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Σέρρες, 29/7/2022 

Αρ. Πρωτ.:7743 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΔΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΩΝ  

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. (Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.) στο 

πλαίσιο των δράσεων D2.2.2, D4.2.1, D4.2.3, D4.2.4 και  D4.2.5 του έργου με τίτλο «Bike Cities 

Network for bikes , e-bikes, etc.» και ακρωνύμιο «BIKE CITIES» με κωδικό ΟΠΣ 5055469  που έχει 

ενταχθεί στο διασυνοριακό πρόγραμμα “INTERREG IPA CROSS-BORDER COOPERATION 

PROGRAMME’’ “GREECE - REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA 2014-2020”ανακοινώνει την πρόθεση 

σύναψης μίας (1) σύμβασης έργου. Ειδικότερα καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν 

αιτήσεις για σύναψη Σύμβασης έργου για μία (1) θέση Υπεύθυνου Υποστήριξης Συντονισμού και 

Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ., διάρκειας δώδεκα (12) 

μηνών, ως εξής: 

 μία (1) θέση Υπεύθυνου Υποστήριξης Συντονισμού και Υλοποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ.  

Υπεύθυνος Υποστήριξης Συντονισμού και Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

Προγραμμάτων Κατάρτισης και  Έργων του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. 

(Αριθμός Συμβάσεων: 1, Προϋπολογισμός: 9,07€/ώρα (μέγιστο 176 ώρες/μήνα). Επισημάνεται ότι 

στη δαπάνη περιλαμβάνεται η προκαταβολή φόρου 20% η οποία θα παρακρατείται, 

περιλαμβάνονται επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πάσης φύσεως φορολογικές 

επιβαρύνσεις σύμφωνα με τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/12-5-2016, ήτοι ΦΠΑ 24% (ποσό  

1,53€), φόρος ελευθέρων επαγγελματιών  (1,28€),  ΕΦΚΑ  (1,73€) -  Καθαρό πληρωτέο  4,52€.  

Το συνολικός κόστος της σύμβασης θα ανέρχεται σε 15.872,50 €ευρώ (σε περίπτωση μέγιστης 

απασχόλησης για τους 12 μήνες ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και όλων των νόμιμων 

φορολογικών και ασφαλιστικών κρατήσεων. 

Ο Υπεύθυνος Υποστήριξης Συντονισμού και Υλοποίησης Φυσικού  Αντικειμένου Προγραμμάτων 

Κατάρτισης και  Έργων του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. θα συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Έργου, την Ομάδα 

Έργου (Επιστημονικός Υπεύθυνος, Υπεύθυνος Λογιστηρίου, Υπεύθυνος Υλοποίησης Δράσεων) και 

τις Επιτροπές Παρακολούθησης, Παραλαβής και Αξιολόγησης, όπως ορίζονται από το 

οργανόγραμμα και τις αποφάσεις του Δ.Σ.  
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Αναλυτικότερα ο/η Υπεύθυνος Υποστήριξης Συντονισμού και Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου Προγραμμάτων Κατάρτισης και  Έργων του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. σε συνεργασία με τους 

παραπάνω θα συνεισφέρει: 

 Στη διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη οικονομικού αντικειμένου  

 Στον σχεδιασμό χρηματοοικονομικού προγραμματισμού  

 Στις εισπράξεις και πληρωμές βάσει νόμιμων δικαιολογητικών  

 Στον προγραμματισμό διενέργειας των προμηθειών  

 Στη διεκπεραίωση διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού, εξαρτημάτων και υλικού σύμφωνα 

με τις κατευθύνσεις τις κεντρικής διοίκησης  

 Στη διαχείριση των αποκλίσεων οικονομικού αντικειμένου (αξιολόγηση προβλημάτων / 

αποκλίσεων, λήψη μέτρων για την επίλυσή τους) 

 Στον έλεγχο της τήρησης του χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και στις απαιτούμενες 

ενέργειες διόρθωσης τυχόν αποκλίσεων  

 Στην προετοιμασία φακέλων οικονομικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την 

εκάστοτε διαχειριστική αρχή  

 Στη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων  

 Στη διαχείριση, παρακολούθηση και επίβλεψη φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του 

υπάρχοντος έργου  

 Στην παρακολούθηση και έλεγχο της προόδου του έργου, της επικαιροποίησης του 

χρονοδιαγράμματος και της καταγραφής τυχόν αποκλίσεων ως προς το φυσικό αντικείμενο  

 Σε προτάσεις για τη διαχείριση των αποκλίσεων φυσικού αντικειμένου (αξιολόγηση 

προβλημάτων / αποκλίσεων, λήψη μέτρων για την επίλυσή τους)  

 Στην παρακολούθηση της οργάνωσης και  υλοποίησης των επιμέρους δράσεων  

 Στην παρακολούθηση των σταδίων υλοποίησης των έργων σε σχέση με τον χρονικό 

προγραμματισμό  

 Στον σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων του έργου  

 Στη διασφάλιση ποιότητας 

 Στον σχεδιασµό, συγγραφή και υποβολή προτάσεων/φακέλων χρηματοδότησης Εθνικών 

και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

 Στην ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου του 

έργου  με στόχο την αποτελεσματική λειτουργία του κάθε έργου  

 Στη διασφάλιση των όρων δημοσιότητας και επιλεξιμότητας του έργου ανάλογα με τους 

κανονισμούς των προγραμμάτων 

 Στη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου όπως 

απαιτείται κάθε φορά στην εκάστοτε Διαχειριστική Αρχή  

 Στην τήρηση  φυσικών και ηλεκτρονικών αρχείων κάθε έργου βάσει των απαιτήσεων του 

εκάστοτε προγράμματος 

 Στην προετοιμασία φακέλων φυσικού αντικειμένου σε περίπτωση ελέγχου από την 

εκάστοτε διαχειριστική αρχή  

 Στη σύνταξη ενδιάμεσων και τελικών απολογιστικών εκθέσεων  

 Στην επικοινωνία µε εταίρους και χρηματοδοτικές αρχές 
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 Στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ιδεών 

 Στη διαδικασία εύρεσης εταίρων 

 Στη συνεργασία με τους εταίρους του κάθε προγράμματος για την ομαλή εξέλιξη των έργων 

Όσον αφορά στα προγράμματα κατάρτισης, τις Δράσεις Προώθησης στην Απασχόληση και τις 

Δράσεις Συμβουλευτικής, ο/η Υπεύθυνος Υποστήριξης Συντονισμού και Υλοποίησης Φυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου του έργου θα συνεργάζεται με τον Διευθυντή Κατάρτισης, τον 

Επιστημονικό Υπεύθυνο της Κατάρτισης, τον Υπεύθυνο Υλοποίησης της Κατάρτισης και τον Επόπτη 

Πρακτικής Άσκησης, όπως ορίζονται από το οργανόγραμμα και τις αποφάσεις του Δ.Σ.  

Αναλυτικότερα ο/η Υπεύθυνος Υποστήριξης Συντονισμού και Υλοποίησης Φυσικού και Οικονομικού 

Αντικειμένου του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. σε συνεργασία με τους παραπάνω θα συνεισφέρει: 

 Στις διαδικασίες υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης 

 Στη διαμόρφωση και στη λήψη αποφάσεων σε ότι αφορά την επιλογή θεματικών 

αντικειμένων και προγραμμάτων σπουδών των προγραμμάτων κατάρτισης 

 Στις επιστημονικές επιτροπές σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των 

προγραμμάτων κατάρτισης 

 Στην υποστήριξη των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. στη διαμόρφωση τμημάτων κατάρτισης 

 Στην υποστήριξη των στελεχών του Κ.Δ.Β.Μ. στην προετοιμασία και υλοποίηση των 

ενεργειών έναρξης και λήξης των προγραμμάτων κατάρτισης 

 Στις ενέργειες ενημέρωσης, παρακολούθησης, και συντονισμού εκπαιδευτών και 

εκπαιδευομένων 

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο οικονομικών επιστημών ΠΕ 

 Μεταπτυχιακό τίτλο σε συναφές με τον φορέα αντικείμενο 

 Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους  μετά την λήψη του πτυχίου 

 Γνώση αγγλικής γλώσσας (C1/C2) 

 Πιστοποιητικό  γνώσεων  χειρισμού  ηλεκτρονικών  υπολογιστών  στα αντικείμενα: α) 

επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 

Κατά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη θετικά, επιπλέον 

τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα  που αποδεδειγμένα έχουν οι υποψήφιοι. 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 

Α) Θα επιλεγεί ο/η υποψήφιος/α συνεργάτης που πληροί και τους δύο εξής όρους: 

1. ικανοποίηση όλων των προαναφερθέντων ελάχιστων απαραίτητων προσόντων 

2. συγκέντρωση της συγκριτικά μεγαλύτερης συνολικής βαθμολογίας για όλα τα κριτήρια. 
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Β) Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα διενεργηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης σύμφωνα με την 

απόφαση του Δ.Σ. (7/5-7-2022), με βάση τον κάτωθι αναλυτικό πίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και 

βαθμολόγησης. 

 

Α/Α 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 

1 
Επιστημονική 

Επάρκεια 

Πτυχίο A.E.I.  
 (όπως περιγράφεται παραπάνω) 

Άριστα (8,50-10): 
150 μονάδες 

Λίαν Καλώς (6,50-8,49): 
100 μονάδες 

Καλώς (5,00-6,49): 
50 μονάδες 

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Σπουδών 

Στο γνωστικό αντικείμενο 
της θέσης ή του φορέα: 

100 μονάδες 

Σε άλλο γνωστικό 
αντικείμενο: 
50 μονάδες 

2 Άλλα προσόντα 

Π.1. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας (C1/C2) 100 μονάδες 

Π.2. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 70 μονάδες 

3 Συνέντευξη  Συνέντευξη 200 μονάδες 

 

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται με βάση το κριτήριο της 

εντοπιότητας με την εξής σειρά: Προηγούνται οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σερρών, 

ακολουθούν οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, ακολουθούν οι 

μόνιμοι κάτοικοι  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τέλος έπονται οι μόνιμοι κάτοικοι 

όλων των Π.Ε. της χώρας. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες έχουν δικαίωμα εντός προθεσμίας 3 ημερολογιακών ημερών από την 

επόμενη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων να υποβάλουν εγγράφως ένσταση κατά της κατάταξής 

τους. Η ένσταση και τα τυχόν συνοδευτικά αυτής στοιχεία θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στα 

γραφεία του Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέχρι και τις 08-08-2022. 

Οι αιτήσεις κατατίθενται σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της πρόσκλησης στην Κεντρική Δομή 

Σέρρες, τέρμα Ομονοίας ΤΗΛ.: 2321023640, 2321045405, 6981014392 Ώρες : 9:00 – 14:00, Δευτέρα 

έως Παρασκευή, Σέρρες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 12:00 και πρέπει να 

περιλαμβάνουν: 
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 Αίτηση με τα στοιχεία του / της υποψήφιου / ας διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ 

www.kekpkm.gr. 

 Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα με τα αποδεικτικά των τυπικών προσόντων 

 

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 

 

«Στοιχεία ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου» (ονοματεπώνυμο φυσικού ή νομικού 

προσώπου / διακριτική ονομασία,  διεύθυνση,  ΑΦΜ /  ∆ΟΥ ,  ημερομηνία έναρξης 

δραστηριότητας).  

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α  

Για την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7743/29-07-2022» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:8-8-2022 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη,  16/08/2022  και ώρα 12:00 μ.μ. στο Κτίριο του  

Κ.Δ.Β.Μ.  στην Τέρμα Ομονοίας, Κ.Δ.Β.Μ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 62100, Σέρρες, 

ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού. 

Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για  ενενήντα (90) ημερολογιακές μέρες από την 

επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 

To Κ.Δ.Β.Μ. Π.Κ.Μ. θα αποδεχθεί από τις υποβαλλόμενες αιτήσεις εκείνη που εξασφαλίζει την 

άρτια εκτέλεση του αντικειμένου και πληροί στο σύνολο της και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την σύναψη σύμβασης παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών δεν είναι διαγωνιστική και ότι η επιλογή αντισυμβαλλόμενου για την 

παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στο πλαίσιο σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, 

συνιστά αποδοχή πρότασης κι ουδόλως πληροί τις προϋποθέσεις κατάρτισης σύμβασης 

εξαρτημένης εργασίας ή αντιστοίχου, παρομοίου συμβατικού δεσμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες  

ημέρες  και  ώρες  στα  τηλ.  2321045405  / 2321023640 και  στο  e-mail: info@kekpkm.gr.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Κ.Δ.Β.Μ. ΠΚΜ  

 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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