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Μυτιλήνη, 7-6-2018
ΑΠ 668
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ
ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΙΓΙΣ – Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος
2014-2020»
Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου
«ΑΙΓΙΣ» - «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Ολοκληρωμένου Καινοτόμου Ευφυούς Συστήματος
Διαχείρισης Πόρων, Λήψης Αποφάσεων και Εκπαίδευσης στην Αντιμετώπιση Φυσικών και
Τεχνολογικών Καταστροφών και Ανθρωπογενών και Κοινωνικών Κρίσεων» σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση του ΔΣ ενδιαφέρεται για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου, για την παροχή έργου στην Μυτιλήνη.
Η

διαδικασία

επαναλαμβάνεται,

δεδομένου

ότι

δεν

υπήρχε

ικανοποιητική

συμμετοχή

υποψηφιοτήτων, στην αρχική Πρόσκληση Ενδιαφέροντος
Ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
1) Ειδικός Επιστήμονας (ΕΕ) θετικής κατεύθυνσης
2) Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
3) Καλή γνώση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
4) Διετής εμπειρία στη διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Αποδεικτικά:
•

Αίτηση

•

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

Μετά τη διαδικασία ελέγχου αιτήσεων και βιογραφικών και εφόσον ο υποψήφιος περάσει στην
επόμενη φάση , τότε θα του ζητηθεί να προσκομίσει τα εξής :
•

Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

•

Αποδεικτικά εμπειρίας

Καθήκοντα θέσης
α) Γενικά
Το έργο ΑΙΓΙΣ υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα –
Κύπρος 2014-2020 με Ηγέτη Εταίρο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Β. Αιγαίου.
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Κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της διαχείρισης των κινδύνων από φυσικές,
τεχνολογικές και ανθρωπογενείς καταστροφές
Η συγκεκριμένη θέση αφορά την υλοποίηση του Παραδοτέου

2.1.1

«Αναφορές Προόδου

Συντονισμού, Διαχείρισης και Υλοποίησης Συνολικού Έργου και Έργου Εταίρου»
β) Αντικείμενο
Το «Ταμείο» λαμβάνοντας υπόψη του τα ανωτέρω, ορίζει ως αντικείμενο του έργου του
Αναδόχου την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς το «Ταμείο» σχετικά με τις Αναφορές
Προόδου, Συντονισμού, Διαχείρισης και Υλοποίησης του Συνολικού Έργου αλλά και του Έργου
του Ηγέτη Εταίρου («Ταμείο») και ειδικότερα τα εξής:
•

Να εκτελεί τα καθήκοντα του σύμφωνα με τον οδηγό διαχείρισης του προγράμματος
(Programme manual)

•

Να είναι υπεύθυνος για συντονισμό, διαχείριση και υλοποίηση του συνολικού έργου και του
έργου του εταίρου

•

Να συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές του προγράμματος (Διαχειριστική Αρχή, Αρχή
πληρωμής, ορκωτοί ελεγκτές)

•

Να συνεργάζεται με τους project manager των υπόλοιπων εταίρων για την ομαλή υλοποίηση
του έργου

•

Να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο της Διαχειριστικής Αρχής για την υλοποίηση οικονομικών
θεμάτων ως Financial Manager του Έργου

•

Προετοιμασία, έλεγχος δαπανών και υποβολή των αιτήσεων πληρωμής προς τη
Διαχειριστική Αρχή

•

Να συντονίζει τη συλλογή στοιχείων για τις αναφορές και τις αιτήσεις πληρωμών για την
επιλεξιμότητα των δαπανών του εταιρικού σχήματος σύμφωνα με την Σύμβαση
Χρηματοδότησης

•

Να ετοιμάζει πληροφορίες για την Τελική Αναφορά του έργου

γ) Παραδοτέα
1) Προετοιμασία και συλλογή υλικού για τις έξι (6) εκθέσεις προόδου του συνολικού έργου σε
συνεργασία με τον Ανάδοχο του Έργου «Τήρηση Ποιοτικών Προδιαγραφών Έργου, Μελέτη
Δεδομένων Έργου για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και Σχεδιασμός Αξιοποίησης των
Αποτελεσμάτων της πράξης ΑΙΓΙΣ»
2) Προετοιμασία και συλλογή υλικού για τις έξι (6) εκθέσεις προόδου του έργου του Κύριου
Δικαιούχου σε συνεργασία με τον ως άνω Ανάδοχο.
3) Καταγραφή δαπανών και προετοιμασία 6 αιτημάτων πιστοποιήσεων
4) Προετοιμασία και συλλογή υλικού για την τελική αναφορά του έργου
5) Κατάσταση ελεγμένων δαπανών των εταίρων πριν την αποστολή στην Διαχειριστική Αρχή
6) Συμμετοχή στις συναντήσεις του έργου και της ομάδας έργου του ΑΙΓΙΣ, όταν χρειαστεί
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δ) Τρόπος εκτέλεσης Σύμβασης
Ο «Ανάδοχος» ανήκει στην ομάδα του έργου και προσφέρει τις υπηρεσίες του στις εγκαταστάσεις
του φορέα, εντός του ωραρίου λειτουργίας του φορέα, ενώ θα πρέπει να προσκομίζονται φύλλα
χρονοχρέωσης στα οποία αποτυπώνονται σε επίπεδο φυσικού προσώπου οι ώρες απασχόλησης
ανά ημέρα, ο τόπος παροχής της εργασίας και το αντικείμενο, υπογεγραμμένα τόσο από τον
απασχολούμενο όσο και από τους υπεύθυνους της ‘Αναθέτουσας Αρχής».
Ο υποψήφιος πρέπει να δύναται να ταξιδεύει για τις ανάγκες του Έργου (συναντήσεις, ασκήσεις,
εκδηλώσεις) στην Ελλάδα ή στην Κύπρο με τα έξοδά του καλυμμένα από το Έργο.
Διάρκεια σύμβασης:
Από την υπογραφή της Σύμβασης έως τη λήξη του έργου ΑΙΓΙΣ ήτοι έως 30/06/2020 (με
δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του έργου ΑΙΓΙΣ)
Σημειωτέον ότι σε καμμία περίπτωση δεν δύναται να ανανεωθεί ή να καλύψει πάγιες και διαρκείς
ανάγκες
Συνολικός Προϋπολογισμός:
25.172 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων των φόρων και εισφορών)
Διαδικασία επιλογής
Η επιλογή του καταλληλότερου για τη θέση υποψήφιου γίνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη
διαδικασία (υπ’ αριθμ 666/ 6-6-2018 Απόφαση της Προέδρου )
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Περιφερειακού Ταμείου
Ανάπτυξης Β. Αιγαίου

www.ptaba.gr
Η Πρόεδρος του ΔΣ
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