ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) ως εξωτερικός συνεργάτης για
την παροχή έργου με τίτλο «Διοικητική υποστήριξη Συγχρηματοδοτούμενων
Προγραμμάτων»

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή
Πηλίου Α.Ε)
Έχοντας υπόψη:
1. Το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιριών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με τον νόμο υπ’ αριθμ. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/ 13-06-2018) «Αναμόρφωση του δικαίου
των ανωνύμων εταιριών.

2. Το ισχύον καταστατικό της

Ανώνυμης

Εταιρίας

με

την

επωνυμία

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το
διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε», (Αρ. ΓΕΜΗ 2813/4-6-2021 (ΑΔΑ:

6ΗΧΞ469ΗΛΝ-ΩΝΣ))
3. Το από 26-04-2021 υπ ’ αριθμ . 41 Πρακτικό της Γ.Σ . της Ανώνυμης Εταιρίας
με

την

επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Α.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΗΛΙΟΥ Α.Ε», με το οποίο
εγκρίθηκε ο Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και Κανονισμός Λειτουργίας της
Εταιρίας.

4. Το άρθρο 30 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α’265/23.12.2014), με το οποίο εισήχθη
εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 2527/1997 για τις συγχρηματοδοτούμενες
συμβάσεις μίσθωσης Έργου.

5. Την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ Α’125)/07.07.2016,
που τροποποιεί την παράγραφο 4 του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014 και εισάγει
εξαίρεση για τις συγχρηματοδοτούμενες Σ.Μ.Ε. και συμβάσεις εργασίας ορισμένου
χρόνου.

6. Το νόμο υπ΄ αριθ. 4452 /2017 (άρθρο 21).

7. Το άρθρο 2 του Ν. 4674/2020

(ΦΕΚ

53/Α ́/11-03-2020) «Στρατηγική

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 42 παρ.1 Ν.4735/2020 (ΦΕΚ Α 197/12.10.2020) και το άρθρο 46 Ν.
4795/2021 (ΦΕΚ Α 62/17.04.2021).

8. Την

εγκύκλιο

200/Α.Π.37260/16-06-2020

της

Γενικής

Γραμματείας

Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική αναπτυξιακή
προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Σύσταση και λειτουργία
Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Κοινοποίηση διατάξεων των
ν.4674/2020 (Α 5
́ 3) και ν. 4690/2020 (Α ́104)».

9. Το με αριθ. 1075/22.03.2021 της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 Mονάδα Τοπικής
Ανάπτυξης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί μετατροπής της
Εταιρίας

Ανάπτυξης

Πηλίου

ΑΕ

ΟΤΑ

σε

Αναπτυξιακό

Οργανισμό

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης.

10. Το με αριθ. 1053/27.07.2021 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ περί αλλαγής νομικής
μορφής της Εταιρίας Ανάπτυξης Πηλίου ΑΑΕ ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε .

11. Το υπ. αριθμ. 335/13.08.2021 πρακτικό (θέμα 5o) του Δ.Σ. της Εταιρίας
αναφορικά με την έγκριση και δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού
δικαίου,

για

την

παροχή

έργου

με

τίτλο

:

«Διοικητική

υποστήριξη

Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων».
Ανακοινώνει
την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς
σύναψη

Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο πανεπιστημιακής

εκπαίδευσης Π.Ε, για την παροχή έργου ως εξωτερικός συνεργάτης στην υλοποίηση
Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ.
Η επιλογή του ατόμου για την παροχή του έργου με σύμβαση μίσθωσης έργου,
γίνεται τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές αρχές της συνθήκης ΕΚ και
ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και
της διαφάνειας.

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον εξωτερικό συνεργάτη είναι το εξής:
•

Υποστήριξη της διοργάνωσης φυσικών και διαδικτυακών συνεδριάσεων,

•

Εφαρμογή συστημάτων διοικητικού περιεχομένου που αφορούν την καταγραφή,

την αρχειοθέτηση και την καταχώριση εγγράφων,
•

Συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τους δικαιούχους

•

Τήρηση φακέλων έργων των δικαιούχων

•

Διαχείριση αλληλογραφίας με δικαιούχους

•

Διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων.
Τα παραδοτέα θα είναι τα κάτωθι :

➢ Υλικό εκδηλώσεων
➢ Αλληλογραφία με δικαιούχους
➢ Φάκελοι έργων
➢

Πρακτικά συνεδριάσεων
2.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία
υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
3.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η δαπάνη του έργου, θα καλυφθεί από πόρους της εταιρίας.
Το ύψος της συνολικής αμοιβής του εξωτερικού συνεργάτη για την παροχή
του έργου του ανέρχεται στο ποσό οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (8.500,00€)
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών
και

πάσης

Δημοσίου

φύσεως

φορολογικών
ή

και

άλλων

επιβαρύνσεων

οποιουδήποτε

υπέρ

του

τρίτου.

Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της αμοιβής του συμβαλλόμενου κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης

του έργου που θα αναλάβει, σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση.

Η καταβολή της αμοιβής του συμβαλλόμενου θα πραγματοποιείται τμηματικά με
βάση τα στάδια υλοποίησης του έργου.
Για την καταβολή των αμοιβών απαιτούνται τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση
παραστατικά.
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου ο συμβαλλόμενος υποχρεούται να
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της εταιρίας.
3. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
4.1

Απαραίτητα

προσόντα

α) Κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης σχολής του
εξωτερικού.
β)

Εξειδικευμένη

Εμπειρία:

Ανάπτυξη και σχεδιασμός συστημάτων πληροφορικής
γ) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
4.2

Επιθυμητά

προσόντα

α) Γενική Εμπειρία: παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης σε ΝΠΔΔ
β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμης αναγνωρισμένης
σχολής

του

εξωτερικού.

γ) Προσωπικά – Επαγγελματικά χαρακτηριστικά, (Ικανότητα επικοινωνίας,
έκφρασης και μεταδοτικότητας, κρίση, αυτοπεποίθηση και άποψη, εν γένει
παρουσία

και

συμπεριφορά).

5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος,

έχουν

τα

φυσικά

πρόσωπα

τα

οποία:

1) Έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα
2) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς
3)

Δεν

έχουν

καταδικαστεί

για

κακούργημα

σε

οποιαδήποτε

ποινή,

4) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία,
απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, 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.

5) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για

κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το
αδίκημα

παραγράφηκε.

6) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει
διαπιστωθεί

με

οποιοδήποτε

μέσο.

7) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το
οποίο
προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των
έξι

(6)

μηνών.

8) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή,
βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει
ισχύ

δεδικασμένου.

9) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης με δήλωσή τους στην
πρόταση υποψηφιότητας
10) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση
υποψηφιότητας

και

εντός

της

καταληκτικής

ημερομηνίας.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε διατηρεί το
δικαίωμα επαλήθευσης των παραπάνω στοιχείων και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, συμπεριλαμβανομένου του
αρχείου άλλων Υπηρεσιών σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγραφος 4 του
Ν.1599/1986. Πιθανή μη αποδοχή του παραπάνω ελέγχου από συμμετέχοντα,
αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής του.
6.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση, ο
φάκελος της πρότασης πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού,
τα

παρακάτω:

1. Πρόταση υποψηφιότητας με την οποία θα δηλώνει ο υποψήφιος την πρόθεσή του
για

συμμετοχή

στην

παρούσα

πρόσκληση

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1).

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των ανωτέρω προϋποθέσεων συμμετοχής του ανωτέρω
Κεφαλαίου 5 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).
3.

Βιογραφικό

4. Τεκμηρίωση της
5.
6.

σημείωμα

εξειδικευμένης

Αποδεικτικά
Ευκρινές

φωτοαντίγραφο

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

και γενικής
γνώσης

των

δύο

εμπειρίας

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4)

ξένης
όψεων

του

3).

δελτίου

γλώσσας
ταυτότητας.

7. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των πρωτότυπων εγγράφων ή των τίτλων σπουδών

(Πτυχίου και Μεταπτυχιακού) ή Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου / μεταπτυχιακού
Σχολής

του

εξωτερικού

(εφόσον

απαιτείται).

Επιπλέον, κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να προσκομίσει επιπρόσθετα και οτιδήποτε
κρίνει σκόπιμο προκειμένου να ενισχύσει τη συμμετοχή του π.χ. συστατικές επιστολές
(προαιρετικά).
7.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΚΑΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΩΝ

Για την αξιολόγηση και επιλογή της πρότασης ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:
α) Έλεγχος της πληρότητας της πρότασης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών
(Κεφάλαιο 6). ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της παρούσας). Η Επιτροπή
Αξιολόγησης μπορεί, κατά την κρίση της, να ζητήσει γραπτές διευκρινήσεις ή/και
προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, χωρίς να αντιστρατεύεται η αρχή της ίσης
μεταχείρισης

των

υποψηφίων.

β) Έλεγχος της εμπρόθεσμης υποβολής της πρότασης (Κεφάλαιο 9. ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

της

πρόσκλησης).

γ) Έλεγχος της τήρησης των προϋποθέσεων συμμετοχής στην πρόσκληση (Κεφάλαιο 5.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της παρούσας). Τα αποτελέσματα
του ελέγχου σε όλα τα αναφερόμενα ανωτέρω πρέπει να είναι θετικά. Σε αντίθετη
περίπτωση η πρόταση αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησής της.
δ) Για τις προτάσεις που δεν αποκλεισθήκαν για τους ανωτέρω λόγους, ακολουθείται η
διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής, με βάση τη βαθμολόγηση των απαιτούμενων
προσόντων, σύμφωνα με τα ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ, όπως αυτά
αναλύονται

παρακάτω.

ε) Η Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλει προς το Δ.Σ. της Εταιρίας, εισήγηση που
περιλαμβάνει

τα

αποτελέσματα

της

αξιολόγησης.

στ) Το Δ.Σ. της Εταιρίας λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση για την επιλογή του
υποψήφιου προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ή και για την αντικατάσταση του
ήδη επιλεγέντος με άλλον, κατά τους όρους της σύμβασης και καθ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης

του

έργου.

ζ) Υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου
Αναλυτικά η αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται βάσει των κάτωθι ορισθέντων τριών
() κριτηρίων επιλογής (βαθμολόγησης) που καθορίσθηκαν σε συνάρτηση με το
αντικείμενο
1.
2. Γενική Εμπειρία:

του
Εξειδικευμένη

έργου
εμπειρία:

3. Προσωπικά – επαγγελματικά χαρακτηριστικά
Τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται σε επιμέρους κριτήρια, με αντίστοιχη
βαθμολόγηση, ως ακολούθως.
1.

Απαιτούμενη

εξειδικευμένη

εμπειρία

Για τον υπολογισμό της εξειδικευμένης εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0166
για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. Εξειδικευμένη εμπειρία άνω
των 5 ετών λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία. Συντελεστής βαρύτητας 30%.
Τρόπος

απόδειξης

της

εξειδικευμένης

εμπειρίας:

✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές
αντικείμενο του παρασχεθέντος έργου ή αντίγραφα συμβάσεων ή τιμολόγια/αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών.
2.

Γενική

εμπειρία

Για τον υπολογισμό της εξειδικευμένης εμπειρίας λαμβάνονται υπ’ όψη οι
αποδεδειγμένοι μήνες εργασίας, οι οποίοι πολλαπλασιάζονται με το συντελεστή 0,0166
για να προκύψει η αντίστοιχη βαθμολογία του κριτηρίου. Γενική εμπειρία άνω των 5
ετών λαμβάνει την μέγιστη βαθμολογία. Συντελεστής βαρύτητας 30%.
Τρόπος

απόδειξης

της

Γενικής

εμπειρίας:

✓ Βεβαίωση εργοδότη ή Δημόσιας Αρχής από την οποία να προκύπτει το ακριβές
αντικείμενο του παρασχεθέντος έργου ή αντίγραφα συμβάσεων ή τιμολόγια/αποδείξεις
παροχής υπηρεσιών.
3.

Προσωπικά

–

επαγγελματικά

χαρακτηριστικά

Αξιολογείται, με συντελεστή βαρύτητας 40%, κατόπιν διαδικασίας συνέντευξης α) η
ικανότητα επικοινωνίας, β) η ικανότητα έκφρασης και η μεταδοτικότητα, γ) η κρίση,
αυτοπεποίθηση και άποψη και δ) η γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και
στρατηγικών της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, ως
ακολούθως:
i.

Ικανότητα

επικοινωνίας:

0-10,

Συντελεστής

βαρύτητας

5%.

ii. Ικανότητα έκφρασης και μεταδοτικότητα: 0-10. Συντελεστής βαρύτητας 10%.
iii. Γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών και στρατηγικών της περιοχής
παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER: 0-10. Συντελεστής βαρύτητας
20%.

Προτάσσονται οι βαθμολογούμενοι που αθροιστικά συγκεντρώνουν την υψηλότερη
συνολική βαθμολογία. Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων προκύπτει ύστερα από
εφαρμογή των σχετικών συντελεστών στάθμισης κάθε κριτηρίου επί των τριών
προαναφερόμενων κριτηρίων ως εξής:
Α/Α

Κριτήριο Αξιολόγησης

Αμθρ/μη

Βαθμό

Συντελεστ

Μερική

νες (Α)

ς (Β)

ής

Βαθμολογία

Βαρύτητας
(Γ)
1

Εξειδικευμένη εμπειρία

0-60

0,0166

30%

Α*Β*Γ

2

Ειδική εμπειρία

0-60

0,0166

30%

Α*Β*Γ

3

Προσωπικά –

Ικανότητα

0-10

5%

Β*Γ

επαγγελματικά

επικοινωνίας
0-10

10%

Β*Γ

0-10

20%

Β*Γ

χαρακτηριστικ
ά

Ικανότητα
έκφρασης και
μεταδοτικότητα
Γνώση των
αναπτυξιακών
χαρακτηριστικώ
ν και
στρατηγικών

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

100%

Επισημαίνεται ότι η περιγραφόμενη στην παρούσα πρόσκληση διαδικασία
πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την παροχή έργου δεν συνιστά διαγωνιστική
διαδικασία. Τυχόν επιλογή ενδιαφερόμενου - αντισυμβαλλόμενου έχει το χαρακτήρα
αποδοχής πρότασης για σύναψη σύμβασης και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της
παρούσας

πρόσκλησης

ολοκληρώνεται

με

τη

σύνταξη οριστικού πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου
καταρχήν με την μεγαλύτερη εμπειρία.

8.

ΔΙΑΝΟΜΗ

ΤΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

–

ΠΑΡΟΧΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα σχετικά παραρτήματα - έντυπα, είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.eapilio.gr και στα γραφεία της Αναπτυξιακής Πηλίου
ΑΕ. Υπεύθυνη για τη διανομή της Πρόσκλησης και παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες είναι η κ. Κατερίνα Κοντογεωργίου στο τηλέφωνο 2241078391.
9.

ΥΠΟΒΟΛΗ

ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής
(ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της εταιρίας στο Βόλο,
οδός Λαρίσης 191, Τ.Κ. 38334, τηλ. επικοινωνίας: 2421078391), μέχρι την Πέμπτη 7
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00΄με την επισήμανση «Να μην ανοιχθεί από την
ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου
(Σ.Μ.Ε.)» και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.
Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα
αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
10. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή αξιολόγησης της εταιρίας, η
οποία θα καταρτίσει τα φύλλα αξιολόγησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 της παρούσας), στα οποία
θα αποτυπώνεται η αξιολόγηση /βαθμολόγηση για κάθε κριτήριο επιλογής και η
συνολική βαθμολογία του κάθε υποψήφιου. Η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται στο
Δ.Σ. της εταιρίας, για τη λήψη της τελικής απόφασης. Το ΔΣ του Αναπτυξιακού
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε (Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε) διατηρεί
το δικαίωμα ακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης.
11. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η Αναπτυξιακή Πηλίου. Α.Ε. θα ενημερώσει
τους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τα αποτελέσματα της. Κατά
των αποτελεσμάτων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η
οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων τους. Η
ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην Αναπτυξιακή
Πηλίου. Α.Ε.

Βόλος 29/09/2021
Για τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας Α.Ε
(Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε)
Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΣ
Δημήτριος Γελασάκης

