζεται σύµφωνα µε την χρονική διάρκεια της απασχόλησης του 

στην πράξη και των παραδοτέων πακέτων εργασίας  του συνεργάτη. 

 

 

α
/
α 

Ειδικότητα Σχέση 
Απασχόληση
ς 

Τρόπος 
πρόσληψη
ς/ 
Νοµική 
Βάση 

Πακέτα 
Εργασίας 
/ 
Παραδοτέ
α 

Χρονοδιάγραµµ
α (από –έως) 

Χρόνος 
(µήνες) 

Κόστος (€) 
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1 Αρχιτέκτονα
ς 
Μηχανικός 

Σύµβαση 
Μίσθωσης 

έργου 

Σύµφωνα µε 
το ισχύον 
θεσµικό 
πλαίσιο του 
φορέα 

Συµµετοχή 
σε όλα τα 
πακέτα 1 
και 2 και 
σε όλα τα 
παραδοτέα 

../../2020 
…/12/2021 

18 … 

      Σύν

ολο 

…€ 

 

Η µηνιαία αµοιβή του Αναδόχου ανέρχεται στα 750,00 € καθαρά µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ όπου 

απαιτείται και µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του κόστους εξωτερικών 

συνεργατών σύµφωνα µε την ΑΥΙΜ. Στο καθαρό ποσό δεν περιλαµβάνεται κάθε νόµιµη παρακράτηση 

και επιβάρυνση υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.   

Η πληρωµή θα γίνεται σε µηνιαία διαστήµατα µε τη έκδοση αντίστοιχου νόµιµου παραστατικού 

παροχής υπηρεσιών από τον συνεργάτη και σύµφωνα πάντα µε τα παραδοτέα της πράξης. 

1.4 Υλοποίηση έργου -Παραδοτέα Συνεργάτη -Χρονοδιάγραµµα υποβολής παραδοτέων – 

Παραλαβή  

Ο συνεργάτης θα εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης  στη Θεσσαλονίκη. Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να 

συνεργάζεται µε τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα µέλη της οµάδας έργου στην οποία και θα 

ενταχθεί ως έκτακτο προσωπικό, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη σύµβαση. Για το 

έργο που αναλαµβάνει να εκτελέσει ο συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω στην 

παράγραφο 1, ο συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει 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 θα παρέχονται σε γραφείο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και 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 
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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 του υπεύθυνου έργου θα είναι οι τριµηνιαίες εκθέσεις συντονισµού και 

παρακολούθησης του φυσικού αντικειµένου του έργου. 

1.5 Απαιτούµενα προσόντα 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα, όπως παρατίθενται ακολούθως: 

 Α) Κάτοχος ∆ιπλώµατος Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµης αναγνωρισµένης 

σχολής του εξωτερικού 

Β) Άδεια άσκησης επαγγέλµατος 

Γ) 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 ∆ηµόσιο, όπως ισχύουν κατά το χρόνο 

δηµοσίευσης της παρούσας προκήρυξης. 

∆) Τριετής (3) τουλάχιστον ειδική εµπειρία όπως εξειδικεύεται ενδεικτικά παρακάτω: 

• συµµετοχή  στη διαχείριση Εθνικών ή/και Κοινοτικών προγραµµάτων 

• συµµετοχή στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων 

• σύνταξη και έλεγχος επιµετρήσεων 

• παρακολούθηση και έλεγχος δηµοσίων έργων 

• έκδοση αδειών µικρής κλίµακας 

Ε) Καλή  γνώση Αγγλικής γλώσσας ή οποιασδήποτε Ευρωπαϊκής γλώσσας. 

 

 

 

 

 

1.6 Πίνακας Βαθµολόγησης –Κριτήρια Αξιολόγησης 

ΑΔΑ: ΨΠΝΩ469ΗΕΝ-ΓΧΜ



 

9 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

Κάθε υποψήφιος εφόσον κατέχει τα απαιτούµενα προσόντα, κατατάσσεται σε πίνακα κατάταξης κατά 

φθίνουσα σειρά συνολικής βαθµολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισµα της βαθµολόγησης των 

παρακάτω κριτηρίων. 

 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1 Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών Βαθµός Χ 110 

2 ∆εύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείµενο συναφές µε το 

γνωστικό αντικείµενο της θέσης και της αυτής εκπαιδευτικής 

βαθµίδας µε το βασικό τίτλο σπουδών. 

150 

3 ∆ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης  400 

4 ∆ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο 200 

5 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο 

γνωστικό αντικείµενο της θέσης  

200 

6 Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο 

γνωστικό αντικείµενο 

100 

7 Ειδική εµπειρία πέραν των 36 µηνών και  µέχρι 60 µήνες                  5 ανά µήνα Χ 24 

8 Άριστη γνώση ξένης γλώσσας  70 

9 Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας  50 

Προς απόδειξη της ζητούµενης ειδικής εµπειρίας και των παραπάνω προαπαιτούµενων προσόντων , θα πρέπει 

να προσκοµιστούν συµβάσεις, ή/και βεβαιώσεις εκτέλεσης έργων ή εργοδοτών, ή/και Τιµολόγια Παροχής 

Υπηρεσιών, ή/και αποδεικτικά προσλήψεων, ή/και συγκεντρωτικές καταστάσεις ενσήµων ασφαλιστικού φορέα. 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά µέχρι την 

∆ευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00. Η υποβολή των προτάσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα 

πρέπει να κατατεθούν στο πρωτόκολλο του Επαγγελµατικού Επιµελητήριου Θεσσαλονίκης σε κλειστό φάκελο 

είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδροµικώς αποκλειστικά µε συστηµένη επιστολή µε εµπρόθεσµη 

κατάθεση, είτε µε ταχυµεταφορά µέχρι και την ∆ευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 στην παρακάτω 

διεύθυνση: 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 27, 54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται: 

-Η ένδειξη Πράξη µε κωδικό MIS(ΟΠΣ) 5034918 για την θέση του – Αρχιτέκτονα Μηχανικού 

-Το ονοµατεπώνυµο του υποψηφίου, η διεύθυνσή του και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στον κ. Π. Καζαντζίδη τηλ. 2310 271488 . 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση-υπεύθυνη δήλωση (σύµφωνα µε το συνηµµένο 

υπόδειγµα –Παράρτηµα Ι) µε πλήρη σφραγισµένο φάκελο συνοδευόµενη από βιογραφικό σηµείωµα και 

αντίγραφα τίτλων σπουδών (όπως αναλυτικά παρατίθεται κατωτέρω) πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων 

απασχόλησης ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκµηριώνει τα στοιχεία της έντυπης αίτησης και του 

βιογραφικού σηµειώµατος. 

Στο φάκελο υποβολής πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

1. Φωτοαντίγραφο 2όψεων αστυνοµικής ταυτότητας 

2. Υπεύθυνη ∆ήλωση- Έντυπη αίτηση (υπόδειγµα παράρτηµα Ιβ) 

3. Βιογραφικό Σηµείωµα (υπόδειγµα παράρτηµα Ι) 

4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
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5. Άλλα πρόσθετα στοιχεία που θα τεκµηριώνουν το βιογραφικό σηµείωµα 

6. Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας   

7. Βεβαίωση Φορολογικής Ενηµερότητας. 

 Τα αντίγραφα θα πρέπει να είναι απλά και ευανάγνωστα εάν πρόκειται για έκδοση από ελληνικό 

δηµόσιο φορέα ή  απλά και ευανάγνωστα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον έχουν επικυρωθεί 

αρχικά από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 

εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εµπίπτουν στη ρύθµιση Ν. 

4250/2014 ή γ. ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίγραφα 

αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο, τα οποία θα συνοδεύονται από επίσηµες 

µεταφράσεις 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφεροµένων είναι εµπιστευτική. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Μετά την έγκριση του πίνακα αξιολόγησης από την ∆.Ε. του ΕΕΘ, οι επιτυχόντες ανακοινώνονται στην 

ιστοσελίδα του ΕΕΘ  www.eeth.gr 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 

Κατά του πίνακα αξιολόγησης επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) 

ηµερών, που αρχίζει από την εποµένη ηµέρα της καταχώρισής τους στον διαδικτυακό τόπο του 

Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης www.eeth.gr.  Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται µε κατάθεσή της 

ή µε αποστολή συστηµένης επιστολής στο Eπιµελητήριο. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νοµιµότητας και 

όχι για την ουσιαστική εκτίµηση της Επιτροπής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται όπως και η υποβολή προτάσεων 

της παρούσας πρόσκλησης. 

Μετά την εξέταση των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του 

Επιµελητηρίου, εφόσον δεν επέρχονται µεταβολές, η ∆ιοικητική Επιτροπή προχωρεί στη διαµόρφωση της 

τελικής κρίσης µε βάση τους πίνακες. Σε περίπτωση που επέρχεται µεταβολή από την εξέταση των ενστάσεων, 

τότε το θέµα αναπέµπεται στην Επιτροπή Επιλογής για την υλοποίηση αυτών και, ακολούθως, οι 

αναµορφωµένοι πίνακες επαναπροωθούνται στη ∆ιοικητική Επιτροπή για τη διαµόρφωση της τελικής κρίσης.    
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Επί των ενστάσεων αποφαίνεται οριστικά η ∆ιοικούσα Επιτροπή του ΕΕΘ.  

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει:  

Οι άνδρες κατά τον χρόνο ανάληψης πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).  

Εξαίρεση: ∆εν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της 

Ευρωπαϊκής Ενώσεως, για τους οποίους δεν προβλέπεται στη χώρα τους τέτοια υποχρέωση και έχουν 

πολιτογραφηθεί ως Έλληνες πολίτες 

Όπου απαιτούνται ως τυπικό προσόν τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και 

µεταπτυχιακών σπουδών) οι οποίοι χορηγήθηκαν από ιδρύµατα του εξωτερικού, αυτοί πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιµίας του ∆ΟΑΤΑΠ. 

• Ως εµπειρία νοείται η απασχόληση που έχει αποκτηθεί στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή µε σχέση 

εργασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε 

καθήκοντα ή έργα του αντικειµένου που περιγράφεται στην παρούσα.  Για τον υπολογισµό της 

κατά περίπτωση εµπειρίας στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης, λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 

ασφάλισης µετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών µε τον οποίο ο υποψήφιος µετέχει στην 

παρούσα διαγωνιστική διαδικασία.  

• 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. 
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• Η γνώση Η/Υ και ειδικότερα η επεξεργασία 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.  

• 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 και σύµφωνα πάντα µε τα κριτήρια που καθορίζει το 

ΑΣΕΠ. 

Στην περίπτωση ισοβαθµίας υποψηφίων στη συνολική βαθµολογία προηγείται ο υποψήφιος που έχει 

συγκεντρώνει τα περισσότερα µόρια στην εµπειρία . 

Σε περίπτωση που ο επιλεγείς υποψήφιος εκτελεί πληµµελώς τα καθήκοντά του σύµφωνα µε τους όρους της 

πρόσκλησης ή της σύµβασής του η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προβεί σε αντικατάστασή του µε τον 

επόµενο κατά σειρά κατάταξης υποψήφιο, χωρίς περαιτέρω διαδικασία και να αξιώσει τη λύση της 

σύµβασης αζηµίως. 

Εφόσον κατά τη διάρκεια της Πράξης προκύψει ανάγκη αντικατάστασης προσώπων που έχουν επιλεγεί 

σύµφωνα µε την παρούσα Πρόσκληση, η αντικατάσταση θα πραγµατοποιηθεί από τον αµέσως επόµενο σε 

σειρά καταταγέντα από τον συντεταγµένο πίνακα κατάταξης. 

Επισηµαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται να µαταιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, χωρίς 

κανένας υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του ΕΕΘ. 

Η συµµετοχή στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Η παρούσα Πρόσκληση θα δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ΕΕΘ www.eeth.gr και στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ καθώς και 

σε δύο τοπικές εφηµερίδες. 

Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής το ΕΕΘ ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο παραλαβής και την 

κατάσταση του φακέλου. 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυµο: 
 
 

Όνοµα:  

Πατρώνυµο: 
 
 

Μητρώνυµο:  

Ηµεροµηνία 
Γέννησης: 

 
 

Τόπος Γέννησης:  

Τηλέφωνο: 
 
 

E-mail:  

Fax: 
 
 

  

∆ιεύθυνση Κατοικίας:    

 
 
 

  

 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

Όνοµα Ιδρύµατος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ηµεροµηνία 
Απόκτησης 

Πτυχίου 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.β 

Υπεύθυνη ∆ήλωση –Αίτηση για Σύµβαση  

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/1986 (απαιτείται θεώρηση του γνησίου της  

υπογραφής) 

Με ατοµική µου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 6 

του Ν. 1599/1986, δηλώνω υπεύθυνα ότι: 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα αίτηση ως επίσηµη υποψηφιότητά µου για τη συµµετοχή µου στη 

σύναψη µίσθωσης έργου για τη θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου 

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» Υποέργο 9 «∆ιαχείριση και ∆ηµοσιότητα της 

Πράξης» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ01 «Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µε τοµεακές προτεραιότητες»  ο 

οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε τίτλο «Ανοικτά 

Κέντρα Εµπορίου». 

Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχοµαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

1. Όλα τα στοιχεία της αίτησής µου είναι ακριβή και αληθή και κατέχω όλα τα απαιτούµενα προσόντα για 

κάθε επιδιωκόµενο κωδικό θέσης, όπως αυτά αναφέρονται στην ανακοίνωση και αναγράφονται στην 

παρούσα αίτηση. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 1599/1986. 
2. Έχω δικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω (µε την επιφύλαξη της επόµενης 

παραγράφου) κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύµφωνα µε το οποίο δεν µπορεί να 

επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργηµα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 

(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, 

απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για 

οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) 

είναι υπόδικος και έχει παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της 

προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα 

πολιτικά του δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική 

συµπαράσταση. 

3. Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύµατος της παραπάνω παραγράφου και προκειµένου για θέσεις 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούµαι από το κώλυµα επειδή έχω εκτίσει την ποινή µου ή 

επειδή έχουν αρθεί τα µέτρα ασφαλείας που µου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους 

(άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994). 

4. δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων µου, όπως αυτά 

αναφέρονται στη παρούσα αίτηση και στα συνυποβαλλόµενα µε αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους 

σκοπούς της υλοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  

Συνηµµένα δικαιολογητικά 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 

6. …………………… 

7. …………………… 

8. …………………… 

 

 

Ηµεροµηνία ……/…../2020 

Ονοµατεπώνυµο 

 

ο/η Αιτ….  ο/η ∆ηλ… 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ 

 

Το Υποέργο 9 περιλαµβάνει δύο (2) Πακέτα Εργασίας (ΠΕ1 και ΠΕ2) και αφορά στο Συντονισµό, ∆ιαχείριση 

και υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της πράξης και την δηµοσιότητα της πράξης: 

ΠΕ 1 : Συντονισµός, ∆ιαχείριση και υλοποίηση του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των δράσεων του 

Συνδικαιούχου  

ΠΕ 2 : ∆ηµοσιότητα της πράξης  

Το Π.Ε. 1 «Συντονισµός  ∆ιαχείριση  και υλοποίηση του φυσικού και Οικονοµικού αντικείµενου της Πράξης» 

περιλαµβάνει τις ενέργειες: 

• Ενέργεια 1: Συντονισµός- ∆ιαχείριση- Παρακολούθηση Πράξης 

• Ενέργεια 2: Αναθέσεις/ ∆ιαγωνισµοί ανάδοχων  

Αναλυτικά, κάθε Ενέργεια περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Π1.1. Αρχείο προσωπικού (προσλήψεις,  συµβάσεις, φύλλα χρονοχρέωσης κλπ) 

Π1.2. Αρχείο ωφελούµενων  επιχειρήσεων  (λίστα και στοιχεία ωφελούµενων επιχειρήσεων, αρχείο µε άδειες 

µικρής κλίµακας όπου απαιτείται και λοιπά δικαιολογητικά των ωφελούµενων επιχειρήσεων) 

Π1.3. Αρχείο Οικονοµικού και Φυσικού αντικειµένου της πράξης 

Π1.4. Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης 

Π1.5. ∆ελτία ∆ήλωσης ∆απανών 

Π1.6. ∆ελτία προόδου ενεργειών ωρίµανσης και υποχρεώσεων πράξης 

Π1.7. ∆ελτία παρακολούθησης και αξιολόγησης προόδου πράξης 

Π.1.8 Αρχείο διαγωνισµών και παραδοτέων  

Π1.9. Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης 

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 : ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ  

ΑΔΑ: ΨΠΝΩ469ΗΕΝ-ΓΧΜ
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υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

Π2.1 ∆ελτία Τύπου, ενηµερωτικές επιστολές, ανακοινώσεις 

Π2.2 Συνεντεύξεις Τύπου (2) 

Π2.4 Ενηµερωτικές εκδηλώσεις (2) 

Π2.5 Newsletter (4) 

Π2.6 Συλλογή και προετοιµασία υλικού και ηλεκτρονικές καταχωρήσεις. 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

    

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 

  ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήµερα, την …… 

µεταξύ: 

Του ΝΠ∆∆ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στην οδό 

Αριστοτέλους 27, µε ΑΦΜ : 090002099, ∆.Ο.Υ. Α΄ Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. 

Μιχαήλ Ζορπίδη, Πρόεδρο του, το οποίο θα καλείται, εν συνεχεία, για συντοµία, το «Αναθέτουσα Αρχή» και 

Του ….……………………………, που εδρεύει στην……………, στην οδό 

…………………………………………………….……………….., µε ΑΦΜ ………………, ∆ΟΥ 

………………………και εκπροσωπείται στο παρόν από τον νόµιµο 

εκπρόσωπο της………………, η οποία θα καλείται, εν συνεχεία, για συντοµία, η «Ανάδοχος» 

συνοµολογούνται και συµφωνούνται τα ακόλουθα: 

Ο πρώτος εκ των συµβαλλόµενων «Αναθέτουσα Αρχή» αναθέτει στον δεύτερο συµβαλλόµενο «Ανάδοχο» την 

υλοποίηση του έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» Υποέργου 9 «∆ιαχείριση και 

∆ηµοσιότητα της Πράξης» στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ01 «Ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας µε τοµεακές 

προτεραιότητες»  ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) µε 

τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εµπορίου»  » µε αρ. διακήρυξης  …  κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα: 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις 

κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 

4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισµός της επιµελητηριακής νοµοθεσίας 

και άλλες διατάξεις. 

 

Αντικείµενο  

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την επιτυχή υλοποίηση των πακέτων  εργασίας ΠΕ1 και ΠΕ2 του έργου «ΑΝΟΙΧΤΟ 
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ) 

υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» υποέργου 9 τα οποία παραδοτέα θα είναι τα εξής:  

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 - ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

 

Θα είναι αρµόδιος/α για την επιτυχή υλοποίηση των ακόλουθων δραστηριοτήτων να συνδράµει στην: 

Α) Επικαιροποίηση της τεχνικής έκθεσης των προτάσεων για τη λειτουργική/αισθητική αναβάθµιση της 

σχέσης των ωφελούµενων επιχειρήσεων µε το δηµόσιο χώρο στην περιοχή παρέµβασης, µέσω της 

διαβούλευσης µε τις ωφελούµενες επιχειρήσεις σχετικά µε τις παρεµβάσεις που θα γίνουν στις προσόψεις 

τους µε σκοπό: 

• την καταγραφή και προµέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς αποψίλωση ή/και 

αποµάκρυνση, 

• την καταγραφή και προµέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς εγκατάσταση, 

• τον καθορισµό της ποσότητας των αδειών µικρής κλίµακας που θα πρέπει να εκδοθούν, 

• τον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και την παρουσίαση των τελικών προσόψεων των τυπικών 

επιχειρήσεων 

Β) Προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισµών των µελετών προµήθειας για τη σύνταξη 

προκηρύξεων διαγωνισµών 

Γ) Επιτόπιες επισκέψεις στο χώρο υλοποίησης των έργων και σύνταξη σχετικών εκθέσεων αυτοψίας 

∆) Έλεγχος επιµετρήσεων εργασιών 

Ε) Πιστοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και σύνταξη των σχετικών εντύπων ελέγχου προόδου του έργου 

ΣΤ) Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του έργου 

Ζ) Σύνταξη τεχνικών εισηγήσεων/ γνωµοδοτήσεων προς τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα που αφορούν την 

επιστηµονική του/της ειδίκευση. 

Η) Τα παραδοτέα πακέτα εργασίας ΠΕ1 και ΠΕ2 του υποέργου 9 όπως τεχνικά δελτία πράξης, δελτία 

προόδου και αξιολόγησης της πράξης, δελτία προόδου ωρίµανσης της πράξης, έκθεση ολοκλήρωσης της 

πράξης καθώς και τα ανωτέρω που περιγράφηκαν στην παρούσα. 

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος των παραδοτέων του έργου θα πιστοποιείται µε πρωτόκολλο παραλαβής από 

την Επιτροπή παραλαβής του Υποέργου 9, όπως ορίζεται στην µε αριθµ. πρωτ. 3466/13-12-2019 ΑΥΙΜ. 
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υποβολή πρότασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με ΟΠΣ5034918  

Ο Ανάδοχος θα συνεργαστεί µε τον υπεύθυνο του έργου και την οµάδα υλοποίησης έργου της Αναθέτουσας 

Αρχής στην επικαιροποίηση της τεχνικής έκθεσης των προτάσεων για τη λειτουργική/αισθητική αναβάθµιση 

της σχέσης των ωφελούµενων επιχειρήσεων µε το δηµόσιο χώρο στην περιοχή παρέµβασης, µέσω της 

διαβούλευσης µε τις ωφελούµενες επιχειρήσεις σχετικά µε τις παρεµβάσεις που θα γίνουν στις προσόψεις 

τους µε σκοπό την καταγραφή και προµέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς αποψίλωση 

ή/και αποµάκρυνση, την καταγραφή και προµέτρηση των τελικών στοιχείων που προτείνονται προς 

εγκατάσταση, τον καθορισµό της ποσότητας των αδειών µικρής κλίµακας που θα πρέπει να εκδοθούν τον 

αρχιτεκτονικό σχεδιασµό και την παρουσίαση των τελικών προσόψεων των τυπικών επιχειρήσεων. Την 

προετοιµασία τεχνικών προδιαγραφών και προϋπολογισµών των µελετών προµήθειας για τη σύνταξη 

προκηρύξεων διαγωνισµών. Πιστοποίηση κατασκευαστικών εργασιών και σύνταξη των σχετικών εντύπων 

ελέγχου προόδου του έργου.  Σύνταξη εκθέσεων πορείας υλοποίησης του έργου και τεχνικών εισηγήσεων/ 

γνωµοδοτήσεων προς τους αρµόδιους φορείς σε θέµατα που αφορούν την επιστηµονική του/της ειδίκευση. 

 

∆ιάρκεια 

Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης µίσθωσης έργου  ορίζεται αρχικά  στους 18 µήνες και αρχίζει από την 

υπογραφή της παρούσας ήτοι……..µε δικαίωµα παράτασης µέχρι την ολοκλήρωση του έργου 12/2021 ή 

τυχόν παράτασης του. Η υπό σύναψη σύµβαση µετά την επιτυχή λήξη της δεν δύναται να ανανεωθεί.  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 Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης, ως ισχύει. Επίσης, δύναται να µειωθεί η 

χρονική διάρκεια τους σε περίπτωση που ολοκληρωθεί νωρίτερα το φυσικό αντικείµενο της Πράξης από 

µέρους του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί αίτηµα 

τροποποίησης του Τεχνικού ∆ελτίου της Πράξης για παράταση της χρονικής διάρκειας ώστε να καλυφθούν οι 

22 µήνες.  Για την θέση προβλέπεται δοκιµαστική περίοδος 2 µηνών πριν την οριστική υπογραφή της 

συνολικής χρονικής διάρκειας της σύµβασης. Εάν κατά το διάστηµα αυτό των 2 µηνών το Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης ή σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί αίτηµα τροποποίησης του δεν µείνει 

ικανοποιηµένος από την απόδοση και αποτελεσµατικότητα του προσληφθέντα, δύναται να διακόψει την 

σύµβαση και να µην προχωρήσει στην υπογραφή την ολοκληρωµένης χρονικά συµβάσεως όπως 
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προβλέπεται ανά ειδικότητα στην παρούσα προκήρυξη.  Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης 

διατηρεί το δικαίωµα  να διακόψει οποτεδήποτε τη σύµβαση. 

Αµοιβή 

Η µηνιαία αµοιβή  του Αναδόχου ανέρχεται στα 750,00 €  καθαρά µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, όπου 

απαιτείται και µέχρι του ύψους του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του κόστους εξωτερικών συνεργατών 

συµφώνα µε την ΑΥΙΜ. Στο καθαρό ποσό δεν περιλαµβάνεται  κάθε νόµιµη παρακράτηση και επιβάρυνση 

υπέρ παντός τρίτου και του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η πληρωµή θα γίνεται αφού υποβληθούν από τον ανάδοχο 

στην Οικονοµική Υπηρεσία  Τιµολόγιο του αναδόχου και τα αντίστοιχα παραδοτέα των πακέτων εργασίας Π1 

& Π2 που ορίζονται στην παρούσα και ανά στάδιο παραδοτέου σύµφωνα µε τον χρονικό προσδιορισµό που 

έχει τεθεί και αφού ελεγχθούν από την αρµόδια επιτροπή παραλαβής του έργου βάση πρωτοκόλλου. 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.  

Τόπος απασχόλησης 

Ως τόπος απασχόλησης του Αναδόχου ορίζεται το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ , 

Αριστοτέλους 27, ΤΚ 54624, Θεσσαλονίκη. Ο ανάδοχος θα εκτελέσει το έργο του αυτοπροσώπως. 

Απαγόρευση Υποκατάστασης 

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τη Σύµβαση.  

Κατά τα λοιπά, εάν ο Ανάδοχος προβεί σε µεταβίβαση ή εκχώρηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς 

προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

Εµπιστευτικότητα 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
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εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του Έργου, ούτε 

κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση. Σε 

περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή  δικαιούται να 

απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών 

και την παράλειψή της στο µέλλον. 

Έκπτωση αναδόχου 

Σε περίπτωση διαπίστωσης από την Αναθέτουσα Αρχή  µη καλή εκτέλεση του έργου από τον Ανάδοχο ή  µη 

τήρηση οιουδήποτε από τους όρους της παρούσας, και αφού προηγηθεί έγγραφη ενηµέρωση από την 

Αναθέτουσα Αρχή για τις ελλείψεις ή υπαίτιες καθυστερήσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του 

προγράµµατος, θα δύναται η Αναθέτουσα Αρχή, να καταγγείλει την παρούσα µονοµερώς. 

Λοιποί όροι 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται σε γραφείο του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Θεσσαλονίκης και δεν  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 Ανάδοχος. 

Η παρούσα σύµβαση δεν µπορεί να τροποποιηθεί χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση των 

συµβαλλοµένων. Καµιά ενέργεια των συµβαλλοµένων, που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια εκτελέσεως 

της σύµβασης δεν θα θεωρείται ως ρητή ή σιωπηρή τροποποίηση της όλης σύµβασης ή κάποιου από τους 

όρους της.  Η παρά της Αναθέτουσας Αρχής σιωπηρά ανοχή παραβάσεως ή καταστρατηγήσεως κάποιου 

όρου της παρούσας, ως και η τυχόν άρση της παραβάσεως, δεν λογίζεται ως έγκριση ή παραίτηση 

δικαιώµατος ή τροποποίηση της παρούσας, δεν παρέχει δικαίωµα στην Ανάδοχο και δεν αίρει τα δικαιώµατα 

της Αναθέτουσας Αρχής να ζητήσει οποτεδήποτε κρίνει σκόπιµο την ακριβή εφαρµογή της παρούσας. Επίσης, 

ρητώς συµφωνείται, ότι η µη έγκαιρη εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής άσκηση οποιουδήποτε από τα 
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δικαιώµατα του εφ’ άπαξ ή κατ’ επανάληψη, ουδόλως δύναται να ερµηνευθεί ως παραίτηση από αυτά, έχον το 

δικαίωµα να ασκήσει αυτά κατά βούληση και όποτε κρίνει αυτό σκόπιµο. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  δεν φέρει ουδεµία ευθύνη ή υποχρέωση για τυχόν  εργασιακές αποδοχές και 

ασφαλιστικές εισφορές  προστηθέντα του ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ.  

          Κάθε ασάφεια του έργου ερµηνεύεται υπέρ του Επιµελητηρίου και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 

4497/2017 και του  Αστικού Κώδικα. 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύµβαση  κατά τόπο αρµόδια είναι τα ∆ικαστήρια της 

Θεσσαλονίκης. 

 Η παρούσα σύµβαση υπογράφεται από τους συµβαλλόµενους σε τρία πρωτότυπα από τα οποία 

το ένα έλαβε η ανάδοχος επιχείρηση. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ      Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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