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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας 
και του Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 
Κτήριο Ε4.103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων 
Τηλέφωνο: 28210 37055, info@eadip.tuc.gr   

        Χανιά, 22/6/15 

                   Αρ. πρωτ.: 1105 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

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

Κρήτης, Ειδικό Ν.Π.Ι.Δ., προτίθεται να συνεργαστεί με σπουδαστή ή σπουδάστρια τμήματος 

σπουδαστή/σπουδάστρια ΙΕΚ τμήματος «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ» ή σπουδαστή/σπουδάστρια ΕΠΑΛ τμήματος «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» για 

την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών λογιστικής διαχείρισης που προέκυψαν από τη λειτουργία της και ανακοινώνει 

την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη μιας (1) σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως : 

 

Διάρκεια απασχόλησης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης 

Προϋπολογισμός αμοιβής ανατιθέμενου έργου : 880 ευρώ συμ/νου κάθε νόμιμης κράτησης. 

Τόπος εκτέλεσης του έργου: Γραφεία Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας και του 

Τεχνολογικού Πάρκου του Πολυτεχνείου Κρήτης 

Λόγω της φύσεως του υπό εκπόνηση έργου απαιτείται η αυτοπρόσωπη καθημερινή παρουσία του/της 

Αναδόχου, όπου ορίζεται ανωτέρω για τουλάχιστον τέσσερις (4)  ώρες ημερησίως.  

Αντικείμενο απασχόλησης :  

1. Δημιουργία, σύνταξη και τήρηση λογιστικών καταστάσεων καθώς και παρακολούθηση ταμείου 

και συνδρομών σχετικών με το πρόγραμμα καλοκαιρινών δραστηριοτήτων που οργανώνει η Εταιρεία. 

2. Υποβοήθηση στη συλλογή, ταξινόμηση και αποστολή λογιστικών καταστάσεων και αρχείων 

σχετικών με τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2014 από σώμα Ορκωτών 

λογιστών. 

3. Προετοιμασία, αρχειοθέτηση και καταχώρηση στο σύστημα TAXISNET των ιδιωτικών 

συμφωνητικών μίσθωσης λαχανόκηπων στο Πάρκο Χλωρίδας και Πανίδας του Πολυτεχνείου  Κρήτης. 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1) Απολυτήριο Λυκείου 

2) Βεβαίωση φοίτησης σε προαναφερόμενο τμήμα ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ  

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ : 

1) Πιστοποίηση σε Η/Υ 

2) Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

1) Πρόταση (επισυνάπτεται στο Παράρτημα της παρούσας) 

2) Βιογραφικό Σημείωμα, το οποίο θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν τα προσόντα 

που αναγράφονται στο βιογραφικό των ενδιαφερομένων με έμφαση στα απαιτούμενα και συνεκτιμώμενα πρόσθετα 

προσόντα που αναφέρονται παραπάνω.  

3) 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, 

αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό. 

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

αποδέχονται όλους ανεπιφύλακτα 

Ε) ότι δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις στην υποβαλλόμενη Πρόταση και γενικά κατά την 

παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Εταιρεία  

ΣΤ) 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 

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

που αφορά στην αναβολή ή στη ματαίωση του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της σύμβασης. 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο, αλλά με δική 

τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα επί ποινή αποκλεισμού τα 

παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο στα γραφεία της Εταιρείας και στη 

διεύθυνση  «Κτήριο Ε4.103, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Χανίων» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30 - 

13.30 και το αργότερο έως τη Δευτέρα 6/7/15 (τέλος προθεσμίας). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή 

αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο, λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος 

μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. 

2. Αντικατάσταση της Πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών 

επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων. 

3. Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής Προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης 

έργου της παρούσας δεν είναι διαγωνιστική, η δε τυχόν επιλογή αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής 

Πρότασης και όχι «πρόσληψης».  

4.. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από το Δ.Σ. της Εταιρείας επί τη βάσει των απαιτούμενων 

και συνεκτιμώμενων πρόσθετων προσόντων των ενδιαφερομένων. Υποβληθείσα Πρόταση, η οποία δεν πληροί τα 

απαιτούμενα προσόντα της παρούσας, δεν αξιολογείται και απορρίπτεται. 

5. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων τελείται δια της ανάρτησης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.eadip.tuc.gr) της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. για την αποδοχή των αποτελεσμάτων 
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αξιολόγησης των Προτάσεων και τη σύναψη της σύμβασης. Δυνατότητα ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας 3 

ημερών από την ανάρτηση της ως άνω απόφασης στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους και σε αυτά των λοιπών υποψηφίων 

κατόπιν γραπτής αίτησής τους και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του ν. 2690/1999.  

7. Το τελικό ύψος της αμοιβής τελεί υπό τους περιορισμούς της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. 

8. 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. 

 

Πληροφορίες: κα Μαρία Πετραντωνάκη (info@eadip.tuc.gr), τηλέφωνο: 2821037055, ώρες 8.30 π.μ. έως 

13.30μ.μ. 

 

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας 

 

          Μαρία Πετραντωνάκη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Όνομα : ……………………………………………………………………………………………………… 

Επώνυμο : ……………………………………………………………………………………………………… 

Πατρώνυμο : ……………………………………………………………………………………………………… 

Ημερ/νία Γέννησης : ……………………………………………………………………………………………………… 

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις : ……………………………………………………………………………………………………… 

Δ/νση : ……………………………………………………………………………………………………… 

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………………………………………………… 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

 

ΠΡΟΣ  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ 

 

Σας υποβάλω Πρόταση στο πλαίσιο της με αριθμό πρωτ. ………./2015 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ακόλουθη θέση : 

Θέση: ………………………………………………………………………………………………  

 

 

Συνημμένα υποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά : 

1. …………………. 

2. …………………. 

3. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Χανιά, ….. / ….. / ……. 

                Ο/Η Υποβάλλων/ουσα την Πρόταση 
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