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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ 

 

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου 

Κρήτης, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνεδρίασης 7/1-10-15 του ΔΣ της Εταιρείας, για την κάλυψη των αναγκών 

που προκύπτουν από την οργάνωση του προγράμματος αντισφαίρισης  στις εγκαταστάσεις της στην 

Πολυτεχνειούπολης, προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβουλο οργάνωσης, ανάπτυξης και εκτέλεσης επιχειρηματικού 

σχεδίου προγράμματος αντισφαίρισης.  

 

Αντικείμενο απασχόλησης : Ο ενδιαφερόμενος καλείται να οργανώσει, αναπτύξει και εκτελέσει επιχειρηματικό 

σχέδιο αξιοποίησης των γηπέδων αντισφαίρισης για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Θα είναι υπεύθυνος για την 

οργάνωση, σωστή και άρτια λειτουργία όλου του προγράμματος αντισφαίρισης (πρωινής και απογευματινής 

ζώνης), θα παρέχει κάθε μορφή διευκόλυνσης και βοήθειας προς τους προπονητές, θα έχει την ευθύνη για την 

συνεχόμενη ενημέρωσή τους και εκπαίδευσή τους για σύγχρονες πρακτικές και μεθόδους προπονητικής, θα 

ενημερώνει για παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την παροχή υπηρεσιών στους αθλούμενους  και 

θα οργανώνει αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις για την προβολή των δράσεων που λαμβάνουν χώρα στις 

εγκαταστάσεις αντισφαίρισης της Πολυτεχνειούπολης. Θα ενημερώνει γραπτώς την Εταιρεία για κάθε απόφαση, 

οικονομικής  ή διαχειριστικής φύσεως που προτίθεται να εφαρμόσει προκειμένου να λάβει σχετική γι' αυτό έγκριση 

από την Εταιρεία και θα  είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την οικονομική βιωσιμότητα του εφαρμοζόμενου πλάνου 

διαχείρισης των γηπέδων αντισφαίρισης. Τέλος, θα αναλάβει να σχεδιάσει και κατόπιν σχετικής έγκρισης  από το 

ΔΣ της Εταιρείας, να εκτελέσει έρευνα ικανοποίησης χρηστών μέσω ερωτηματολογίων του συνόλου των αθλητικών 

εγκαταστάσεων αλλά και έρευνα ικανοποίησης πελατών του κάθε επιμέρους προγράμματος άθλησης  ήτοι 

αντισφαίρισης, ομαδικής άθλησης και ποδοσφαίρου,  που οργανώνεται και λαμβάνει χώρα στις αθλητικές 

εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης.  Τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας έρευνας χρηστών και πελατών θα 

παρουσιαστούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά το τέλος των προγραμμάτων  για την περίοδο 2015-

2016. 

Προϋπολογισμός δαπάνης: 8.500€ εργοδοτικό κόστος σε ισόποσες δόσεις. 

Διάρκεια σύμβασης : Από την υπογραφή της σύμβασης και έως και την 31η-7-2016 

Τόπος διενέργειας έργου : Πολυτεχνείο Κρήτης 
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Απαραίτητα προσόντα: − Κατοχή πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανώτατης Εκπαίδευσης της 

ημεδαπής ή κατοχή ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από το 

ΔΟΑΤΑΠ . 

− Τουλάχιστον τριετής ενασχόληση - εμπειρία στο άθλημα της αντισφαίρισης που θα αποδεικνύεται από Δίπλωμα 

σχολής προπονητή τένις ή βεβαιώσεις σχετικής απασχόλησης ή βεβαιώσεις αποδοχών σε συλλόγους 

αντισφαίρισης, ή συμβάσεις απασχόλησης ως προπονητής/τρια ή συμμετοχή σε ανάλογες αθλητικές διοργανώσεις, 

διακρίσεις στο άθλημα κ.α. 

Επιθυμητά προσόντα :   

- Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τομείς σχετικούς με την οργάνωση και διοίκηση αθλητικών δραστηριοτήτων.  

- Παρακολούθηση σεμιναρίων σχετικών με το άθλημα του τένις. 

- Πιστοποίηση σε Η/Υ.  

- Γνώση ξένης γλώσσας Αγγλικών.  

- Οργανωτικές ικανότητες. 

  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1) Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικάτων 

προσόντων των ενδιαφερομένων και επικυρωμένους Τίτλους Σπουδών. 

2) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν : 

Α) το οικείο επαγγελματικό μητρώο/τεχνικό επιμελητήριο, εφ’ όσον είναι εγγεγραμμένοι. 

Β) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους οριστική καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Γ) ότι δεν βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 

αναγκαστικό συμβιβασμό ούτε έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

Δ) ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας δυνάμει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου και ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον 

αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και σχετικά με την πληρωμή φόρων και τελών  

Ε) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τους οποίους 

αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα. 

ΣΤ) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από 

την Αναθέτουσα Αρχή 

Ζ) ότι για την ανάληψη του έργου και την είσπραξη της αμοιβής δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο 

πρόσωπο τους και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσουν για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, 

εφόσον η Πρότασή τους γίνει αποδεκτή 

H) ότι παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής τους για τυχόν απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 

που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση της πρόσκλησης ή στη μη σύναψη της σχετικής σύμβασης. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με 

δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα 
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δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Εταιρείας και στη διεύθυνση «Κτήριο Ε4.103, 

Πολυτεχνειούπολη» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30- 13.30 και το αργότερο έως την Παρασκευή 16 

Οκτωβρίου 2015  και ώρα 10.00 π.μ. 

2. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης από το ΔΣ της Εταιρείας - επί τη βάσει των 

τυπικών και επιθυμητών προσόντων των ενδιαφερομένων. Πρόταση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα 

της παρούσας πρόσκλησης δεν αξιολογείται και απορρίπτεται. Το ΔΣ της Εταιρείας διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει 

τους επικρατέστερους υποψήφιους σε συνέντευξη.  

3. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται 

μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.   

4. Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 3 ημερών από την ανάρτηση στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eadip.tuc.gr) της σχετικής απόφασης του ΔΣ της Εταιρείας για την αποδοχή 

των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη της σύμβασης.  

5. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη 

διακριτική της ευχέρεια η ματαίωση της παρούσας διαδικασίας ή η επανάληψη αυτής με τους ίδιους ή με νέους 

όρους, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων. 

 

 

Η Δ/σα Σύμβουλος της Εταιρείας  

Μ. Πετραντωνάκη 
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