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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ 

 

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

Κρήτης για την κάλυψη παροδικών αναγκών της, προτίθεται να συνεργαστεί με προγραμματιστή ΗΥ για τη 

δημιουργία εφαρμογής συστήματος δέσμευσης χώρων αθλητικών δραστηριοτήτων.  

Ο ανάδοχος καλείται να αναπτύξει μία εφαρμογή παγκόσμιου ιστού με την οποία θα είναι δυνατή η 

δέσμευση χώρων από χρήστες, και η διαχείριση των δεσμεύσεων. Η δέσμευση θα γίνεται για συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα. Η δέσμευση θα γίνεται υπό προϋποθέσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν ως κριτήρια την 

ιδιότητα του χρήστη που επιθυμεί τη δέσμευση, τη χρονική περίοδο στην οποία γίνεται η δέσμευση, δέσμευση 

χώρου από πολλαπλούς χρήστες κ.α. Το σύστημα θα περιλαμβάνει επίσης λειτουργία ιδεατού πορτοφολιού, το 

οποίο μπορεί να γεμίζεται με χρήματα και να αφαιρούνται χρήματα σε περίπτωση χρεώσεων, ενώ θα διαχειρίζεται 

και τις χρεώσεις καθ' αυτές. Το σύστημα θα συνεργάζεται με τον κεντρικό κατάλογο προσώπων του Πολυτεχνείου 

Κρήτης (πρωτόκολλο LDAP) για την αυθεντικοποίηση χρηστών, ενώ θα δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων 

λογαριασμών πρόσβασης οι οποίοι θα αποθηκεύονται σε ξεχωριστή βάση δεδομένων. Ακριβείς προδιαγραφές και 

το σύνολο της προς ανάπτυξη λειτουργικότητας θα συμφωνηθούν κατά την έναρξη της σύμβασης.  

Απαραίτητα προσόντα: 

−  κατοχή πτυχίου Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή ισότιμου πτυχίου ΑΕΙ 

− εκτεταμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών παγκόσμιου ιστού με χρήση της γλώσσας PHP, που 

περιλαμβάνουν HTML φόρμες, διασύνδεση με σχεσιακές βάσεις δεδομένων και τεχνολογία AJAX. Οι υποψήφιοι 

καλούνται να υποβάλουν κατάλογο με σχετικά έργα στα οποία έχουν συμμετάσχει, αναφέροντας για το καθένα την 

τεχνολογία υλοποίησης και το δικό τους ρόλο στο έργο. 

Επιθυμητά προσόντα: 

− εμπειρία στη χρήση της βιβλιοθήκης jQuery 

− εμπειρία σε θέματα ανάλυσης χρησικανότητας (usability) 

− εμπειρία στη χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου typo3 

− εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών για το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου typo3 

− εμπειρία στη χρήση SVN 

Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για δύο ημερολογιακούς μήνες, αρχής γενομένης από την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, ενώ ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων 

ευρώ (3.500�) πλέον Φ.Π.Α 23%.  



Κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του αναδόχου στο χώρο του 

Πολυτεχνείου Κρήτης στην Πολυτεχνειούπολη τουλάχιστον είκοσι ώρες (20) την εβδομάδα με σκοπό το συντονισμό, 

τον έλεγχο προόδου του έργου και τη συνεργασία με το προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και Υπολογιστικής 

Υποδομής.  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 

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

προσόντα που αναγράφονται στο βιογραφικό των ενδιαφερομένων    με έμφαση  στα απαραίτητα και επιθυμητά 

προσόντα που αναφέρονται παραπάνω.  

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 του διαγωνισμού ή στη μη σύναψη της 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 επί ποινή αποκλεισμού τα 

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

διεύθυνση  «Κτήριο Πρυτανείας, Πλατεία Αγ. Μάρκου, Τέρμα οδού Αγ. Τίτου» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.30- 

13.30 και το αργότερο έως την Παρασκευή 11 Απριλίου 2014  και ώρα 13.30. 

2. Η αξιολόγηση των ενδιαφερομένων θα γίνει από τριμελή επιτροπή – προσωπικό της Διεύθυνσης Δικτύων και 

Υπολογιστικής Υποδομής του Πολυτεχνείου Κρήτης - επί τη βάσει των τυπικών και επιθυμητών προσόντων των 

ενδιαφερομένων.     

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 αποκλειστικά για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας εντός προθεσμίας 3 

ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης περί της κατακύρωσης στους ενδιαφερομένους. 

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 Διευθύνουσα Σύμβουλος της Εταιρείας 

Μαρία Πετραντωνάκη 


