ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

“PROSFORA”
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ημ/νία:
Αρ.Πρωτ.:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«Pilgrimage tours and pilgrimages to Greece and Albania-PROSFORA»

Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με Τίτλο «Pilgrimage
tours and pilgrimages to Greece and Albania (PROSFORA)», Κωδικό MIS «5031714», το
οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg-IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania
2014-2020”, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη
σύμβασης ανάθεσης έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 και 30 του Ν. 590/77 (Φ.Ε.Κ.
Α΄146/1977) για το παρακάτω έργο:
Αντικείμενο σύμβασης:
Συμμετοχή στην λεπτομερή πιστοποίηση της τεκμηρίωσης των επιλεγμένων θρησκευτικών
μνημείων της ελληνικής πλευράς, στη συλλογή και τον εμπλουτισμό της τεκμηρίωσης (D.3.3.2).
Συμμετοχή στην αξιολόγηση και ταξινόμηση φωτογραφικού & οπτικοακουστικού υλικού των
επιλεγμένων θρησκευτικών μνημείων της ελληνικής πλευράς (D.3.3.3).
Η εκτέλεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
-

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από έναρξη της συμβάσεως έως
30/04/2020.

-

Η συνολική αμοιβή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορολογικών επιβαρύνσεων, τυχόν
κρατήσεων και ασφαλιστικών εισφορών, ανέρχεται στο ποσό των 11.084,00 €,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

-

Το έργο θα εκτελεστεί στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων και τα επιλεγμένα θρησκευτικά
μνημεία.

Είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης, το αργότερο μέχρι τη λήξη του
προγράμματος, εφόσον παραταθεί το πρόγραμμα, με ανάλογους όρους και με τη σύμφωνη
γνώμη του συμβαλλόμενου.
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Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή
ON/OFF

Α. Πτυχίο ΑΕΙ Ανθρωπιστικών Επιστημών της ημεδαπής
ή ισότιμο πτυχίο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ.

Απαιτούμενο (ON/OFF) Δεν βαθμολογείται

Β. Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία, στην υποστήριξη
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

10 ανά μήνα
(Προσμετρώνται έως 36
μήνες προϋπηρεσίας)

Γ. Πιστοποιημένη γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου
τουλάχιστον Β21.

Απαιτούμενο (ON/OFF) Δεν βαθμολογείται

Δ. Πιστοποιημένες γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα
αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Απαιτούμενο (ON/OFF) Δεν βαθμολογείται

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Α. Τεκμηριωμένη προϋπηρεσία σε ενέργειες πιστοποίηση της
τεκμηρίωσης θρησκευτικών μνημείων και ψηφιακής οργάνωσης
περιεχομένου Συγχρηματοδοτούμενων έργων: ψηφιοποίηση
υλικού για την ενημέρωση και τον εμπλουτισμό ψηφιακών
αποθετηρίων.

ΜΟΝΑΔΕΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

6 Ανά μήνα

Β. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 2:
Θεματική ενότητα συνέντευξης: Κατανόηση των απαιτήσεων
της θέσης, των στόχων του έργου και των κρίσιμων
παραγόντων επιτυχίας του.

Μη Γνώστης -0
Εισαγωγικές Γνώσεις – 10
Ενδιάμεσο επίπεδο -20
Ικανός – 30

Επισημαίνεται ότι:
1. Η απόδειξη της γνώσης ξένων γλωσσών και/ή χρήσης Η/Υ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που
διέπουν το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτές ισχύουν.
2. Σε συνέντευξη από την επιτροπή αξιολόγησης καλούνται ο πρώτος στην κατάταξη και όσοι υποψήφιοι,
μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων (εκτός της συνέντευξης) απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων
προσόντων, έχουν συνολική βαθμολογία με διαφορά μικρότερη ή ίση των 60 μονάδων βαθμολόγησης
από τη συνολική βαθμολογία του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου. Στην παραπάνω περίπτωση η
τελική κατάταξη γίνεται, μετά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, βάσει της συνολικής βαθμολογίας,
συνυπολογιζομένων και των μονάδων βαθμολόγησης της συνέντευξης. Σε περίπτωση που ο δεύτερος
και οι επόμενοι αυτού υποψήφιοι, μετά τη βαθμολόγηση των υπολοίπων (εκτός της συνέντευξης)
απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων, έχουν συνολική βαθμολογία με διαφορά μεγαλύτερη
των 60 μονάδων βαθμολόγησης από τη συνολική βαθμολογία του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου,
κανένας υποψήφιος δεν καλείται σε συνέντευξη και η τελική κατάταξη γίνεται βάσει της συνολικής
βαθμολογίας όλων των άλλων (εκτός της συνέντευξης) απαραίτητων και συνεκτιμώμενων
προσόντων. Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι που δεν προσέρχονται στη συνέντευξη κατόπιν κλήσης
τους απορρίπτονται.
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα τα οποία αναφέρονται
στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική
συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.
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Αξιολόγηση Αιτήσεων - Επιλογή
Οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στο Μητροπολιτικό
Συμβούλιο.
Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της Πρόσκλησης, δεν
βαθμολογείται και απορρίπτεται.
Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης
ανάθεσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον
χαρακτήρα αποδοχής σύμβασης ανάθεσης έργου και όχι «πρόσληψης». Η διαδικασία της
πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν
κατ’ ιδίαν.
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιωαννίνων, ενότητα «Νέα - Ανακοινώσεις» (ηλ. Διεύθυνση http://www.imioanninon.gr).
Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και σε περίπτωση παραίτησης ή πρόωρης λύσης της
σύμβασης με τον επιλεγέντα, δύναται να επιλέγεται ο επόμενος υποψήφιος σύμφωνα με τον πίνακα
κατάταξης που θα συνταχθεί.
Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης
έργου, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο
αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.

Υποβολή Αίτησης:
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν το έντυπο «Αίτησης για Σύναψη Σύμβασης
Ανάθεσης Έργου» 1 στην Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Το έντυπο αυτό θα πρέπει
να συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα έγγραφα που θα αποδεικνύουν τα
παραπάνω αναφερόμενα προσόντα. Τα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:
1. Έντυπο Αίτησης για Σύναψη Σύμβασης Ανάθεσης Έργου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφα Τίτλου Σπουδών,.
4. Αντίγραφα πιστοποιήσεων γνώσης ξένων γλωσσών, χρήσης ΗΥ, κλπ.
5. Αντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας.
6. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό ή στα
προσόντα.
Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν σε φάκελο στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως
Ιωαννίνων, Π. Ιωακείμ Γ10, Ιωάννινα, Τ.Κ. 452 21, με φυσική παρουσία των ενδιαφερομένων ή
με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή με αποστολή μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, μέσα σε
προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης, δηλαδή το
αργότερο μέχρι και την 14η Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν παραληφθεί και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου,
έως την άνω ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία. Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων ουδεμία ευθύνη
φέρει για το χρόνο παράδοσης των αιτήσεων που υποβάλλονται μέσω απλού ταχυδρομείου ή
υπηρεσιών ταχυμεταφοράς σε χρόνο μεταγενέστερο της παραπάνω προθεσμίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον π. Γρηγόριος
Μανόπουλο (2651026379).

1

Επισημαίνεται ότι το έντυπο της υποβολής αίτησης για σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου βρίσκεται στην ιστοσελίδα της
Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων (www.imioanninon.gr).
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ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ
Στοιχεία προσώπου που υποβάλλει την αίτηση:
Επίθετο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:
Επάγγελμα:
ΑΔΤ:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
E-mail:
Προς την Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων
Στο πλαίσιο της παραπάνω Πρόσκλησης, παρακαλώ όπως κάνετε δεκτή την αίτησή μου για σύναψη
της ακόλουθης σύμβασης:

στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο:

Συνημμένα υποβάλλω τα ακόλουθα (προσθέστε γραμμές εφόσον απαιτείται):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Δηλώνω υπεύθυνα ότι οι πληροφορίες που δίνονται στην παρούσα
αίτηση και τα συνημμένα αυτής είναι ακριβείς και αληθείς

Ιωάννινα, __/__/____

(Ονοματεπώνυμο - Υπογραφή)

