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             Αθήνα,7/5/2014 
 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 685 
   Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 969 

 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Θέμα:  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη 
με αντικείμενο τη δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3  εθνικών ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος BUILD SEE 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος 
Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας υπόψη: 

 
• Τον «Κανονισμό Προμηθειών και Έργων» της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.,  
• Την υπ’ αριθ. 3/21-3-2013 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με την οποία καθορίστηκαν 

τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει των άρθρων 19, 20, 21 του Κανονισμού Προμηθειών και 
Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και παροχή δικαιώματος υπογραφής από το Δ.Σ. στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου 
απαιτείται, 

• Τον Οδηγό Υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος BUILD SEE 
• Την υπ’ αριθ. 14023/ΕΥΘΥ 521 - 31.03.2012 Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των 

Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», 
• Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται με τη συγχρηματοδότηση του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου, 
 

Εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επί τη βάσει της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα 
φυσικά πρόσωπα – ανεξάρτητοι επαγγελματίες να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη σύναψη σύμβασης έργου με 
αντικείμενο τη δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3  εθνικών ομάδων εργασίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προγράμματος «Addressing the divide between EU indications and their practical implementation in the green 
construction and eco-social re-qualification of residential areas in South East Europe regions», με το ακρωνύμιο ECO 
BUILD, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «south east Europe » το οποίο υλοποιεί η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., σύμφωνα με τους 
παρακάτω όρους. 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 
Η E.A.T.A. Α.Ε.  συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα BUILD SEE, το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα SOUTH EAST EUROPE, το οποίο αποτελεί ένα μοναδικό εργαλείο περιφερειακής, πολιτικής  και 
εδαφικής συνεργασίας, που προωθεί την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό σε μια γεωγραφική περιοχή, όπως η 
Νοτιοανατολική Ευρώπη,   περίπλοκη και πολυποίκιλη.  

Ταχ.Δ/νση  
Ταχ. Κώδικας 
Πληροφορίες   
Τηλέφωνο  
Fax    
e-mail   

: Ξενοφώντος 7 
: 10557 Αθήνα 
: κα Μακέδου  
: 210 3253123 
: 210 3216653 
: info@developathens.gr 

 

Με την 

συγχρηματοδότηση 

της Ε.Ε. 
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Το έργο BUILD SEE υλοποιείται την περίοδο: 01/2013 - 01/2015. Σκοπός του είναι η αντιμετώπιση του χάσματος 
μεταξύ των ενδείξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  και της πρακτικής εφαρμογή τους στον τομέα της αειφόρου 
κατοικίας και της ανάπτυξης κοινωνικής και οικολογικής συνείδησης στην περιοχή της Νοτιανατολικής Ευρώπης. 

Άξονας προτεραιότητας : Ανάπτυξη Διεθνών Συνεργειών  

Περιοχή παρέμβασης : Αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων που επηρεάζουν τις μητροπολιτικές περιοχές και 
τα περιφερειακά οικιστικά  συστήματα 

 
Το πρόγραμμα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να απαντήσει σε ερωτήματα που αφορούν στην οικιστική ανάπτυξη 
και την αειφορία. Θα δώσει εφόδια και εργαλεία στη δημόσια διοίκηση, στις επιχειρήσεις, καθώς και στους πολίτες 
να ενημερωθούν για πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον. 

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι, προσπαθεί να προσεγγίσει ένα αναπτυξιακό μοντέλο για αειφόρο 
ανάπτυξη και ένα ποιοτικό μοντέλο διακυβέρνησης για κατανομή των ευθυνών και διαδικασιών για ένα νέο 
πολεοδομικό σχεδιασμό.    

Το έργο προωθεί την συνέργια του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα  και αναπτύσσει οικολογικά, οικονομικά και 
κοινωνικά πλεονεκτήματα, δίνοντας λύσεις σε θέματα αειφορίας, ενεργειακών κτηρίων καθώς και αειφόρου 
κατοικίας.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού μια από τις βασικές του δράσεις είναι να δημιουργηθούν 3 ομάδες εργασίας 

ως εξής:  

Ομάδας  Εργασίας 1 : Δημόσια θέματα αειφορίας  σχετικά με τον νόμο και τις διαδικασίες 

Ομάδα εργασίας 2 :  Κοινωνικά θέματα αειφορίας σχετιζόμενα με την συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνικής 
συνοχής 

Ομάδα εργασίας 3 : Καινοτόμα πολεοδομικά θέματα που συνδέονται με την τεχνολογία και τις νέες οικιστικές 
μεθόδους  

Οι ομάδες αυτές θα διεξάγουν συναντήσεις με σκοπό να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα για τις 3 
προαναφερθείσες θεματικές, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση αναφοράς. Ο Εξωτερικός Συνεργάτης 
(ελεύθερος επαγγελματίας) θα αναλάβει τη συγγραφή της εν λόγω έκθεσης αναφοράς των 3  εθνικών ομάδων 
εργασίας. 
 
2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  
 
Πιο συγκεκριμένα, ο Εξωτερικός Συνεργάτης οφείλει να παρουσιάσει αναλυτικά την πρόοδο υλοποίησης του έργου 
των ως άνω 3 ομάδων εργασίας και να συμμορφώνεται στις παρατηρήσεις του αρμοδίου οργάνου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
Υποχρεούται επίσης να συνεργάζεται με το προσωπικό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., προκειμένου να συζητούνται προβλήματα 
ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης και να δίδονται οδηγίες, 
κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 
 
Παραδοτέο: Δημιουργία μιας έκθεσης αναφοράς (40 σελίδων) με τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις των 
συναντήσεων των τριών εθνικών ομάδων εργασίας, που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του έργου. Η έκθεση αναφοράς 
θα βασιστεί στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των συναντήσεων, τα οποία θα  δοθούν σε ηλεκτρονική και   
συμβατική μορφή σε αυτόν που θα αναλάβει το έργο.  
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3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
 
Το διάστημα υλοποίησης του έργου θα διαρκέσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως τις 30/6/2014. Η 
εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης του Εξωτερικού Συνεργάτη που θα επιλεγεί υπολογίζεται σε 4  ανθρωπομήνες. 
 
Τόπος εκτέλεσης του έργου του Εξωτερικού Συνεργάτη είναι η Αθήνα και ειδικότερα τόσο τα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε. στην Αθήνα, επί της οδού Ξενοφώντος αρ. 7 όσο και η έδρα του.  
 
Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  δύναται, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου της για την παρακολούθηση και 
παραλαβή του έργου του Εξωτερικού Συνεργάτη και απόφαση του Δ.Σ. της, να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς 
την σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της διάρκειάς της. 
 
4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
Το ανώτατο όριο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται σε δέκα χιλιάδες Ευρώ (10.000,00€), πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α., μείον των νόμιμων κρατήσεων. Το σύνολο του ποσού αυτού θα καλυφθεί από την Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε. μέσω των πόρων που θα της αποδοθούν για το σκοπό αυτό κατά 75 % από το South East Europe και κατά 25% 
από εθνικούς πόρους  ως φορέα εποπτείας και χρηματοδότησης του ως άνω έργου. 
 
Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε. θα είναι συνδεδεμένος με το παραδοτέο αλλά και το χρονοδιάγραμμα υποβολής του. Η καταβολή από την 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του ποσού της αμοιβής του Εξωτερικού Συνεργάτη για το παρασχεθέν έργο του δύναται να γίνεται 
τμηματικά και σωρευτικά υπό τους εξής όρους: i) μετά από παραλαβή του παραδοτέου από το αρμόδιο όργανο της 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε για την παρακολούθηση και παραλαβή του έργου των  παρασχεθεισών υπηρεσιών και την έκδοση των 
σχετικών πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής, ii) την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στο λογαριασμό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., 
iii) την έκδοση της σχετικής εντολής από το αρμόδιο όργανο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. προς το Λογιστήριο και iv) την έκδοση 
σχετικού δελτίου παροχής υπηρεσιών από τον Εξωτερικό Συνεργάτη. 
 
Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ουδεμία υποχρέωση έχει για καταβολή οποιασδήποτε ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Εξωτερικού 
Συνεργάτη. 
 
 
 5. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ  
 
5.1 Απαραίτητα Προσόντα  

 Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. – Α.Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμο και αναγνωρισμένο πτυχίο ιδρύματος εξωτερικού 
από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) 

 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, 
β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 

 
5.2 Επιπρόσθετα (βαθμολογούμενα) προσόντα 

 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν συνάφεια για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου 
έργου, όπως προκύπτουν από κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου υποψηφιότητας. 

 Γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ανώτερο από το απαραίτητο. Γνώση επίσης δεύτερης επίσημης 
γλώσσας της Ε.Ε. θα συνεκτιμηθεί. 
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 Μεταπτυχιακός τίτλος  σε συναφές αντικείμενο (συνοδευόμενο από πράξη αναγνώρισης από το 
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από ίδρυμα του εξωτερικού) 

 
 

6. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ 
 
Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής: 
 
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί σε υπηρεσίες του δημοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. πρώτου ή δεύτερου βαθμού, σε 
Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ή σε φορείς της παρ. 3 του 
άρθρου 1 του ν. 2527/1997, απαιτείται βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα από την οποία να προκύπτει με 
σαφήνεια, το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής. 
 
Όταν η εργασία έχει παρασχεθεί στον ιδιωτικό τομέα: 
i. Βεβαίωση του ιδιωτικού φορέα (στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν 
πρόκειται για νομικό πρόσωπο) από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε 
και η χρονική διάρκεια της παροχής ή Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην 
οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού 
προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο. 
ii. Επιπλέον βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. 
 
Όταν η εμπειρία αφορά την άσκηση ελεύθερου επαγγελματία: 
i. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της ασφάλισής του. 
ii. Υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος 
της εμπειρίας του. 
iii. Υποβολή μιας τουλάχιστον σχετικής σύμβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν ενδεικτικώς τη 
διάρκεια της εμπειρίας. 
 
Επισημαίνεται ότι οι άρρενες ενδιαφερόμενοι που θα επιλεγούν, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά πριν την 
υπογραφή της σύμβασης αντίστοιχο δικαιολογητικό εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης 
απαλλαγής από αυτές. 
 
 
7. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.developathens.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θα παραμένει 
αναρτημένη τουλάχιστον 15 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης στην παραπάνω 
ιστοσελίδα.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους την 
υποψηφιότητά τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής προθεσμίας που 
αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.developathens.gr, ήτοι από 8 Μαιου  
2014 έως και 22 Μαίου   2014 σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της 
οδού Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.  
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Ο φάκελος της υποψηφιότητας πρέπει να έχει την ένδειξη: 
 
Προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την με αριθμ. Πρωτ. 969/685-7/5/2014 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη σύμβασης έργου  με ένα (1) Εξωτερικό Συνεργάτη με αντικείμενο την δημιουργία έκθεσης αναφοράς των 3  
εθνικών ομάδων εργασίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος BUILD SEE 
 
 
Ο φάκελος της υποψηφιότητας θα περιέχει υποχρεωτικά: 
 
1. Πρωτότυπη ενυπόγραφη αίτηση (δεν διατίθεται υπόδειγμα) 
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
3. Νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών (πτυχίο, πτυχία ξένων γλωσσών, κ.α.) 
4.Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τα απαραίτητα ή/και δηλωθέντα επιπρόσθετα 
βαθμολογούμενα προσόντα 
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.   
 
Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων 
της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω:  
 
1. ΕΛΤΑ  
2. Εταιριών Ταχυμεταφορών (courier). 
Όσες Αιτήσεις υποβληθούν με τους παραπάνω δύο τρόπους, θα παραληφθούν μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία 
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη μη 
εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου υποψηφιότητας ή για το περιεχόμενό του.  
 
Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πριν ή κατά 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00. Η υποβολή υποψηφιότητας συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και 
ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον υποψήφιο όλων των όρων της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις προϋποθέσεις που 
ορίζονται ως υποχρεωτικές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 
8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που έχει 
συσταθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων βασίζεται στη βαθμολόγηση 
Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στον κάτωθι πίνακα :  
 
Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Μέγιστη Βαθμολογία 

 

1 Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και υποστήριξη 
συγχρηματοδοτούμενων έργων  

                   50 
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2 Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που έχουν 
συνάφεια με την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου, 
όπως προκύπτουν από κάθε άλλο στοιχείο του φακέλου 
υποψηφιότητας. 

30 

3 Γνώση Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο ανώτερο από το 
απαραίτητο. Γνώση δεύτερης επίσημης γλώσσας της Ε.Ε. 

20 

4 Μεταπτυχιακές σπουδές σε συναφές αντικείμενο 
 

                   30 
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Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει : 
 
i) Έλεγχο του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων κατά τα ανωτέρω. 
ii) Αξιολόγηση των απαραίτητων και επιπρόσθετων βαθμολογούμενων προσόντων των υποψηφίων. Η Επιτροπή 
ακολουθεί κατά την αξιολόγηση ενιαία και αντικειμενική μέθοδο σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε 
να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη και αποδοχή της καλύτερης υποψηφιότητας που εξασφαλίζει την 
άρτια εκτέλεση του προς ανάθεση έργου σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων 
πράξεων. Επιπρόσθετα η Επιτροπή Αξιολόγησης δεν δεσμεύεται να συνεκτιμήσει στην επιλογή των 
αντισυμβαλλομένων τα κοινωνικά κριτήρια της παρ. 11 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, καθώς προέχουν τα 
κριτήρια, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή συνάφεια με το αντικείμενο του προς ανάθεση έργου και 
εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεσή του. 
iii) Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα, κατά την ελεύθερη κρίση της, να καλεί εκείνους από τους 
υποψηφίους, για τους οποίους πρόκειται να εισηγηθεί την αποδοχή των υποψηφιοτήτων τους, σε προσωπική 
συνέντευξη, για την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τους τίτλους σπουδών και την επαγγελματική τους εμπειρία, 
για την άρτια εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου. 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης με Πρακτικό της εισηγείται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. την ανάθεση του 
έργου στον υποψήφιο με την καλύτερη βαθμολογία βάσει των παραπάνω κριτηρίων.  
 
Ο τρόπος αμοιβής του Εξωτερικού Συνεργάτη, καθώς και των λοιπών όρων εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής 
του έργου θα προβλέπεται εκτενώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί επί τη βάσει των όρων της παρούσας 
Πρόσκλησης σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Προμηθειών και Έργων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  
 
Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί πρόταση για την σύναψη σύμβασης 
με τους ενδιαφερόμενους. 

 
Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 
 

Αλέξης Γαληνός  
Διευθύνων Σύμβουλος  
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