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Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη μίσθωσης έργου Συμβούλου 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου 
Χίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035499 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χίος, 06/10/2020 
Αρ. Πρωτ: 731 
 
Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο 





 

Το Επιμελητήριο Χίου, έχοντας υπόψη: 
 
 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017, Μέρος Β’ «Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 
2. Την υπ’ αρ. πρωτ. 4313/1475/Α3 της 28/6/2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης 
«ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5035499 στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
2014-2020» 
3. Την υπ’ αρ. 337/22-11-2018  Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου 
περί υποβολής πρότασης για τη δράση «ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» 
4. Την υπ’ αρ. 2021/07-09-2020 Απόφαση Διοικητική Επιτροπής του Επιμελητηρίου 
«Περί Έγκρισης του Σχεδίου Υλοποίησης Έργου με Ίδια Μέσα (ΑΥΙΜ)» 
     

 
 

Προκηρύσσει: 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή υποψηφιοτήτων προς σύναψη σύμβασης 
μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου  

 
για το Υποέργο 14: «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης / αμοιβές προσωπικού και 

δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους» 
 

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου» 
 
 

Συνοπτικά στοιχεία της Πράξης 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Επιμελητήριο Χίου 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης / αμοιβές προσωπικού και δαπάνες 

βάσει απλοποιημένου κόστους» στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Δήμου Χίου» 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων 

εκατόν ογδόντα δύο ευρώ (20.182€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  Επιμελητήριο Χίου,  Φιλίππου 

Αργέντη 8, 82132, Χίος 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών  

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου ορίζεται σε 

23 μήνες και ξεκινάει από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:    Έως και την 

20/10/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 π.μ. 





 

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 

https://www.chioschamber.gr/xios/articles/category.jsp?context=102&categoryid=51ΣΥΜΜΕΤΟΧ

Η/ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  Επιμελητήριο Χίου,  Φιλίππου Αργέντη 8, 82132, Χίος 

 

Σύντομη περιγραφή της Πράξης 
 
Το Επιμελητήριο Χίου και ο Δήμος Χίου υλοποιούν από κοινού την πράξη με τίτλο: «Ανοικτό 

Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου» με κύριο δικαιούχο το Δήμο Χίου και συνδικαιούχο το 

Επιμελητήριο Χίου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.722.791,00€ εκ των 

οποίων 1.500.000,00€ κατανέμονται ως χρηματοδότηση στο Δήμο Χίου και 222.791,00€ ως 

χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο Χίου. Η υλοποίηση της πράξης του Επιμελητηρίου Χίου 

πραγματοποιείται κατόπιν της υπ. Αριθμ. 337/22-11-2018 απόφασης ΔΣ του Επιμελητηρίου Χίου. 

Όσων αφορά στις χρηματοδοτούμενες δράσεις της πράξης, αυτές αφορούν την αναβάθμιση της 

εικόνας του εμπορικού - πολεοδομικού κέντρου του Δήμου Χίου, την ανάδειξη των επιχειρήσεων με 

ταυτόχρονη στήριξη της τοπικής οικονομίας και ειδικότερα του τομέα του λιανικού εμπορίου και τη 

δημιουργία ενός νέου πόλου έλξης για τους επισκέπτες – τουρίστες με ανάδειξη του εμπορικού και 

ιστορικού κέντρου. Οι παρεμβάσεις έχουν σκοπό να καταστήσουν το εμπορικό κέντρο της Χίου πιο 

ελκυστικό, μέσω αναπλάσεων, δράσεων καλλωπισμού και εκσυγχρονισμού της προσβασιμότητας 

του κέντρου της Χίου, αισθητικής αναβάθμισης των προσόψεων των καταστημάτων, διοργάνωσης 

εκδηλώσεων για την ανάδειξη του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χίου και δράσεις 

επιβράβευσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (Πλατφόρμα Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, 

Ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY)). 

 

 

Περιγραφή αντικειμένου του προς ανάθεση έργου και των λοιπών συμβατικών στοιχείων. 
 
1.1 Περιγραφή Αντικειμένου 
 

Ο επιτυχών θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί την πράξη «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου 

Δήμου Χίου» και θα συνεπικουρεί στην παρακολούθηση και υλοποίηση του φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου των υποέργων του Επιμελητηρίου Χίου. 

Το Επιμελητήριο Χίου θα προβεί στη σύναψη σύμβασης έργου με Σύμβουλο απόφοιτο ΑΕΙ  ο 

οποίος θα ασχοληθεί με τη διαχείριση και τη διοίκηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου 

των υπο-έργων του Επιμελητηρίου Χίου και ειδικότερα θα είναι αρμόδιος για την επιτυχή υλοποίηση 

των παρακάτω δραστηριοτήτων: 





 

- Διαχείριση φακέλου τεκμηρίωσης δαπανών (αποφάσεις διοικητικών οργάνων, συμβάσεις 

μίσθωσης έργου κλπ) 

- Διαχείριση φακέλων διενέργειας διαγωνισμών (τεύχη διακηρύξεων, αποφάσεις διοικητικών 

οργάνων, συμβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ.) 

- Διαχείριση αρχείου φυσικού αντικειμένου έργου (αλληλογραφία με εμπλεκόμενα μέρη, 

πρακτικά συναντήσεων, αρχείο φυσικού αντικειμένου, εκθέσεις για το παραχθέν έργο του 

απασχολούμενου προσωπικού και πορείας του έργου, εκθέσεις πιστοποίησης φυσικού 

αντικειμένου κλπ.) 

- Διαχείριση αρχείου οικονομικού αντικειμένου (δαπάνες, τιμολόγια, συμβάσεις, λογιστική 

μερίδα, εκθέσεις παρακολούθησης κλπ.) 

- Σύνταξη εκθέσεων για το παραχθέν έργο και τη σχετική πρόοδο 

- Δημοσιότητα της πράξης (Δελτία Τύπου, Newsletter, καταχωρήσεις σε social media και το 

Portal του Επιμελητηρίου) 

 

Το άτομο που θα προσληφθεί στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης, θα συμμετέχει στα Πακέτα 

Εργασίας Π1.1, Π1.3, Π1.4, Π1.5, Π1.6 τα οποία περιλαμβάνουν: 

 

Π1.1: Φάκελος τεκμηρίωσης δαπανών (αποφάσεις διοικητικών οργάνων, συμβάσεις μίσθωσης έργου 

κλπ.) 

Π1.3: Φάκελοι διενέργειας διαγωνισμών (τεύχη διακηρύξεων, αποφάσεις διοικητικών οργάνων, 

συμβάσεις, πρωτόκολλα παραλαβής κλπ.) 

Π1.4: Αρχείο φυσικού αντικειμένου έργου (αλληλογραφία με εμπλεκόμενα μέρη, πρακτικά 

συναντήσεων, αρχείο φυσικού αντικειμένου, εκθέσεις για το παραχθέν έργο του 

απασχολούμενου προσωπικού και πορείας του έργου, εκθέσεις πιστοποίησης φυσικού 

αντικειμένου κλπ.) 

Π.1.5: Αρχείο οικονομικού αντικειμένου (δαπάνες, τιμολόγια, συμβάσεις, λογιστική μερίδα, εκθέσεις 

παρακολούθησης κλπ.) 

Π.1.6: Δημοσιότητα της πράξης (Δελτία Τύπου, Newsletter, καταχωρήσεις σε social media και το 

Portal του Επιμελητηρίου) 

 

 
1.2 Χρονική Διάρκεια Σύμβασης 
 





 

Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης έργου με Σύμβουλο ορίζεται σε 23 μήνες. Η υπό σύναψη 

σύμβαση μετά την επιτυχή λήξη της δύναται να ανανεωθεί στην περίπτωση ύπαρξης εγκεκριμένης 

παράτασης του έργου και  διαθέσιμων πιστώσεων. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψης σύμβασης 

σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να ξεπερνά την ημερομηνία παράδοσης των παραδοτέων, 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο τεχνικό δελτίο έργου και την απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του 

Επιμελητηρίου Χίου ως ισχύει. Επίσης, δύναται να μειωθεί η χρονική διάρκεια της σε περίπτωση 

που ολοκληρωθεί νωρίτερα το φυσικό αντικείμενο της Πράξης από μέρους του Επιμελητηρίου Χίου 

ή σε περίπτωση που δεν θα εγκριθεί αίτημα τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου της Πράξης για 

παράταση της χρονικής διάρκειας ώστε να καλυφθούν οι 23 μήνες. 

Ειδικότερα: 

Το έτος 2020 το διαθέσιμο ποσό (ΑΔΑ: 99ΩΝ469ΗΚΕ-ΥΕ2 ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ στον ΚΑΕ 

9211) ανέρχεται σε 1.755€, για δε τα υπόλοιπα έτη υλοποίησης του έργου ήτοι 2021 και 2022 οι 

αντίστοιχες δεσμεύσεις θα ανέρχονται σε 10.530€ και 7.897€ αντίστοιχα. 

 

 
 

1.3 Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 
 

Η συνολική αμοιβή προσδιορίζεται σύμφωνα με τη χρονική διάρκεια απασχόλησης του Συμβούλου 

στην πράξη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και όλων των 

νόμιμων κρατήσεων) 

α/α Ειδικότητα Σχέση 

Απασχόλησης 

Τρόπος 

Πρόσληψης/Νομικ

ή Βάση 

Πακέτα 

Εργασίας/Πα

ραδοτέα 

Χρονοδιάγρα

μμα (από - 

έως) 

Χρόνος 

(Α/Μ) 

Κόστος (€) 

1 Σύμβουλος Σύμβαση 

Μίσθωσης 

Έργου 

Ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο 

Π1.1, Π1.3, 

Π1.4, Π1.5, 

Π1.6 

1/11/2020 – 

3/10/2022 

23 20.182 

      Σύνολο 20.182€ 

 

Η καταβολή αμοιβής θα πραγματοποιείται σε τριμηνιαία διαστήματα με βάση τα παραδοτέα 

τα οποία θα υποβάλλονται στην επιτροπή παραλαβής προς δική της έγκριση και κατόπιν 

έκδοσης αντίστοιχου νόμιμου παραστατικού παροχής υπηρεσιών.  

 
 

 
1.4 Τόπος Απασχόλησης 
 





 

Ως τόπος απασχόλησης ορίζεται το Επιμελητήριο Χίου με έδρα στη Φιλίππου Αργέντη 8, 82132, 
Χίος. 
 
 
1.5 Υλοποίηση έργου - Παραδοτέα  
 

Κατά την υλοποίηση του έργου, ο συνεργάτης οφείλει: 

- Nα συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Έργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην 

οποία θα ενταχθεί ως έκτακτο προσωπικό. 

- Να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις του παραχθέντος έργου στην επιτροπή παραλαβής. Η 

επιτροπή παραλαβής - υπεύθυνη να παρακολουθεί, να ελέγχει και να πιστοποιεί την ποιοτική 

και ποσοτική εκτέλεση του έργου του συνεργάτη, θα εγκρίνει και θα υπογράφει τη σχετική 

έκθεση. 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται δεν απαιτείται να είναι αποκλειστικής απασχόλησης. Το 

αντικείμενο της απασχόλησης συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης 

πράξης και το συμβατικό αντικείμενο αυτής αφορά σε υλοποίηση και παράδοση έργου. Ως εκ τούτου 

συνδέεται με τα παραδοτέα και τα σχετικά πακέτα εργασίας όπως ορίζονται στην παράγραφο 1.1 η 

αξία των οποίων εκτιμάται με βάση τον απαραίτητο για την υλοποίηση τους ανθρωποχρόνο.  

 

 

 

1.6 Απαιτούμενα προσόντα 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: 
 

- Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ 

- Τριετή (3) εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στα πλαίσια των διαρθρωτικών 

ταμείων της ΕΕ 

Για την πιστοποίηση των ως άνω απαιτούμενων προσόντων οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να 

υποβάλλουν τα κατά τους όρους της παρούσας απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 

1.7 Κριτήρια αξιολόγησης -Πίνακας Βαθμολόγησης 

Οι υποψήφιοι συνεργάτες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω: 

Τα «Απαιτούμενα Προσόντα» αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα 

πρόσκληση, είναι κριτήρια αποκλεισμού (on/off) και δεν βαθμολογούνται. 





 

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα βαθμολογούνται βάσει της επιπλέον των τριών 

ετών εμπειρίας τους στην παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων ανάλογα με 

τους μήνες εμπειρίας (Κριτήριο 1).  

 
 

Κριτήριο 1: Εμπειρία σε μήνες (1 μόριο ανά μήνα με μέγιστο τα 120 μόρια)*50% 
Κριτήριο 2: Προσωπική συνέντευξη (μέγιστο τα 80 μόρια) * 50% 

 
 
 

1.8 Απαιτούμενα δικαιολογητικά 
 
Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται για την τεκμηρίωση των προσόντων τους (απαιτούμενα και 

επιθυμητά) να υποβάλλουν, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

- Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

- Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές σε τίτλους 

σπουδών, απαραίτητα προσόντα όπως σχετικά έργα, εργασίες και σχετική προηγούμενη 

προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις κλπ. 

- Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαιώσεων φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών που έχουν 

χορηγηθεί από Ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 

αναγνώρισης και ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) 

- Άλλα πρόσθετα στοιχεία που θα τεκμηριώνουν το βιογραφικό σημείωμα 

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνεται ότι: 

 Τα στοιχεία του βιογραφικού μου σημειώματος είναι ακριβή και αληθή 

 Έχω ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων και 

πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της επιλογής των 

υποψηφίων, σύμφωνα με τους όρους της με αρ. Πρωτ. 731/06-10-2020 πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συναινώ στην επεξεργασία τους 

 Γνωρίζω ότι, εάν από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο ή από οποιονδήποτε 

έλεγχο των αποδεικτικών στοιχείων προκύψει οποιαδήποτε διαφορά με όσα 

δηλώνω στην υπεύθυνη δήλωση, τότε αποκλείομαι από τη διαδικασία αξιολόγησης 

συνεργατών/έκτακτου προσωπικού (στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης) και θα 

έχω τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 ποινικές κυρώσεις. 

- Η επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται με την προσκόμιση βεβαιώσεων ασφαλιστικού 





 

φορέα στην οποία θα αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης, με βεβαιώσεις 

προϋπηρεσίας από τον εκάστοτε εργοδότη, με συμβάσεις εργασίας, με συμβάσεις έργου που 

έχει αναλάβει και ολοκληρώσει ο υποψήφιος ή με δελτία παροχής υπηρεσιών που να 

καλύπτουν την χρονική διάρκεια και το είδος της εμπειρίας. 

- Βεβαίωση Ασφαλιστικής και Φορολογικής Ενημερότητας 

Οι άρρενες ενδιαφερόμενοι πρέπει για το χρονικό διάστημα απασχόλησης με τη σύμβαση ανάθεσης 

έργου να μην έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις (να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές ή αποδεδειγμένα να έχουν αναβολή από τον 

Στρατό). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, πέραν των ως άνω υποχρεωτικών δικαιολογητικών, να συνυποβάλλουν 

οποιοδήποτε συναφές προς το αντικείμενο της πρόσκλησης και του έργου για το οποίο 

ενδιαφέρονται στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στη διαμόρφωση ορθής γνώμης για την εμπειρία, τις 

γνώσεις και την καταλληλότητά τους. 

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική. 

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στο Επιμελητήριο Χίου σε κλειστό φάκελο, καθώς 

και με ηλεκτρονική αποστολή τους με θέμα «Πράξη με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5035499 για την 

θέση του Συμβούλου» στο email info@chioschamber.gr σε μορφή .pdf.  

Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται: 

- Η ένδειξη «Πράξη με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5035499 για τη θέση του Συμβούλου» 

- Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου, η διεύθυνσή του και το τηλέφωνο επικοινωνίας 

 

Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Μιχαλάκη τηλ. 

2271044330. 

Επισημαίνεται ότι η παρούσα Πρόσκληση δύναται να ματαιωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 

αυτής, χωρίς κανένας υποψήφιος να διατηρεί οποιαδήποτε αξίωση έναντι του 

Επιμελητηρίου Χίου. 

Η συμμετοχή στην παρούσα πρόσκληση συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της 

παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

 

 
 

1.9 Αξιολόγηση  





 

 
Η αξιολόγηση και επιλογή του υποψηφίου θα γίνει από αρμόδια τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, του 

Επιμελητηρίου Χίου, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης όπως ορίζονται στο πλαίσιο της παρούσας 

πρόσκλησης. 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στο διαδικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Χίου. 

 

 
 
1.10 Υποβολή ενστάσεων 
 
Κατόπιν ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής ένστασης 

εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. 

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής στο 

Επιμελητήριο Χίου. Η ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για την ουσιαστική 

εκτίμηση της Επιτροπής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται όπως και η υποβολή προτάσεων της παρούσας 

πρόσκλησης με την ένδειξη «Ένσταση - Πρόσκληση με Κωδικό: 731/06-10-2020).  

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων είναι Σάββατο ή ημέρα 

αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας λαμβάνουν αριθμό 

πρωτοκόλλου αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες. 

Σημειώνεται ότι το Επιμελητήριο Χίου δεν δεσμεύεται να αποδεχθεί κάποια από τις προτάσεις που 

υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Η αποδοχή πρότασης και η 

σύναψη της σύμβασης ανήκει σε κάθε περίπτωση στη διακριτική ευχέρεια του Επιμελητηρίου Χίου 

την οποία ασκεί όταν και όπως θεωρεί αναγκαίο για την καλή εκτέλεση του ως άνω έργου. 

 

1.11 Υποβολή προτάσεων  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, μέχρι την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 

και ώρα 12:00 π.μ. Η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να πραγματοποιηθεί όπως 

ορίζεται στην παράγραφο 1.8. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

Πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Επιμελητήριο Χίου μπορείτε να βρείτε στο 

http://www.chioschamber.gr. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και 





 

άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στην κα. Πόπη Μιχαλάκη, e-mail: 

info@chioschamber.gr  ή στο 2271044330. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 

Σύμβαση Μίσθωσης Έργου  

Στο πλαίσιο της πράξης: 

 «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Χίου» με κωδικό ΟΠΣ 5035499 για 

το υποέργο «Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης / αμοιβές προσωπικού 

και δαπάνες βάσει απλοποιημένου κόστους» 

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ  

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

(ΣΤΑΘΕΡΟ) 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

(ΚΙΝΗΤΟ) 

 

E-MAIL  

 

Παρακαλώ να θεωρήσετε την παρούσα αίτηση ως επίσημη υποψηφιότητά μου για τη 

συμμετοχή μου στη σύναψη μίσθωσης έργου για τη θέση Συμβούλου στο πλαίσιο της 

υλοποίησης του έργου «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» Υποέργο 14 

«Διαχείριση και Δημοσιότητα της Πράξης / αμοιβές προσωπικού και δαπάνες βάσει 

απλοποιημένου κόστους» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»  

Με την παρούσα δηλώνω ότι αποδέχομαι τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα δηλώνω ότι συναινώ στη συλλογή και επεξεργασία των 

προσωπικών δεδομένων μου, όπως αυτά αναφέρονται στη παρούσα αίτηση και στα 

συνυποβαλλόμενα με αυτήν δικαιολογητικά αποκλειστικά για τους σκοπούς της 

υλοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.  





 

Συνημμένα δικαιολογητικά 

1. …………………… 

2. …………………… 

3. …………………… 

4. …………………… 

5. …………………… 

6. …………………… 

7. …………………… 

8. …………………… 

 

Ημερομηνία ……/…../2020 

Ονοματεπώνυμο 

 

ο/η Αιτ….   

 

 




