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ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ (1) ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων,
λαμβάνοντας υπόψη:
- Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4.8.2017) και, ιδίως, αυτές
που αφορούν τους ΕΛΚΕ των ΑΕΙ
- Την 110427/ΕΥΘΥ/1020 (ΦΕΚ Β’ 3521/1.11.2016), απόφαση του
Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού που αφορά στα
προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
και στο πλαίσιο του υποέργου με α/α <1> και τίτλο «Αξιοποίηση των
υπολειμμάτων οινοποίησης για τη παραγωγή πρώτων υλών υψηλής
προστιθέμενης αξίας για τη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών και
παραφαρμακευτικών ειδών» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5007238, που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ιόνια Νησιά 2014-2020» με τη
συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης/ΕΤΠΑ) και της Ελλάδας,
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προβαίνει στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για υποβολή
προτάσεων, προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός εξωτερικού
συνεργάτη, για την υποστήριξη των δράσεων της ανωτέρω αναφερόμενης
Πράξης και καλεί τους ενδιαφερόμενους - τηρώντας την ισχύουσα νομοθεσία
και τις γενικές αρχές της Ένωσης και ειδικά την αρχή της ίσης μεταχείρισης,
της μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας - να υποβάλλουν
πρόταση, στο πλαίσιο της παρούσας.
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Η παρούσα πρόταση αφορά στην αξιοποίηση των υπολειμμάτων οινοποίησης για την
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (πολυφαινόλες, γιγαρτέλαιο) που
χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων, καλλυντικών, παραφαρμακευτικών
καθώς και φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Στο πλαίσιο της πρότασης προτείνεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο απομόνωσης και
μελέτης της χημικής σύστασης των δυο προαναφερόμεων κλασμάτων από τα
υπολείμματα οινοποίησης που προέρχονται τόσο από γηγενείς ποικιλίες του Ιονίου
καθώς και μίγματα αυτών μεταξύ τους ή και με άλλες ποικιλίες. Και τα δυο αυτά
κλάσματα χρησιμοποιούνται ως πρόσθετα τροφίμων, συμπληρώματα διατροφής στην
κοσμετολογία κλπ., και είναι σχεδόν αποκλειστικά εισαγόμενα καθώς δεν υπάρχουν
μονάδες επεξεργασίες στεμφύλων όχι μόνο στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αλλά και
σε όλη την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής ανάλυσης των
στεμφύλων, στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης, θα αποτελέσουν τη βάση για την
αποτύπωση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους από την αξιοποίηση της
προτεινόμενης καινοτομίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
.
Για τις ανάγκες υλοποίησης της πράξης, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων προτίθεται να αναθέσει με σύμβαση
μίσθωσης έργου την παρακάτω σύμβαση συνεργάτη:
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κ1: ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ (1) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΕΩΠΟΝΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ Ή ΒΙΟΛΟΓΟΥ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή
ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Κ1

Αντικείμενο σύμβασης
μίσθωσης έργου

ΕΝΑ (1) Α Τ Ο Μ Ο Β Ο Η Θ Η Τ Ι Κ Ο
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΩΠΟΝΟΥ
Ή ΧΗΜΙΚΟΥ Ή ΒΙΟΛΟΓΟΥ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που
υλοποιεί εργασίες για τα παραδοτέα της Ενότητας
Εργασίας/Πακέτου ΠΕ3 του Υποέργου 1 της Πράξης.
Το αντικείμενο της υπό σύναψης σύμβασης θα
εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
ΠΕ 3: Ανάλυση κλάσματος πολυφαινολών
•

Χαρακτηρισμός
πολυφαινολών

και

ταυτοποίηση

των

Επιμέρους Στόχοι ΠΕ3
•

Εκτίμηση ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσης των
στέμφυλων γηγενών ποικιλιών σε πολυφαινόλες
Επιμέρους Δράσεις ΠΕ3

•

Παραδοτέα

Παραδοτέο ΠΕ3
•

Χρονική Διάρκεια
Σύμβασης

Διαχωρισμός και ταυτοποίηση πολυφαινολών με
χρήση χρωματογραφικών και φασματοσκοπικών
τεχνικών (HPLC-MS, UV-Vis, FT-IR, RAMAN) για το
σύνολο των δειγμάτων.

Π3 Έκθεση προόδου και Τεχνική Έκθεση με τα
αποτελέσματα
της
ταυτοποίησης
των
πολυφαινολών με χρήση χρωματογραφικών και
φασματοσκοπικών τεχνικών για το σύνολο των
δειγμάτων.

Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31/07/2018,
με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση χρονικής
επέκτασης της Πράξης, μετά από έγκριση των αρμοδίων
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Τόπος εργασίας
Ποσό Σύμβασης

Απαιτούμενα προσόντα

Επιθυμητά Προσόντα

οργάνων και εφόσον πληρούνται οι ισχύουσες
νομοθετικές διατάξεις.
Αργοστόλι Κεφαλονιάς
Έως του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000,00 €),
(συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών
εργαζομένου/ης και εργοδότη ή του αναλογούντος ΦΠΑ
και των νόμιμων κρατήσεων).
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν:
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητας
Γεωπόνου, Βιολόγου, Χημικού, Τεχνολόγου
Τροφίμων, τεχνολόγου Γεωπονίας.
2. Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
1. Γνώσεις ενόργανων τεχνικών ανάλυσης,
απομόνωσης, εκχύλισης φυσικών προϊόντων και
κατά προτίμηση υπολειμμάτων οινοποίησης (Α1).
2. Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά με κριτές ή/και ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια, στο αντικείμενο των
φυσικών προϊόντων (Α2).

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων / επιθυμητών προσόντων οι
ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας
απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Κριτήρια αξιολόγησης – Πίνακας Βαθμολόγησης – ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Κ1
Οι προτάσεις των υποψηφίων Αναδόχων θα αξιολογηθούν από την αρμόδια
Επιτροπή, βάσει των κατωτέρω κριτηρίων, σύμφωνα με τον πίνακα που
ακολουθεί και βάσει των κατά την παρούσα πρόσκληση απαιτούμενων
προσόντων. Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στη σύνταξη αξιολογικού
πίνακα κατάταξης των υποψηφίων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη βαθμολογία που θα
προκύψει, κατόπιν της εν λόγω αξιολόγησης.
•

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις
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•

συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off)
και δεν βαθμολογούνται.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα «Απαιτούμενα Προσόντα» βαθμολογούνται
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Επιθυμητά Προσόντα

Α1

Α2

Α3

Γνώσεις ενόργανων τεχνικών
ανάλυσης (GC/MS, FTIR,
RAMAN), απομόνωσης κι
εκχύλισης φυσικών προϊόντων
και κατά προτίμηση
υπολειμμάτων οινοποίησης
(γιγαρτελαίου &
πολυφαινολών)
Δημοσιευμένο έργο σε διεθνή
επιστημονικά περιοδικά με
κριτές ή/και ανακοινώσεις σε
επιστημονικά συνέδρια, στο
αντικείμενο των φυσικών
προϊόντων (Α2).
Προϋπηρεσία σε Εργαστήρια
της τριτοβάθμιας/Ερευνητικά
Ινστιντούτα

Μονάδες
Βαθμολογίας

Συντελεστής
Βαρύτητας

0-70 μονάδες

40%

0-30 μονάδες

30%

0-30 μονάδες

30%

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο, αίτηση/πρόταση
για την κατά τα ανωτέρω προκηρυσσόμενη κατηγορία, με συνημμένα σε αυτή τα
απαραίτητα δικαιολογητικά, στην κάτωθι διεύθυνση (καθημερινά 12:00πμ-14:00μμ).
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Δημ. Σούτσου 6
Τ. Κ. 11521, Αθήνα
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από την Τετάρτη 13/06/2018 έως και την Πέμπτη 28/06/2018 ή να αποστείλουν
ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier) σε σφραγισμένο φάκελο την αίτηση/πρόταση για την
κατά τα ανωτέρω προκηρυσσόμενη κατηγορία, με συνημμένα σε αυτή τα παρακάτω
απαραίτητα δικαιολογητικά στη διεύθυνση
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
Δημ. Σούτσου 6
Τ. Κ. 11521, Αθήνα

υπό την προϋπόθεση ότι η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης/πρότασης από το
πρωτόκολλο του ειδικού λογαριασμού κονδυλίων έρευνας του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων δεν
θα είναι μεταγενέστερη της Πέμπτης 28/06/2018 (ώρα 14.00 μ.μ.) καθώς η συνεδρίαση
της επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στις 29/06/2018.
Ο φάκελος που θα κατατεθεί / αποσταλεί πρέπει να φέρει εξωτερικά την ένδειξη
«Πρόταση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης (αρ. πρωτ.: 657/13-06-2018) με κωδικό
αναφοράς Κατηγορία Κ1 για το Υποέργο με α/α<1> και τίτλο «Αξιοποίηση των
υπολειμμάτων

οινοποίησης

προστιθέμενης

αξίας

για

για
τη

τη

παραγωγή

βιομηχανία

πρώτων

τροφίμων,

υλών

υψηλής

καλλυντικών

και

παραφαρμακευτικών ειδών» της ομώνυμης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS)
5007238
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να σελιδοποιηθούν και να αριθμηθούν. Στα
στοιχεία του βιογραφικού, που αναφέρονται στα εν λόγω δικαιολογητικά, πρέπει
να αναγράφεται η ειδική αρίθμηση και η σελίδα του δικαιολογητικού, στο οποίο
αναφέρεται ο υποψήφιος.
Για

περισσότερες

πληροφορίες

οι

ενδιαφερόμενοι/ες

μπορούν

να
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απευθύνονται στον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου κα Ευσταθία Σκώττη
(τηλ. 6943933574, email: efskotti@teiion.gr) και στον κ. Ιωάννη Τσάνη,
Προϊστάμενο ΕΛΚΕ (τηλ. 210- 9250280 (εσωτ.292), email: itsanis@teiion.gr )
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται, για την τεκμηρίωση των προσόντων τους
(απαιτούμενα και επιθυμητά), βάσει των απαιτήσεων του έργου, να υποβάλλουν τα
εξής δικαιολογητικά:
•
•
•

•

•

•

Αίτηση
Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες
αναφορές σε σχετικά έργα, εργασίες κλπ.
Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης. Οι τίτλοι
σπουδών που έχουν χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει
να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας του
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.).
Η γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου
σπουδών ξένης γλώσσας, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από το
ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο Ελληνικό Δημόσιο. Οι απόφοιτοι
ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν επικυρωμένη φωτοτυπία
του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος. Οι κάτοχοι προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών τίτλων Ιδρυμάτων του εξωτερικού αρκεί να επισυνάψουν
τον πρωτότυπο τίτλο Ιδρύματος του εξωτερικού, συνοδευόμενο από την
επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική.
Η επιθυμητή ερευνητική εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση του
διοικητικού υπευθύνου, στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
έργο ή πρόγραμμα, ο τίτλος, η διάρκεια απασχόλησης του υποψηφίου, η
αμοιβή και η συμβατική σχέση, με την οποία συνδεόταν ο υποψήφιος με
τον φορέα.
Για τις δημοσιεύσεις βιβλίων και άρθρων/περιοδικών απαιτείται να
επισυνάπτεται η σελίδα τίτλου, η σελίδα περιεχομένων ή/και η σελίδα που
φέρει το όνομα του συγγραφέα/μεταφραστή ή σχετική βεβαίωση του
εκδότη-επιμελητή. Εφόσον πρόκειται για ψηφιακό υλικό, απαιτείται
αναφορά στον ηλεκτρονικό ιστότοπο, στον οποίο έχει αναρτηθεί το υλικό
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(καταγραφή του URL).
Επιπλέον:
Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι πρέπει, επίσης, να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή
αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή από τον στρατό για χρονικό διάστημα ίσο ή
μεγαλύτερο της ενδεχόμενης απασχόλησής τους στο πλαίσιο της παρούσας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, πέραν των ως άνω υποχρεωτικών
δικαιολογητικών, να συνυποβάλλουν οποιοδήποτε ά λ λ ο , συναφές προς το
αντικείμενο της πρόσκλησης και του έργου, στοιχείο, που μπορεί να βοηθήσει
στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις γνώσεις και την
καταλληλότητά τους.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να έχουν λάβει τους απαιτούμενους
τίτλους σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της
πρότασης και, γενικότερα, να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα μέχρι τότε.
Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.
Οι ενδιαφερόμενοι, των οποίων η πρόταση θα γίνει αποδεκτή από τον ΕΛΚΕ
του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, σε συνέχεια της διαδικασίας αξιολόγησης, δεν έχουν
υποχρέωση προσκόμισης πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
δικαιολογητικών που εκδίδονται από τους φορείς του άρθρου 11 παρ. 2 Ν.
2690/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αντιθέτως, έχουν υποχρέωση
προσκόμισης ιδιωτικών εγγράφων, πρωτότυπων ή επικυρωμένων είτε από
Δικηγόρο είτε από ΚΕΠ (και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες), κατά τα οριζόμενα στις
αυτές διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου.
Τέλος, σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι/ες δεν πρέπει να έχουν κώλυμα από
ποινική καταδίκη ή υποδικία.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει η
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.
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Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί, με βάση τα παραπάνω
απαιτούμενα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα κατατεθούν.
Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η μ ε ο ι ο δ ή π ο τ ε τ ρ ό π ο , εκ των
υστέρων, συμπλήρωσή τους.
Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα
κριτήρια που ορίστηκαν στην παρούσα πρόσκληση (βλ. αντίστοιχη παράγραφο με
τίτλο Κριτήρια αξιολόγησης - Πίνακας Βαθμολόγησης).
Ως επιλογή αντισυμβαλλομένου, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με
την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης ΕΛΚΕ, νοείται η αποδοχή της σχετική
πρότασης προς την Επιτροπή. Η επιλογή αυτή θα γίνει μεταξύ των
ενδιαφερομένων, των οποίων η πρόταση είναι παραδεκτή και πληροί τους
ουσιαστικούς όρους της παρούσας πρόσκλησης. Ο ενδιαφερόμενος που θα
επιλεγεί θα ειδοποιηθεί προσωπικά.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο της παρούσης έχει τον χαρακτήρα
αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης».
Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων θα βαθμολογηθούν με βάση τον πίνακα
βαθμολόγησης και θα καταταχθούν, σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της
βαθμολογίας τους, με φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων θα
πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση η οποία διενεργείται πριν την κατάρτιση των
οριστικών πινάκων.
Σημειώνεται, σε κάθε περίπτωση, ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα
αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
(www.teiion.gr).
Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, κάθε ενδιαφερόμενος, με ειδικό
έννομο συμφέρον, έχει δικαίωμα:
Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας
ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

•

•

Πρόσβασης, εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης

9

ΑΔΑ: ΨΓΕΞ4691Ο5-ΩΓΩ

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και κατόπιν γραπτής αίτησης προς την
Αναθέτουσα Αρχή, στους ατομικούς φακέλους και στα ατομικά φύλλα
αξιολόγησης/βαθμολόγησης των υπολοίπων υποψηφίων, υπό τον όρο τήρησης
των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/4163-1/06.07.2012 έγγραφο της
Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ήτοι όταν συντρέχει
στο πρόσωπό του το έννομο συμφέρον της υπεράσπισης των δικαιωμάτων του
ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων ή αρχών.
Τυχόν ενστάσεις ή αίτηση πρόσβασης υποβάλλονται στο ΕΛΚΕ ιδιοχείρως ή
μέσω ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο προσώπου ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή
courier).
Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την
ένδειξη
«Ένσταση ή Αίτηση πρόσβασης - Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 657 / 13/06/2018
με Κωδικό:Κ1». Σε περίπτωση υποβολής μέσω ταχυδρομείου, το εμπρόθεσμο
της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της
ταχυδρομικής σήμανσης, που φέρει ο σχετικός φάκελος.
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή
των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή
φέρουν την ταχυδρομική σήμανση, μετά την παρέλευση της ανωτέρω
προθεσμίας, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες
(απαράδεκτες).
Ο ΕΛΚΕ δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που
υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η
αποδοχή πρότασης και η σύναψη σύμβασης ανήκει, σε κάθε περίπτωση, στη
διακριτική ευχέρεια του ΕΛΚΕ, ο οποίος ενεργεί με γνώμονα την καλύτερη
δυνατή εκτέλεση της ως άνω πράξης. Για το λόγο αυτό, επίσης, ο ΕΛΚΕ
δικαιούται να προχωρήσει σε μερική οριστικοποίηση του αποτελέσματος, ώστε
να προβεί στη σύναψη της σύμβασης σε διαφορετικό χρόνο από αυτόν της
οριστικοποίησης, αλλά πάντως εντός του χρονικού πλαισίου της πράξης.
Επιπρόσθετα, η αρμόδια επιτροπή επιλογής και κατά συνέπεια η Επιτροπή
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Ερευνών και Διαχείρισης δεν υποχρεούται να συνεκτιμήσει, για την επιλογή των
αντισυμβαλλομένων, τα κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 21 § 11 Ν 2190/1994,
όπως ισχύει, διότι, στο πλαίσιο εκτέλεσης της οικείας πράξης, προέχουν τα
κριτήρια επαγγελματικής, επιστημονικής κλπ. αξιολόγησης, τα οποία
εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Καθηγητής Ιωάννης Δραγώνας
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