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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για υποβολή πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενός (1) φοιτητή του Τµ.
Ηλεκτρολογίας του ΤΕΙ Λαµίας, για σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου
ιδιωτικού δικαίου, για παροχή έργου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Έργου
«∆ιερεύνηση της βέλτιστης διάταξης για την εξοικονόµηση ενέργειας σε
βιοµηχανικές διεργασίες µέσω της ενεργού αντιστάθµισης της αέργου ισχύος
και των αρµονικών εγχύσεων και της ταυτόχρονης εκµετάλλευσης της
ενέργειας πέδησης» µε κωδικό 23SMEs2009 στα πλαίσια της Εθνικής
∆ράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του
ΕΣΠΑ 2007-2013

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 σύµβασης µίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, για την παροχή έργου στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµενης
πράξης από το ελληνικό δηµόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, του Ερευνητικού
Έργου «∆ιερεύνηση της βέλτιστης διάταξης για την εξοικονόµηση ενέργειας σε
βιοµηχανικές διεργασίες µέσω της ενεργού αντιστάθµισης της αέργου ισχύος
και των αρµονικών εγχύσεων και της ταυτόχρονης εκµετάλλευσης της
ενέργειας πέδησης» µε κωδικό 23SMEs2009, στα πλαίσια της Εθνικής ∆ράσης
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», Πράξη:
«Υποστήριξη Οµάδων Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων για ∆ραστηριότητες
Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης»
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (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 και της απόφασης της Ε.Ε.Ε. µε το αρ. πρακτικό 231/11-4-2013 (θέµα 8ο Β).
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και συγκεκριµένα:
Ενός (1) φοιτητή του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, µε αντικείµενο
την υποστήριξη του έργου υλοποίησης του λογισµικού πακέτου σχεδιασµού
εξοικονόµησης ενέργειας.
Ο εξωτερικός συνεργάτης που θα επιλεγεί, θα απασχοληθεί στο έργο από
01/06/2013 έως τις 30/12/2013 στο Πακέτο Εργασίας 8 (ΠΕ8) και στο αντίστοιχο
παραδοτέο 8.1: Λογισµικό πακέτο σχεδιασµού εξοικονόµησης ενέργειας µε
συνολική αµοιβή τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) συµπεριλαµβανοµένων των
νοµίµων κρατήσεων.
Τα προσόντα που πρέπει να πληρεί ο Φοιτητής που θα επιλεγεί είναι τα εξής:
Α) Να είναι ενεργός φοιτητής του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας του Τ.Ε.Ι. Λαµίας.
Β) Να έχει εξεταστεί µε επιτυχία στο µάθηµα «Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήµατα» του
Ζ’ εξαµήνου του Προγράµµατος Σπουδών του Τµήµατος Ηλεκτρολογίας, έχοντας
πετύχει βαθµολογίας τουλάχιστον ίση µε 6,5 τόσο στην εξέταση της θεωρίας όσο και
στην εξέταση του εργαστηρίου.
Γ) Να εκπονεί Πτυχιακή Εργασία µε αντικείµενο τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
∆) Να τεκµηριώνει την Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Για την εκτέλεση του παραπάνω έργου δεν υπάρχει δέσµευση ως προς τον
τόπο, χρόνο και τρόπο εκτέλεσης του έργου.
Ο εργολάβος θα απολαµβάνει πλήρους υπηρεσιακής ανεξαρτησίας από τον
ΕΛΚΕ του Τ.Ε.Ι. Λαµίας, πλην όµως θα λαµβάνει διευκρινιστικές και λοιπές
οδηγίες.
Η πληρωµή του εργολάβου 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. Επίσης η
πληρωµή θα πραγµατοποιηθεί εάν υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια, µε απόδειξη
επαγγελµατικής δαπάνης.
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 η λέξη «πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για τις ανάγκες του Ερευνητικού Έργου: «∆ιερεύνηση της βέλτιστης διάταξης
για την εξοικονόµηση ενέργειας σε βιοµηχανικές διεργασίες µέσω της ενεργού
αντιστάθµισης της αέργου ισχύος και των αρµονικών εγχύσεων και της
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ταυτόχρονης εκµετάλλευσης της ενέργειας πέδησης» µε κωδικό 23SMEs2009.
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, κ.λ.π.), που θα βοηθήσουν
την κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Κατάθεση προτάσεων θα γίνεται µέχρι τις 20/05/2013 στη Γραµµατεία του
Ειδικού Λογαριασµού του ΤΕΙ Λαµίας. (3ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λαµίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100,
ΛΑΜΙΑ).
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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