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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου, από Τακτικό Προσωπικό του ΤΕΙ Λαµίας, για παροχή έργου εκτός
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους για τις ανάγκες του Υποέργου1: «Κεντρική ∆ράση
του ΤΕΙ Λαµίας» της Πράξης: «Αρχιµήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ
Λαµίας», µε κωδ. MIS 380360, του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια
Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-20013)».
Ο Ειδικός Λογαριασµός του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, που εδρεύει στο Τ.Ε.Ι. Λαµίας (3ο χλµ Π. Ε.Ο. Λαµίας –
Αθηνών) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόµενο για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο
πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενης πράξης από το ελληνικό δηµόσιο και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, του Υποέργου 1: «Κεντρική ∆ράση του ΤΕΙ Λαµίας» της Πράξης µε τίτλο
«Αρχιµήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λαµίας», µε κωδ. MIS 380360, του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση», (ΕΣΠΑ 2007-20013),
σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Α./679/22.8.96., του άρθ. 2 παρ. 4 περίπτωση 11 κ΄ 14 του Ν.
3861/2010, του άρθ. 15 του Ν. 4009 και προγενέστερου άρθρου 18 του Ν. 3549/2007, επίσης
κατά άρθρο 193 Α.Κ. περί αποδοχής πρότασης και κατ΄ άρθρα 681 ε.π. Α.Κ. του αστικού κώδικα,
τον οδηγό χρηµατοδότησης του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Λαµίας, της απόφασης της Ε.Ε.Ε. µε το πρακτικό
231/11-4-2013 (θέµα 7ο).
και συγκεκριµένα:
`•

∆ύο (2) Συνεργάτες, Τακτικό ∆ιοικητικό Προσωπικό του ΤΕΙ Λαµίας
Προσόντα: Πτυχιούχοι ΑΕΙ Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής, καλή γνώση
Αγγλικής Γλώσσας.
Περιγραφή εργασίας: ∆ιοικητική Υποστήριξη του Έργου, Πορίσµατα και µελέτες
παρακολούθησης και αναφορές, Εκθέσεις πεπραγµένων µε λεπτοµερή στοιχεία. Η απασχόλησή
τους θα είναι εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους.
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Παραδοτέα: Παραδοτέο 1α: Πορίσµατα και µελέτες παρακολούθησης και αναφορές,
Παραδοτέο 1β:- Εκθέσεις πεπραγµένων µε λεπτοµερή στοιχεία.
∆ιάρκεια Συµβάσεων: Από ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης έως 30/11/2015.
Μικτή αµοιβή: 5.040,00€ έκαστος (συµπεριλαµβανοµένου των λοιπών νοµίµων
κρατήσεων).
Η πληρωµή τους θα πραγµατοποιηθεί ανάλογα µε την εξέλιξη παραγωγής του συγκεκριµένου
παραδοτέου έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 681 ε.π . Α.Κ που βρίσκουν εν
προκειµένου εφαρµογή. Με την υποχρέωση σε κάθε αίτηµα πληρωµής να υποβάλλονται
ατοµικά φύλλα χρονοχρέωσης ανά µήνα (timesheet). Επίσης η πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί
εάν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια.
Για την σύναψη της σύµβασης απαιτείται άδεια από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο σύµφωνα µε
τις προϋποθέσεις του αρθ. 31 του ν. 3528/2007.
Ο ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Λαµίας δεν αναλαµβάνει καµία δέσµευση ως προς την καθεαυτού σύναψη
της σύµβασης και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια εάν τελικά θα προχωρήσει στην σύµβαση
(συµβάσεις).
Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Λαµίας και θα πρέπει να
αναφέρεται ρητά α) η λέξη «πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του
Υποέργου 1: «Κεντρική ∆ράση του ΤΕΙ Λαµίας» της Πράξης «Αρχιµήδης ΙΙΙ-Ενίσχυση
Ερευνητικών Οµάδων στο ΤΕΙ Λαµίας», καθώς και β) η κατηγορία για την οποία
υποβάλλει πρόταση εκδήλωσης ο ενδιαφερόµενος.
Η προθεσµία για την υποβολή των προτάσεων ορίζεται στις 10 (δέκα) ηµέρες από την
ανάρτηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, η
οποία θα συνοδεύεται µε περίληψη υποδείγµατος της σύµβασης µίσθωσης ιδιωτικού έργου.
Επισηµαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη σύµβασης
µίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυµβαλλόµενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Κατά
συνέπεια δεν απαιτείται να αναρτηθούν αξιολογικοί πίνακες αποτελεσµάτων, παρά µόνο το
τελικό αποτέλεσµα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τ.Ε.Ι.
Λαµίας.
Ως προθεσµία για την υποβολή ενστάσεων ορίζονται πέντε (5) ηµέρες.
Η πρόταση των υποψηφίων θα πρέπει να συνοδεύεται από φάκελο µε πλήρη στοιχεία
(Επικυρωµένα αντίγραφα φωτοτυπίας αστυνοµικής ταυτότητας, τίτλων σπουδών, βεβαιώσεις
προϋπηρεσίας και επιµόρφωσης, σύντοµο βιογραφικό σηµείωµα κ.λ.π.), που θα βοηθήσουν την
κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Κατάθεση προτάσεων θα γίνεται µέχρι τις 20/5/2013 στη Γραµµατεία του Ειδικού
Λογαριασµού του ΤΕΙ Λαµίας. (3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, ΛΑΜΙΑ).
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Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του ΤΕΙ Λαµίας
http://www.teilam.gr/eidikos_log/anakoinoseis/index.php
Η αξιολόγηση των προτάσεων θα
γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης υποψηφίων
Εξωτερικών Συνεργατών σε έργα του Ειδικού Λογαριασµού του ΤΕΙ Λαµίας.
Για πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε στο τηλ:. 22310-60123.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.
του ΤΕΙ Λαµίας

Κοντογεώργος Αθανάσιος
Καθηγητής
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