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ΘΡΑΚΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Κομοτηνή 28/01/2016
Α.Π.
2189
Η Επιτροπή Ερευνών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, στη συνεδρίασή της
με αρ. 353/27-1-2016, λαμβάνοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 432/1981, της ΚΥΑ 679/22.08.1996 (ΦΕΚ Β 826) που
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του
Ν. 3848/2010 και
β) Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 8 του Ν. 2527/1997 όπως συμπληρώθηκε με την
παρ.23 του α.2. Ν2621/1998 και του άρθρου 14 του Ν. 3369/2005, τα οποία
διατηρήθηκαν σε ισχύ μετά τη δημοσίευση του Ν. 3812/2009, αντικαταστάθηκε με
την παρ. 11 του άρθρου 58 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195/06.09.2011) που επανήλθε
σε ισχύ με το άρθρο 10 του Ν. 4076/2012,
στο πλαίσιο του έργου με τίτλο, «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ (ΕΟΧ GR07 / 3768)_CT-AudioLink», του
Προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα, Τομέας προτεραιότητας Τοπικές και
περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την
προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης/ Κοινωνικές ανισότητες στην Ελλάδα και
κοινωνικός αποκλεισμός, με Επιστημονικά Υπεύθυνo τoν κ. Γεώργιο Σαλακίδη,
Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού
Παρευξηνίων Χωρών του Δ.Π.Θ., που συγχρηματοδοτείται από πόρους του
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ)
περιόδου 2009 − 2014 και από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δ ημοσίων
Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει σύμβαση
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για ένα (1) άτομο και καλεί τους ενδιαφερόμενους
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να υποβάλουν αίτηση στην παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σύμφωνα
με τα παρακάτω:
Απαιτούμενα Προσόντα:





Φυσικός ομιλητής της πομακικής
Εντοπιότητα και άριστη γνώση της προφορικής παράδοσης των Πομάκων της
Θράκης
Ικανότητες στην εκτέλεση παραδοσιακών πομακικών τραγουδιών,
νανουρισμάτων, παραμυθιών κλπ.
Συμμετοχή στην προβολή της παράδοσης των Πομάκων της Θράκης
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ:
ΠΡΟΣΟΝ-ΚΡΙΤΗΡΙΟ

•Φυσικός ομιλητής της πομακικής
•Εντοπιότητα και άριστη γνώση της προφορικής παράδοσης των
Πομάκων της Θράκης
•Ικανότητες στην εκτέλεση παραδοσιακών πομακικών τραγουδιών
•Συμμετοχή στην προβολή της παράδοσης των Πομάκων της Θράκης

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
Σ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
30%
30%
20%
20%

Ο προϋπολογισμός του ανατιθέμενου έργου ανέρχεται στο ποσό των 3.147.13 €
(τρεις χιλιάδες εκατό σαράντα επτά ευρώ και δεκατρία λεπτά) συμπεριλαμβανομένων
όλων των αναλογούντων φόρων και όλων των νομίμων κρατήσεων. Η χρονική
διάρκεια του έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης
έργου ιδιωτικού δικαίου έως 24/08/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα εξής
δικαιολογητικά:


Βιογραφικό Σημείωμα



Φωτοτυπία δύο (2) όψεων δελτίου αστυνομικής ταυτότητας



Πιστοποιητικό εντοπιότητας



Αντίγραφα τίτλων σπουδών



Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας



Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν οι ενδιαφερόμενοι ότι άπτεται των
απαιτούμενων προσόντων και εκτιμούν ότι θα συμβάλει στη διαμόρφωση ορθής
κρίσης για τις γνώσεις, την εμπειρία, την προσωπικότητα και να βοηθήσει στη
διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά τους.
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Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του
έργου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ
Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό
επιλογής) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός 5 ημερών από την
κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού. Το πρακτικό κοινοποιείται με την ανάρτησή του στο
πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των
συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5
του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999)
Θα αξιολογηθούν μόνο οι προτάσεις ενδιαφερομένων που θα κατατεθούν, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο ή θα αποσταλούν ταχυδρομικά
(ημερομηνία ταχυδρομικής σήμανσης) με συστημένη επιστολή, με την ένδειξη: “Πρόταση
στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το έργο ”ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ EOX GR07/4768¨ μέχρι 08/02/2016

και ώρα 14:00 μ.μ. στη διεύθυνση:
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ.
Κτίριο Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη
69100 Κομοτηνή
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1.

Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.

2.

Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω,
επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση μίσθωσης
έργου με τον/τους επιλεχθέντα/ντες στη βάση της συμβατικής ελευθερίας.

3.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω
οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή
αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το
περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
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4.

Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων
δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
προτάσεων.

5.

Για τους ενδιαφερόμενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο τυπικό προσόν και έχουν
χορηγηθεί από ιδρύματα του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

6.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για σύναψη
σύμβασης μίσθωσης έργου της παρούσης δεν είναι διαγωνιστική, ενώ η τυχόν επιλογή
αντισυμβαλλόμενου έχει τον χαρακτήρα αποδοχής πρότασης και όχι «πρόσληψης». Η
διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι
επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά
σειρά η πρόταση του ενδιαφερόμενου α) με την μεγαλύτερη εμπειρία β) με τον
μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με τον μεγαλύτερο βαθμό στο
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

7.

Υποβληθείσα πρόταση η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης
δεν βαθμολογείται και απορρίπτεται.

8.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κατά τους όρους της σύμβασης μπορεί
να πραγματοποιηθεί αντικατάσταση του/των επιλεχθέντος/ντων με άλλον/ους
ενδιαφερόμενο/ους

στα

πλαίσια

της

παρούσης

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τον συνταγμένο πίνακα κατάταξης.
9.

Σε περίπτωση παράτασης της σύμβασης το προϋπολογισθέν ποσό της νέας σύμβασης
θα είναι ανάλογο του ποσού της προηγούμενης σε σχέση με το διάστημα της
παράτασης.

10. Ο ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου
ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς
και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.
11. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής
του προγράμματος.
12. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1
π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων
διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ
185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ.
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116/2006

«Τροποποίηση

του

άρθρου

28

του

π.δ.

50/2001…….»

(ΦΕΚ

115/9.6.2006/τ.Α’).
13. Επισημαίνεται ότι εάν τα επιλεγέντα πρόσωπα είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έχουν
προσωπική ευθύνη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007.
Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται:
Κ. Σαλάκιδη Γεώργιο- τηλ. 2531039453

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Αν. Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης
Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ.

