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Εισαγωγή
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) είναι ένα από τα αρχαιότερα Επιμελητήρια της
χώρας. Ιδρύθηκε το 1905 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και από το 1919 λειτουργεί ως Νομικό
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αποτελεί θεσμοθετημένο γνωμοδοτικό και συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας
και των επιχειρήσεων μελών του σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και εν γένει της εθνικής οικονομίας. Ως
μέλη του ΕΒΕΠ εγγράφονται οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην επιμελητηριακή του περιφέρεια,
τόσο στον κεντρικό Δήμο Πειραιά όσο και στους περιφερειακούς Δήμους: Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, Περάματος, Κορυδαλλού, Σαλαμίνος, Τροιζηνίας, Αίγινας, Αγκιστρίου, Κυθήρων, Σπετσών, Πόρου,
Ύδρας, Λαυρεωτικής, Ελευσίνας, Μάνδρας - Ειδυλλίας, Μεγάρων και Ασπροπύργου.
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 Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» (με Κωδικό
ΟΠΣ 5033821 (αρ. πρωτ. 4291/1453/Α3/28-06-2019 (ΑΔΑ: ΨΣ7Β465ΧΙ8-915)) 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 Πράξης είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε
συγκεκριμένη, οριοθετημένη περιοχή του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και ειδικότερα σε περιοχή που διαθέτει
σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) και ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη υλοποιούν
από κοινού την Πράξη με τίτλο: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» με κύριο Δικαιούχο
το Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και Συνδικαιούχο το Ε.Β.Ε.Π. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός
ανέρχεται σε 1.882.773,29 €, εκ των οποίων η επιλέξιμη δαπάνη του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη είναι
1.610.267,29 € και η επιλέξιμη δαπάνη του Ε.Β.Ε.Π. είναι 272.506,00 €. Η υλοποίηση της Πράξης
πραγματοποιείται κατόπιν της υπ’ αριθμ. 17/25-06-2018 σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Β.Ε.Π.
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (Ε.Β.Ε.Π.) ως Συνδικαιούχος της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη», με κωδικό ΟΠΣ 5033821 για να υλοποιήσει τα υποέργα με
α/α (8) Δράσεις του Ε.Β.Ε.Π. για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη με
προϋπολογισμό 88.440,00 €. και (9) Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων
επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης με προϋπολογισμό 184.066,00 € θα προβεί στην
σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα στέλεχος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων.
Η σύμβαση θα συναφθεί 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 υποβολής
αιτήσεων από υποψηφίους με την ανάλογη δημοσιότητα και τήρηση της νομοθεσίας που απαιτεί η ΥΠΑΣΥΔ και
προφανώς τήρηση των αρχών διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης (κριτήρια).
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Αντικείμενο της Πρόσκλησης
Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, έχοντας υπόψη:
1. τις κατά περίπτωση διατάξεις που διέπουν το Δικαιούχο
2. 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)
3. τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» ως
τροποποιηθείς ισχύει
4. την υπ’ αρ. πρωτ. 4291/1453/Α3/28-06-2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5033821 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»
5. την 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 σχετικών ΣΑ, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα
και Καινοτομία 2014-2020» ή όπως ισχύει
6. την με αρ. 17/25-06-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π. συμμετοχής του
Επιμελητηρίου, ως Συνδικαιούχου, στην υποβολή πρότασης με τον Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη
Ρέντη, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 098 και κωδικό ΟΠΣ 2658 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»
7. την με αρ. 6/25-06-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Β.Ε.Π. έγκρισης της ανωτέρω με
αρ. 17/25-06-2018 απόφαση της Διοικητικής του Επιτροπής και εξουσιοδότηση της τελευταίας όπως
προβαίνει σε όλες της απαιτούμενες νόμιμες ενέργειες για τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου, ως
Συνδικαιούχου στην υποβολή της πρότασης και την υλοποίησή της, στην περίπτωση έγκρισης αυτής.
8. την με αρ. 34/27-11-2018 απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Ε.Β.Ε.Π. έγκρισης του Μνημονίου
Συνεργασίας και των Παραρτημάτων αυτής καθώς και την υπογραφή τους.
9. την υπ’ αρ. 4342/16-11-2018 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου «Περί Έγκρισης της
Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)»
προκηρύσσει:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ
ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
για ένα στέλεχος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενου έργου, προκειμένου να παράσχει τις εξής υπηρεσίες ως
μέλος της Ομάδας Έργου της Πράξης:
 Διαδικασία προετοιμασίας των τευχών δημοπράτησης και διεξαγωγή της διαγωνιστικής
διαδικασίας για το ΥΕ9 «Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των
ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο χώρο στην περιοχή παρέμβασης».
Το ΥΕ9 της Πράξης θα ανατεθεί από το Ε.Β.Ε.Π. σε ανάδοχο, που θα επιλεγεί με
Ανοικτό Διαγωνισμό, τηρουμένων των προβλεπόμενων περί δημοσίων συμβάσεων.
Συγκεκριμένα, η διαδικασία προετοιμασίας της διαγωνιστικής διαδικασίας περιλαμβάνει

MIS 5033821 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
3

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ







ενδεικτικά τα κάτωθι:
o Αποφάσεις αρμόδιων οργάνων για διενέργεια διαγωνισμού, ορισμό αρμοδίων
επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού, αξιολόγησης και ενστάσεων
o Σχέδιο Προκήρυξης & αποστολή του στην ΔΑ για προέγκριση
o Διαδικασίες Δημοσιοποίησης και Κοινοποίησης της Προκήρυξης (ΚΗΜΔΗΣ,
ΕΣΗΔΗΣ, Ελληνικός Τύπος, Ιστοσελίδα Φορέα κ.λ.π.)
o Διακήρυξη Διαγωνισμού (σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΑΑΔΗΣΥ)
o Διενέργεια Διαγωνισμού
o Αξιολόγηση Προσφορών
o Εκδίκαση Πιθανών Ενστάσεων
o Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων – Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων
o Συμβασιοποίηση με τον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο.
Εργασίες συντονισμού:
o Υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Π. στις ενέργειες συντονισμού των στελεχών της Ομάδας
Έργου και στη διοργάνωση σχετικών συναντήσεων
o Συμμετοχή σε συναντήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους στην υλοποίηση της
Πράξης για τον συντονισμό των εργασιών
o Επικοινωνίες με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για όλα τα θέματα που
αφορούν την υλοποίηση του έργου
o Επικοινωνία με τρίτους φορείς του περιβάλλοντος του έργου για όλα τα θέματα
που αφορούν την υλοποίησή του
Εργασίες παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου:
o Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου της Πράξης, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
την τήρηση του χρονοδιαγράμματος του συνολικού έργου και των επιμέρους
εργασιών του
o Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς το Ε.Β.Ε.Π. για την πορεία υλοποίησης
του έργου ως προς το φυσικό του αντικείμενο
o Αναγνώριση δυσλειτουργιών / καθυστερήσεων / προβληματικών καταστάσεων
που επηρεάζουν την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου,
διατύπωση προτάσεων αντιμετώπισης και ανάληψη σχετικής δράσης για την
υποστήριξη της ορθής, έγκαιρης και επιτυχημένης ολοκλήρωσής του
Εργασίες παρακολούθησης οικονομικού αντικειμένου:
o Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου και συνεργασία με το Τμήμα
Οικονομικής Διαχείρισης του φορέα για την παραγωγή των απαραίτητων
οικονομικών στοιχείων και αναφορών
o Εκτέλεση των ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή υλοποίηση του
οικονομικού αντικειμένου του έργου
o Σύνταξη και υποβολή αναφορών προς το Ε.Β.Ε.Π. για την πορεία υλοποίησης
του έργου ως προς το οικονομικό του αντικείμενο
o 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

MIS 5033821 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
4

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ









Εργασίες σχετικές με τη σύνταξη αναφορών προς την ΕΥΔ:
o Συνεργασία με τον Δικαιούχο της Πράξης, για την προεργασία, προετοιμασία
και τον έλεγχο πληρότητας Δελτίων Δήλωσης Δαπανών Πράξης (ΔΔΔΠ),
Αιτημάτων Χρηματοδότησης, Δελτίων Δεικτών Πράξης (ΔΔΠ), τυχόν
τροποποιήσεων του Τεχνικού Δελτίου Πράξης (ΤΔΠ) και της Έκθεσης
Ολοκλήρωσης της Πράξης και όλων των συνοδευτικών αυτής εγγράφων
o Προεργασία, προετοιμασία και έλεγχος πληρότητας Τεχνικών Δελτίων
Υποέργου (ΤΔΥ) και τυχόν τροποποιήσεων αυτών
Εργασίες σχετικές με Συνοπτικούς Διαγωνισμούς:
Στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της Πράξης προβλέπεται η ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο
της υλοποίησης Δράσεων Προβολής του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου, με τη διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισμού (ν. 4412/2016). Συγκεκριμένα, η διαδικασία ανάθεσης
περιλαμβάνει ενδεικτικά τα κάτωθι:
o Σύνταξη Τευχών Διακήρυξης Συνοπτικού (Πρόχειρου) διαγωνισμού, σε
συνεργασία με τον Υπεύθυνο του ΥΕ και το Νομικό Τμήμα του φορέα
o Δημοσίευση του Τεύχους Διακήρυξης όπου προβλέπεται (π.χ. διαδικτυακή πύλη
του φορέα, ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ κ.λπ.)
o Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
Εργασίες σχετικές με Απευθείας αναθέσεις στο πλαίσιο του ΥΕ8:
Στο πλαίσιο του Υποέργου 8 της Πράξης προβλέπεται η ανάθεση σε εξωτερικό ανάδοχο
της υλοποίησης μιας πλατφόρμας ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης. Συγκεκριμένα, η διαδικασία ανάθεσης περιλαμβάνει ενδεικτικά
τα κάτωθι:
o Έρευνα αγοράς για τα υπό προμήθεια είδη ή υπηρεσίες
o Σύνταξη προδιαγραφών και σχετικών εντύπων της διαδικασίας απευθείας
ανάθεσης
o Δημοσίευση των σχετικών στοιχείων όπου προβλέπεται (π.χ. ΚΗΜΔΗΣ)
o Υποδοχή, πρωτοκόλληση, αρχειοθέτηση και υποστήριξη της αρμόδιας
Επιτροπής σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης των προσφορών έως
και την ανάθεση του έργου
o Υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης των φακέλων των υποψηφίων έως και
την τελική επιλογή των συνεργατών
o Υποστήριξη της διαδικασίας συμβασιοποίησης
Εργασίες Παρακολούθησης της Πράξης:
o Γραμματειακή Υποστήριξη του Υπευθύνου και των στελεχών της Ομάδας
Έργου
o Τήρηση Φακέλου του έργου, έλεγχος πληρότητας αυτού
o Συντονισμός των επικοινωνιών μεταξύ των στελεχών της Ομάδας Έργου, αλλά
και με το εξωτερικό περιβάλλον του έργου
o Υποστήριξη των διαδικασιών δημοσιότητας 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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Συνοπτικά στοιχεία του έργου
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

525/02-02-2021

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

Υποέργο 8 με τίτλο «Δράσεις του ΕΒΕΠ για το Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη» στο πλαίσιο
υλοποίησης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου
Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033821

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός του Υποέργου ανέρχεται στο ποσό των
σαράντα μίας χιλιάδων και εννιακοσίων σαράντα ευρώ
(41.940,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων
κρατήσεων.

ΑΜΟΙΒΗ

750,00 € ανά Α/Μ (πλέον Φ.Π.Α, ασφαλιστικών εισφορών και
όλων των νομίμων κρατήσεων)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Τμηματική (μηνιαία) καταβολή ισόποσων δόσεων, μετά την παραλαβή
από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής των
παραδοτέων του στελέχους

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η παρούσα σύμβαση είναι σύμβαση έργου και δε δημιουργεί σχέση
εξαρτημένης εργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων. Η εκτέλεση του
έργου από το στέλεχος γίνεται χωρίς δεσμεύσεις συγκεκριμένου
ωραρίου και δεν απαιτεί την παρουσία του σε συγκεκριμένο τόπο,
καθόσον αυτό δεν καθίσταται υπάλληλος του Ε.Β.Ε.Π. αλλά παραμένει
καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ελεύθερος επαγγελματίας. Το στέλεχος
δικαιούται να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Ε.Β.Ε.Π., με την
υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες ασφαλείας και λειτουργίας του
κτιρίου.

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμβαση έργου

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος υλοποίησης του Έργου ορίζεται από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης, είναι 14μηνης διάρκειας έως
03/03/2022, με δυνατότητα παράτασης έως την λήξη του φυσικού
αντικειμένου της πράξης, χωρίς την υποχρέωση καταβολής πρόσθετης
αμοιβής για το στέλεχος.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Έως και την 22/02/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00

MIS 5033821 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
6

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΑΙΤΗΣΗ

http://www.evep.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ/ΤΟΠΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς
Γ. Κασιμάτη (πρώην Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, 18531,
Πειραιάς (2ος όροφος)

Σύντομη περιγραφή της Πράξης
Σκοπός της Πράξης είναι η υλοποίηση των δράσεων του Δικαιούχου Δήμου Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη και
του Συνδικαιούχου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την Πράξη «Ανοικτό Κέντρο
Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη».
Η πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας Αγ.Ι. Ρέντη» στοχεύει στην ενίσχυση και τόνωση της
οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται στην περιοχή παρέμβασης, ώστε με τη συνεργασία του
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με τον Δήμο Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη να υλοποιηθεί ένα
σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο α) την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και
αισθητικής της περιοχής παρέμβασης και β) την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται
εντός της περιοχής αυτής, με υιοθέτηση και χρήση έξυπνων εφαρμογών.
Τα ακριβή όρια παρέμβασης εμπεριέχουν έναν από τους βασικούς εμπορικούς άξονες του Δήμου Νίκαιας Αγ.
Ιωάννη Ρέντη, την οδό Παναγή Τσαλδάρη από την οδό Λαοδικείας έως και την οδό Τσαβέλλα καθώς επίσης και
τις καθέτους όπου την διαπερνούν και ορίζονται από την οδό Γέμελου έως την οδό Γρεβενών και είναι οι οδοί:
Λαοδικείας, Λεωφόρος Πέτρου Ράλλη, Καισαρείας, Ιωνίας Θείρων, Ηλιουπόλεως, Αγ. Νικολάου, Καρακουλουξή,
Εφέσσου, Αμερικανίδων Κυριών, Γιαννιτσών, Καλαβρύτων, Αντιοχείας, Βρυούλων, Ερμού και Τσαβέλλα.
Πρόκειται για ένα δίκτυο εμπορικών πεζοδρόμων και δρόμων ήπιας κυκλοφορίας καθώς και 2 τμήματα
λεωφόρων. Η συνολική επιφάνεια ανέρχεται σε 70.187 τ.μ. και το συνολικό μήκος των δρόμων υπολογίζεται
σε 3.214 μ.
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την πλευρά του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη αφορούν στις
Κατηγορίες Ενεργειών 1: Αναβάθμιση δημόσιου χώρου, 2: Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης
πόλης, και 7: Ενέργειες Ωρίμανσης (όπως ορίζονται στην Πρόσκληση με κωδικό 098 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α.π.
3171/1061/Α3 της 04-06-2018) και συγκεκριμένα στα Υποέργα
 ΥΕ 1: Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Aναπλάσεων
 ΥΕ 2: Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ
 ΥΕ 3: Συστήματα διαβαθμισμένης συμπίεσης για την αισθητική, λειτουργική και περιβαλλοντική
αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων
 ΥΕ 4: Σύστημα Ασύρματης Πρόσβασης μέσω WI –FI
 ΥΕ 5: Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών πινακίδων LED
 ΥΕ 6: Έξυπνα συστήματα παροχής πόσιμου νερού
 ΥΕ 7: Ενέργειες Ωρίμανσης της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη
Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την πλευρά του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς αφορούν στις Κατηγορίες Ενεργειών 4 (Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής), 5 (Προβολή και
προώθηση της εμπορικής περιοχής) και 8 (Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης για τον
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Δικαιούχο / Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού για τον Συνδικαιούχο), (όπως ορίζονται στην Πρόσκληση με
κωδικό 098 της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ με α.π. 3171/1061/Α3 της 04-06-2018) και συγκεκριμένα στα Υποέργα:
 ΥΕ 8: Δράσεις του ΕΒΕΠ για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη
 ΥΕ 9: Λειτουργική/αισθητική αναβάθμιση της σχέσης των ωφελούμενων επιχειρήσεων με το δημόσιο
χώρο στην περιοχή παρέμβασης

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης
Για την υποστήριξή του στην υλοποίηση και διαχείριση της Πράξης, το Ε.Β.Ε.Π. προτίθεται να συνεργαστεί
με έκτακτο προσωπικό (εξωτερικό συνεργάτη), συνάπτοντας με αυτόν/ήν σύμβαση έργου.
Η σύναψη σύμβασης με εξωτερικό συνεργάτη έχει εγκριθεί με την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ε.Β.Ε.Π. αρ. 4/29-01-2021, η οποία αφορά στην υλοποίηση του Υποέργου 8 «Δράσεις του ΕΒΕΠ για το
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη» της Πράξης με Ίδια Μέσα (Αυτεπιστασία).
Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου, με την με αρ. 4342/16-11-2018 απόφασή της, έχει εγκρίνει την
παρούσα Πρόσκληση και το Σχέδιο της Σύμβασης Έργου.
Ο συμβασιούχος μετέχει στην Ομάδα Έργου της Πράξης για την υλοποίηση / διαχείριση των Ενεργειών του
Πακέτου Εργασίας 1 (ΠΕ1) «Συντονισμός και Διαχείριση των Δράσεων του Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Πειραιώς» του Υποέργου 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκριθείσα από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του ως άνω Υποέργου.
Τα Παραδοτέα του συμβασιούχου είναι τα ακόλουθα:
 Δεκατέσσερις (14) Μηνιαίες αναφορές πεπραγμένων, με τίτλο «Μηνιαία Αναφορά Πεπραγμένων», που θα
υποβάλλεται εντός των πέντε (5) πρώτων ημερών κάθε μήνα, θα αναφέρεται στον προηγούμενο μήνα
(«μήνας αναφοράς»), και ως περιεχόμενο θα έχει την περιγραφή των υπηρεσιών τις οποίες παρείχε ο/η
συνεργάτης/ιδα στο μήνα αναφοράς στο πλαίσιο του έργου.
Η σύμβαση ανατίθεται και θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί σύναψης
συμβάσεων για την υλοποίηση και διαχείριση Πράξεων του ΕΣΠΑ 2014-2020 βάσει του ν. 4314/2014 «Για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 20142020 και της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018.
Στοιχεία απασχόλησης – Αμοιβή
Το στέλεχος διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων για το έργο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο
Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη» θα απασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας 14 μηνών από την υπογραφή
της. Σε περίπτωση παράτασης του διαστήματος της Πράξης, η διάρκεια του έργου δύναται να παραταθεί για
αντίστοιχο διάστημα.
Το στέλεχος θα μπορεί να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Ε.Β.Ε.Π., με την υποχρέωση να τηρεί τους
κανόνες ασφαλείας και λειτουργίας του κτιρίου, 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 το στέλεχος 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
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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 το Πακέτο Εργασίας 1 του Υποέργου 8 με τίτλο «Δράσεις του ΕΒΕΠ για το
Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη» της Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου
Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη» και τα παραδοτέα του, η αξία των οποίων εκτιμάται με βάση τον
απαραίτητο για την υλοποίησή τους ανθρωποχρόνο.
Ειδικότερα, το αναφερόμενο Πακέτο Εργασίας 1 και τα παραδοτέα του έχουν ως εξής:
ΠΑΚΕΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΛΗΞΗΣ

ΑΝΘΡΩΠΟ
-ΜΗΝΕΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ

36

41.940,00

41.940,00

ΠΕ1
Συντονισμός και
Διαχείριση των
Δράσεων του
Εμπορικού &
Βιομηχανικού
Πειραιώς

ΠΕ1.Π1: Αναφορές
πεπραγμένων

01/12/2018

30/11/2021

Το στέλεχος θα υλοποιήσει το Έργο με πνεύμα συνεργασίας με τον Υπεύθυνο της Πράξης και τους
υπαλλήλους και στελέχη του και κατά τρόπο που να μην παρακωλύει την ομαλή εξέλιξη του έργου όποτε τους
ζητηθεί.
Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για την σύμβαση είναι 41.940,00 €. Η συνολική αμοιβή του στελέχους σε
κάθε περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 750 ευρώ ως καθαρές αποδοχές μηνιαίως. Η αμοιβή του 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.
Απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα - Μοριοδότηση
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:
Απαιτούμενα προσόντα
Για την πλήρωση της θέσης, ζητείται απαραιτήτως οι υποψήφιοι:
1. να διαθέτουν Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού πανεπιστημιακού ιδρύματος (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) ή
ισότιμου αναγνωρισμένου (από τα αρμόδια όργανα) τίτλου σχολής του εξωτερικού
2. εμπειρία τριών (3) ετών τουλάχιστον, στην παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων,
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις (κριτήρια on/off) για να εξεταστεί και να
αξιολογηθεί η αίτηση του υποψηφίου. Εφόσον δεν πληρούνται η αίτηση απορρίπτεται εξ αρχής.
Επιθυμητά Προσόντα - Κριτήρια Αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης

MIS 5033821 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
9

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ως άνω απαιτούμενα προσόντα, προωθούνται στη Φάση Β’, όπου
βαθμολογούνται και κατατάσσονται βάσει των παρακάτω κριτηρίων:

Πίνακας κριτηρίων βαθμολόγησης

α/α ΚΡΙΤΗΡΙΟ
1

Επίπεδο Τυπικής Εκπαίδευσης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(%)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

20%

80 / 90 / 100

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
80: για πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
90: για MSc
100: για PhD

2

Αξιολόγηση σχετικής επαγγελματικής
- εργασιακής εμπειρίας

40%

80 / 90 / 100

80: για εμπειρία από 5 έως
και 8 έτη
90: για εμπειρία
μεγαλύτερη από 8 έτη
έως και 12 έτη
100: για εμπειρία
μεγαλύτερη από 12
έτη

3

Αξιολόγηση προσόντων και
επαγγελματικών δεξιοτήτων
(Διενέργεια συνέντευξης)

40%

Υποκριτήριο 1 (ΥΚ.1) Δεξιότητες
επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας

Υποκριτήριο 2 (ΥΚ.2) Γνώση του
θεσμικού πλαισίου και των κανόνων
που διέπουν το συντονισμό, τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014−2020

από 0 έως 100
40–60:
στοιχειώδης
60–80:
ικανοποιητική
80–90:
αρκετά
ικανοποιητική
90–100:
εξαιρετική

Ο Βαθμός του Κριτηρίου
προκύπτει από τον τύπο:
ΒΑΘΜ. ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 3 =
(ΒΑΘΜ. ΥΚ.1 + ΒΑΘΜ. ΥΚ.2
+ ΒΑΘΜ. ΥΚ.3 + ΒΑΘΜ.
ΥΚ.4) / 4
Τα υποκριτήρια (ΥΚ)
βαθμολογούνται από 1 έως
100.

Υποκριτήριο 3 (ΥΚ.3)
Αντίληψη/κατανόηση αντικειμένου
εργασίας

Υποκριτήριο 4 (ΥΚ.4)

Βαθμός
εξοικείωσης με το αντικείμενο
εργασίας
Αξιολόγηση -Δικαίωμα Πρόσβασης Σε έγγραφα / Υποβολής ένστασης
Η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο φάσεις:

MIS 5033821 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
10

ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α’ Φάση – Έλεγχος πλήρωσης απαιτούμενων προσόντων (κριτήρια αποκλεισμού on/off)
Όπως περιγράφονται ανωτέρω.
Β’ Φάση – Βαθμολόγηση & Κατάταξη προτάσεων των ενδιαφερομένων:
Όπως περιγράφονται ανωτέρω.
Συνολική Βαθμολογία Υποψηφίου: Βαθμολόγηση Πρόσθετων Προσόντων +

Βαθμολόγηση

Προσωπικής Συνέντευξης
Η Αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, την οποία έχει ορίσει η Δ.Ε. του
Ε.Β.Ε.Π., με την με αρ. 11/16-03-2020 Απόφασή της.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης διενεργεί και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης εξετάζει την πληρότητα των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά με τα
ζητούμενα από την προκήρυξη.
Αποκλείεται ο υποψήφιος, ο οποίος δεν πληροί τα ελάχιστα ζητούμενα (on / off) προσόντα.
Εφόσον έχουν υποβληθεί περισσότερες από μία αιτήσεις, η Επιτροπή κατατάσσει τις υποψηφιότητες
σύμφωνα με τη «Συνολική Βαθμολόγηση» εκάστης υποψηφιότητας. Επιλέγεται η υποψηφιότητα που
συγκεντρώνει την μεγαλύτερη βαθμολογία.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, διενεργείται, σε συνεδρίαση της Διοικητικής Επιτροπής, κλήρωση στην
οποία έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι ισόβαθμοι υποψήφιοι.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει Πρακτικό, το οποίο αποτελεί την εισήγησή της προς την Δ.Ε. για
την επιλογή του εξωτερικού συνεργάτη.
Με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Αξιολόγησης, η Δ.Ε. επιλέγει τον εξωτερικό συνεργάτη.
Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.
Τα αποτελέσματα της

αξιολόγησης

των προτάσεων, θα

κοινοποιηθούν

στο

σύνολο

των

ενδιαφερομένων που υπέβαλλαν πρόταση στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Κατόπιν της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα
υποβολής ένστασης εντός 3 ημερών από την επόμενη της ημέρας κοινοποίησης των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης.
Η Δ.Ε. του Ε.Β.Ε.Π. αποφασίζει επί των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Επιτροπής Ενστάσεων.
Σημειώνεται ότι το Ε.Β.Ε.Π. δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που υποβάλλουν
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οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης κατόπιν αναγκαίας τεκμηρίωσης. Η αποδοχή
πρότασης και η σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του
Ε.Β.Ε.Π. την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου.
Διαδικασία Υποβολής
Προθεσμία Υποβολής

Εκδήλωσης

Ενδιαφέροντος

-

Απαιτούμενα

Δικαιολογητικά–

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να
περιλαμβάνει το σύνολο των ζητούμενων εγγράφων ως ακολούθως:
 αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (βλέπε συνημμένο Υπόδειγμα στο τέλος της παρούσας
Πρόσκλησης)
 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται αναλυτικά στοιχεία για την
προϋπηρεσία των υποψηφίων στο αντικείμενο της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
 υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με την οποία θα βεβαιώνεται η
ακρίβεια των αναγραφόμενων στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα.
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.

Αποδεικτικά Δικαιολογητικά
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 :
α) Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ / Μεταπτυχιακός / Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών (όπου απαιτείται
κατά περίπτωση)
Απλή φωτοτυπία 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
πρωτότυπου ή επικυρωμένου 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.
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β) Επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία
Για την απόδειξη του είδους και του αντικειμένου της ζητούμενης εμπειρίας, απαιτούνται απλά
αντίγραφα βεβαιώσεων επιχείρησης (-εων), ή επιστημονικών φορέων ή επιχειρηματικών φορέων ή
/και σχετικών συμβάσεων, από τις οποίες να προκύπτουν το είδος των υπηρεσιών και το αντικείμενο
της εμπειρίας του υποψηφίου ή εναλλακτικά Υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986,
στην οποία να δηλώνεται ο τόπος παροχής των υπηρεσιών του υποψηφίου (γραφείο, ιδιωτικός ή
δημόσιος φορέας) καθώς και το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Υπόδειγμα
της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται στο τέλος του παρόντος τεύχους οδηγιών.
Επισημαίνεται πως η επαγγελματική - εργασιακή εμπειρία, η οποία αναγράφεται στο
Βιογραφικό Σημείωμα και δεν αποδεικνύεται με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους, δεν
λαμβάνεται υπόψη.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στα ανωτέρω δικαιολογητικά θα τύχουν
επεξεργασίας αποκλειστικά για το σκοπό της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Νόμου 2472/1997 για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων»
Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Όλα τα στοιχεία του φακέλου
υποψηφιότητας θεωρούνται εμπιστευτικά, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση στο
πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.
Ο σφραγισμένος φάκελος, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ. ΟΠΣ 5033821
με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 22.02.2021
Προς: Ε.Β.Ε.Π.
Διεύθυνση: Γ. Κασιμάτη (πρώην Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, 18531, Πειραιάς
Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου: …………..
Διεύθυνση Επικοινωνίας: …………..
Τηλ. : ………….. Fax: …………… E-mail: …………..

Να μην ανοιχθεί παρά μόνο από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης της Πρόσκλησης με α.π.
525/02.02.2021 για το Έργο με κωδ. ΟΠΣ 5033821
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν αυτοπροσώπως, ή με courier ή ταχυδρομείο, αλλά σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και
ώρα.
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Αιτήσεις (υπόδειγμα σχετικής Αίτησης και Υπεύθυνης Δήλωσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του
Ε.Β.Ε.Π. www.pcci.gr) γίνονται δεκτές καθημερινά 9.00-14.00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Ε.Β.Ε.Π.,
Γ. Κασιμάτη (τέως Λουδοβίκου) 1, Πλατεία Οδησσού, 18531 Πειραιάς), μέχρι και τις 22-02-2021,
οπότε λήγει η προθεσμία υποβολής.

Επικοινωνία – Πληροφόρηση
Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μαρίνα Πόθου (e-mail:
evep05@otenet.gr).
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του
Ε.Β.Ε.Π. (www.evep.gr).

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Ε.Β.Ε.Π.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
Π Ρ Ο Σ:
AΙΤΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΝΟΜΑ: ……………………………………

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς με αρ.
πρωτ. 525/02-02-2021 (Απόφαση Δ.Ε. Ε.Β.Ε.Π. αρ. 4342/16-11-

ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………………..

2018), αιτούμαι τη σύναψη σύμβασης έργου, με αντικείμενο τη
συμμετοχή μου στην Ομάδα Έργου της Πράξης για την

Δ/ΝΣΗ: ……………………………………..

υποστήριξη του Ε.Β.Ε.Π. στην υλοποίηση και διαχείριση της
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης MIS 5033821.
Επισυνάπτονται:

Τ.Κ.: …………………………………………

Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Β. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΗΛ. ΣΤΑΘ.: ………………………………

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα αποτυπώνονται
αναλυτικά στοιχεία για την προϋπηρεσία των υποψηφίων στο

ΤΗΛ. ΚΙΝ.: …………………………………

αντικείμενο της διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
2. Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, με
την οποία θα βεβαιώνεται η ακρίβεια των αναγραφόμενων στην

ΦΑΞ: …………………………………………

εκδήλωση ενδιαφέροντος και το βιογραφικό σημείωμα.

Ε-MAIL: ……………………………………

Γ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. ……………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………..
3. …………………………………………………………………………………………..
Δ. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΤΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΗ
Ημερομηνία: …/…/2021
Ο - Η αιτών/ούσα
(Υπογραφή)
……………………………
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

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):

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ε.Β.Ε.Π.)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

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

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1.
2.

3.

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Ε-mail):
(3),

που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου

Τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι ακριβή και αληθή,
Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και πληροφοριών αποκλειστικά και
μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. Πρωτ. 525/02-022021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συναινώ στην επεξεργασία τους.
Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε έλεγχο των αποδεικτικών
στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από
τη διαδικασία αξιολόγησης συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και
θα έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις.

Ημερομηνία:

... /... /2021

Ο – Η Δηλών/ουσα

(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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