«Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγµατικό χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήµατος αποχέτευσης σε παράκτιες πόλεις»

“Real Time Operational Control Tool of Combined Sewerage
Overflows (CSO) at Coastal Cities” (Real – t – SO)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου Χηµικού
Η ΕΥΑΘ Α.Ε. για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράµµατος: "Επιχειρησιακό Εργαλείο Ελέγχου σε πραγµατικό
χρόνο των υπερχειλίσεων παντορροϊκού συστήµατος αποχέτευσης σε
παράκτιες πόλεις", το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Συνεργασία
2011 - Συµπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασµένους
ερευνητικούς & τεχνολογικούς τοµείς» της ΓΓΕΤ/ΕΥ∆Ε ΕΤΑΚ, µε κωδικό αριθµό
11ΣΥΝ_9_184, προτίθεται να αναθέσει σε εξειδικευµένο Χηµικό, τουλάχιστον
δωδεκαετούς επαγγελµατικής εµπειρίας σε θέµατα Αποχέτευσης &
Επεξεργασίας Λυµάτων, µέσα στο διάστηµα διάρκειας του έργου (έως 30-6-2015)
και µε συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 20.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), µε σύµβαση
µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο έργο :

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
(α)

Συνεργασία µε το σύνολο της ερευνητικής οµάδας καθόλη τη διάρκεια του
προγράµµατος, συµµετοχή σε συσκέψεις, εφόσον καλείται και διατύπωση
εισηγήσεων επί θεµάτων των αντικειµένων επιστηµονικής εξειδίκευσής του.

(β) Σύνδεση του ερευνητικού έργου µε το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσµικό πλαίσιο
σχετικά µε περιβαλλοντικά ζητήµατα και επιστηµονική στήριξη της
χρησιµότητας του τελικού προϊόντος.
(γ)

Εκτίµηση του ρυπαντικού φορτίου υπερχείλισης προς αποδέκτες, συµµετοχή
στην ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης πλεονάζουσας παροχής.
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(δ)

Συµµετοχή στη διατύπωση εισηγήσεων για µεθόδους µεταφοράς των
ερευνητικών αποτελεσµάτων σε άλλα παραθαλάσσια αστικά συγκροτήµατα και
πιλοτικές εφαρµογές.

(ε) Συµµετοχή στην παρουσίαση και διάχυση των δράσεων και των αποτελεσµάτων
του προγράµµατος.

Β. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΗ
Η αµοιβή για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Συνεργάτης ανέρχεται σε
20.000,00€, πλέον ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια απασχόλησης του συνεργάτη ορίζεται
από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη του ερευνητικού προγράµµατος και
ακολουθεί το χρονοδιάγραµµα που ορίζεται από τη σύµβαση µεταξύ του Συντονιστή
του Έργου και της ∆ιαχειριστικής Αρχής (ΓΓΕΤ). Το έργο του συνεργάτη
ολοκληρώνεται µε τον τελικό έλεγχο των παραδοτέων από την ΕΥ∆Ε-ΕΤΑΚ και την
τελική πιστοποίηση των δαπανών του ερευνητικού προγράµµατος.
Η πληρωµή των επιµέρους ποσών που συνθέτουν το σύνολο της αµοιβής και
αντιστοιχούν σε συγκεκριµένα παραδοτέα, όπως αυτά αναλύονται στην επόµενη
ενότητα, θα πραγµατοποιείται µε την οριστική παραλαβή των αντιστοίχων
παραδοτέων, από το Συντονιστή του Έργου (ΕΥΑΘ Α.Ε.)

Γ. ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ
Οι παραπάνω δραστηριότητες (συµβατικές υποχρεώσεις του ειδικού συνεργάτη)
υλοποιούνται υπό την επίβλεψη της ΕΥΑΘ Α.Ε. και συµβάλουν σε παραδοτέα, τα
οποία εντάσσονται στις Ενότητες Εργασίας (ΕΕ) του προγράµµατος, ως εξής:
ΕΕ 1: Συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό – ειδικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και τον εταίρο
υπεύθυνο για την ΕΕ (ΚαρτECO), κατάθεση εισηγήσεων, επίβλεψη εκ µέρους της
ΕΥΑΘ ΑΕ για τα παραδοτέα ΠΕ1.2, ΠΕ1.3 και ΠΕ1.4 του ΤΠΕ (µήνας παράδοσης 30)
(5000 €).
ΕΕ 2: Συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό – ειδικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και τον εταίρο
υπεύθυνο για την ΕΕ (ΑΠΘ), κατάθεση εισηγήσεων, επίβλεψη εκ µέρους της ΕΥΑΘ
ΑΕ για τo παραδοτέo ΠΕ2.1 του ΤΠΕ (µήνας παράδοσης 15) (2000 €).
ΕΕ 3: Συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό – ειδικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και τον εταίρο
υπεύθυνο για την ΕΕ (ΑΠΘ), κατάθεση εισηγήσεων, επίβλεψη εκ µέρους της ΕΥΑΘ
ΑΕ για τo παραδοτέo ΠΕ3.1 του ΤΠΕ (µήνας παράδοσης 20) (1000 €).
ΕΕ 4: Συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό – ειδικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και τον εταίρο
υπεύθυνο για την ΕΕ (ΑΠΘ), κατάθεση εισηγήσεων, επίβλεψη εκ µέρους της ΕΥΑΘ
ΑΕ για τo παραδοτέo ΠΕ4.2 του ΤΠΕ (µήνας παράδοσης 14) (2000 €).
ΕΕ 5: Συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό – ειδικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και τον εταίρο
υπεύθυνο για την ΕΕ (ΑΠΘ), κατάθεση εισηγήσεων, επίβλεψη εκ µέρους της ΕΥΑΘ
ΑΕ για τα παραδοτέα ΠΕ5.1 του ΤΠΕ (µήνας παράδοσης 15) (2000 €).
ΕΕ 6: Κατάθεση εισηγήσεων, παρουσία και επίβλεψη (επιτόπιος έλεγχος) σε
συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό – ειδικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και µε το αρµόδιο τµήµα
(∆ικτύου Αποχέτευσης) της ΕΥΑΘ ΑΕ για την ολοκλήρωση του παραδοτέου ΠΕ6.1
(µήνας παράδοσης 20) (6000 €).
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ΕΕ 7: Συνεργασία µε τον πολιτικό µηχανικό – ειδικό της ΕΥΑΘ ΑΕ και τον εταίρο
υπεύθυνο για την ΕΕ (∆ΠΘ), κατάθεση εισηγήσεων, επίβλεψη εκ µέρους της ΕΥΑΘ
ΑΕ για τo παραδοτέo ΠΕ7.2 του ΤΠΕ (µήνας παράδοσης 29) (2000 €).
Ο παραπάνω ειδικός θα συνεργάζεται µε τους αντιστοίχους υπευθύνους των
υπόλοιπων εταίρων του έργου, εάν και όποτε αυτό απαιτείται, για την οµαλή εξέλιξή
του ερευνητικού προγράµµατος, αποκλειστικά στο πλαίσιο του Έργου και σε τεχνικά
θέµατα της ειδικότητάς του.

∆. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο Χηµικού από ελληνικό ΑΕΙ ή ισότιµο ίδρυµα της αλλοδαπής.
Πολυετής (τουλάχιστον δωδεκαετής) επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα αποχέτευσης
& επεξεργασίας λυµάτων στον ελληνικό χώρο, µε έµφαση σε επιχειρησιακό
περιβάλλον.
Εµπειρία σε διαχείριση και αξιολόγηση ερευνητικών προγραµµάτων και συντονισµό
ερευνητικών οµάδων.
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Ε. ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Μεταπτυχιακό δίπλωµα εξειδίκευσης.
Συµµετοχή σε επιτροπές και οµάδες εργασίας για το σχεδιασµό ή / και την υλοποίηση
της ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας σε περιβαλλοντικά θέµατα.
Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα παρακολούθησης της ποιότητας φυσικών
θαλάσσιων αποδεκτών.
∆ραστηριοποίηση σε επαγγελµατικούς φορείς ανταλλαγής πληροφοριών µεταξύ
εταιρειών ύδρευσης, αποχέτευσης στον ευρωπαϊκό ή και τον µεσογειακό χώρο.

ΣΤ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφεροµένου (επισυνάπτεται σχέδιο)
2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
3. Αντίγραφα τίτλων, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε
άλλο στοιχείο που θα τεκµηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό.
4. Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφεροµένου ότι όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο
βιογραφικό σηµείωµα είναι ακριβή και αληθή και για όσα δεν προσκοµίζονται
βεβαιώσεις και δικαιολογητικά θα τεκµηριωθούν, εφόσον ζητηθεί.
Οι άνδρες ενδιαφερόµενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα απ' αυτές καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
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Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόµενους
θα γίνεται έως την 7η Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14.00 σε σφραγισµένο φάκελο
στον 4ο όροφο του κτιρίου της ΕΥΑΘ ΑΕ Εγνατίας 127 Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 35, στη
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης, (υπόψη κ. Αγγέλου).

Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
1. Από τις προτάσεις που υποβάλλονται εµπρόθεσµα και παραδεκτά κατά τα
ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύµβαση
µίσθωσης έργου µε τον επιλεχθέντα στη βάση της συµβατικής ελευθερίας.
2. Εµπρόθεσµες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν µέχρι την παραπάνω
οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ή
αποστολής µε ταχυµεταφορά, η ΕΥΑΘ Α.Ε ουδεµία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και
το περιεχόµενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.
3. Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συµπλήρωση τυχόν
ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται µόνο µέχρι τη λήξη της προθεσµίας
υποβολής των προτάσεων.
4. Για τους ενδιαφερόµενους των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης (προπτυχιακών και µεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούµενο τυπικό
προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύµατα του εξωτερικού, οι αιτήσεις πρέπει να
συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ∆ΟΑΤΑΠ.
5. 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». Κατά συνέπεια δεν απαιτείται η διαδικασία της πρόσκλησης να
ολοκληρωθεί µε σύνταξη πίνακα κατάταξης, ενώ όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν κατ'
ιδίαν.
6. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Οδηγό
εφαρµογής του προγράµµατος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011_ Συµπράξεις παραγωγικών &
Ερευνητικών Φορέων σε Εστιασµένους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς Τοµείς»

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται
τηλεφωνικά στο 2310 966 746 (κ. Αγγέλου e-mail gangelou@eyath.gr).

Ο ∆/ντής Ανάπτυξης
Προσωρινός α/α

Γεώργιος Θωµαρέης
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