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Τ.Θ. 155 Τ.Κ. 50 100
Πληροφορίες: Περικλής Καφάσης
ΤΗΛ: (0030)-24610 45531-3
FAX: (0030)-24610 45532
E-mail:info@diadyma.gr

Κοζάνη, 07-09-2018
Αρ. Πρωτ: -1025-

Θέμα: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου ιδιωτικού δικαίου
ενός εξωτερικού συνεργάτη ειδικότητας ΠΕ Περιβάλλοντος στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης
με τίτλο: «Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Ανακύκλωσης», Παραδοτέο D 3.1.2, του προγράμματος
με τίτλο: «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and promotion of
prevention and recycling-GREENPOINT-MOB» το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα:
Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme “Greece-Albania 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή
Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή) Ενάριθμος ΠΔΕ έργου: 2018ΕΠ50560003, Κωδικός ΟΠΣ: 5032629

I.

ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

H ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. που αποτελεί διαδημοτική επιχείρηση (αρ. 269, ν. 3463/2006) με τη μορφή της
Ανωνύμου Εταιρείας και αποτελεί τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.)
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 30, ν. 3535/2007 και του αρ. 13,
παρ. 2, ν. 4071/12, όπως μάλιστα αναφέρεται και στην υπ΄ αριθμ. 33281/2198/29-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΡ1ΓΑΜ0) Διαπιστωτική Πράξη της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας
υπόψη:


Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265/23.12.2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.



Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
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Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης».



Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».



Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».



Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».



Του N. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».



Του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ
85/Α΄/7-4-2014) και ισχύει.



Της αριθμ. ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/23-4-2012 Υπουργικής Απόφασης «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό
Δημόσιο Έγγραφο».



Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».



Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ: Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ)
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου των Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,



Το Programme Manual του Interreg- IPA CBC Greece- Albania



Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των
δαπανών των Προγραμμάτων ΜΠΒ ΙΙ (ΙΡΑ ΙΙ) Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας



Τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων,



Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στην παρούσα, καθώς και του συνόλου των
διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου
που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
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παραπάνω,


Την έγκριση του έργου “Development of a mobile Green Point at the cross-border region and
promotion of prevention and recycling με ακρωνύμιο GREENPOINT-MOB από την Επιτροπή
Παρακολούθησης



Τα εγκεκριμένα Subsidy Contract (κωδικός A2-1.1 – 8) και Partnership Agreement του έργου



Την καταχώρηση του πρωτογενούς αιτήματος και την έγκριση αυτού (Αρ. Απόφασης ΔΣ
9/241/2018) του έργου στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια (ΑΔΑ: ΩΠΗΕΟΞΦ4-ΙΛ3)



Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,



Τον προϋπολογισμό του έργου,



Τον εσωτερικό κανονισμό της εταιρείας



Την ένταξη του έργου στο ΠΔΕ με κωδικό 2018ΕΠ50560003 (ΑΔΑ: 6ΖΤ8465ΧΙ8-2ΓΒ)



Την με αριθμ (ΑΔΑ: ΩΠΗΕΟΞΦ4-ΙΛ3 ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 1 εξωτερικού συνεργάτη για την υλοποίηση της
δράσης με τίτλο: «Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Ανακύκλωσης», Παραδοτέο D 3.1.2, στα πλαίσια
υλοποίησης του έργου «Development of a mobile Green Point at the cross-border region and
promotion of prevention and recycling-GREENPOINT-MOB»



Το γεγονός ότι η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας, η οποία ως Νομικό Πρόσωπο
Δημοσίου Δικαίου διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της χρηστής διοίκησης και της ίσης
μεταχείρισης στην λειτουργία της, προτίθεται να προσλάβει 1 εξωτερικό συνεργάτη για την
εκπόνηση δύο Τοπικών Σχεδίων Ανακύκλωσης, με σύμβαση έργου διάρκειας 6 μηνών με
συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και ειδικότερα:

1 εξωτερικό συνεργάτη ΠΕ Περιβάλλοντος με ειδίκευση σε θέματα διαχείρισης
απορριμμάτων


Η επιλογή του καταλληλότερου από τους υποψήφιους θα γίνει έπειτα από συνολική εκτίμηση των
τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων του από την Επιτροπή Αξιολόγησης.
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II.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Αντικείμενο της σύμβασης έργου για τον εξωτερικό συνεργάτη είναι η δημιουργία Τοπικών Σχεδίων
Ανακύκλωσης για τους Δήμους Πρεσπών και Νεστορίου.



Ειδικότερα, ο εξωτερικός συνεργάτης θα ασχοληθεί με τα εξής:



Δημιουργία πρότυπης φόρμας Τοπικού Σχεδίου Ανακύκλωσης (στα Ελληνικά και Αγγλικά), την
οποία θα χρησιμοποιήσουν και οι Αλβανοί εταίροι.



Συλλογή πρωτογενών στοιχείων από τους Δήμους Πρεσπών και Νεστορίου



Ενσωμάτωση των παραδοτέων του Πακέτου εργασίας D 3.1.1



Δημιουργία σεναρίων διαχείρισης



Προσδιορισμός στόχων ανακύκλωσης



Προτάσεις δράσεων για την επίτευξη των στόχων



Εξαγωγή οικονομικών στοιχείων εφαρμογής προτεινόμενου σχεδίου



Καθορισμός Εργαλείων παρακολούθησης σχεδίου

III.

Ειδικότητα

Αντικείμενο

ΠΕ
Περιβάλλοντος

Δημιουργία
πρότυπης φόρμας
Τοπικού Σχεδίου Ανακύκλωσης
(ΤΣΑ),
Εκπόνηση 2 ΤΣΑ στους Δήμους
Νεστορίου και Πρεσπών

Αριθμός
θέσεων

1

Διάρκεια

6 μήνες

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1) Πρότυπο Τοπικό Σχέδιο Ανακύκλωσης (ΤΣΑ) (στα Ελληνικά και Αγγλικά)
2) Τοπικό Σχέδιο Ανακύκλωσης Δήμου Νεστορίου
3) Τοπικό Σχέδιο Ανακύκλωσης Δήμου Πρεσπών

IV.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ



Δίπλωμα ΠΕ Περιβάλλοντος



Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.



Εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων (τουλάχιστον 5 έτη)



Πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου
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V.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΘΟΥΝ)



Γνώση της περιοχής μελέτης (Υλοποίηση έργων-υπηρεσιών στις ΠΕ Φλώρινας και Καστοριάς)



Εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα
VI.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που εκτιμούν ότι οι γνώσεις και η εμπειρία τους ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της
ως άνω πρόσκλησης μπορούν να συμμετάσχουν στην σχετική διαδικασία, υποβάλλοντας τα κάτωθι
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση εκδήλωση ενδιαφέροντος.
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους και των πτυχίων από τα οποία θα προκύπτει η γνώση της
ξένης γλώσσας.
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
4. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται:


Η υποχρέωση του αναδόχου για την καθημερινή φυσική παρουσία του στον χώρο της ΔΙΑΔΥΜΑ
Α.Ε.



Η εμπειρία που δηλώνεται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθής και υποστηρίζεται από σχετικές
συμβάσεις ή/και βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-καλής εκτέλεσης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
-ότι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων
-ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση καθ’ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής
-ότι δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα
της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε
-ότι δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από δόλο για το οποίο
προβλέπεται ποινή φυλακίσεως άνω του έτους ή έχει καταλογιστεί ποινή άνω των έξι μηνών
6. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την
καταλληλότητά του
5|Σ ε λ ί δ α

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι απαιτούνται
επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.

VII.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Η αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη για την εκτέλεση της Σύμβασης ορίζεται στο ποσό των 9.000.€ πλέον
ΦΠΑ 24% (2.160.€), ήτοι στο συνολικό ποσό των 11.160€ για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.
Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme
“Greece-Albania 2014-2020” (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή) Ενάριθμος ΠΔΕ έργου:
2018ΕΠ50560003, Κωδικός ΟΠΣ: 5032629
VIII.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., 6ο
χλμ Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, ΤΚ 50100 Κοζάνη είτε με συστημένη επιστολή ή courier στην παραπάνω
Διεύθυνση με την ένδειξη «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για το έργο «Development of a
mobile Green Point at the cross-border region and promotion of prevention and recycling-GREENPOINTMOB» και για την υλοποίηση της δράσης D 3.1.2 «Ανάπτυξη Τοπικών Σχεδίων Ανακύκλωσης».
Για παροχή οποιαδήποτε σχετικής πληροφορίας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 24610 45533 και
στο e-mail: info@diadyma.gr, τις εργάσιμες μέρες και ώρες (08:00-16:00).
Η έναρξη προθεσμίας για υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της εν
λόγω πρόσκλησης στις ιστοσελίδες της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Οι
αιτήσεις που υποβάλλονται στα Γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., θα γίνονται δεκτές στις εργάσιμες ημέρες και
ώρες λειτουργίας της εταιρείας από 08.00 και μέχρι ώρα 16.00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής
της αίτησης με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο κρίνεται από την ημερομηνία της σφραγίδας του
ταχυδρομείου επί του φακέλου και σε περίπτωση αποστολής με courier η ημερομηνία παράδοσης. Οι
αιτήσεις που αποστέλλονται μετά την λήξη της προθεσμίας της υποψηφιότητας δεν εξετάζονται.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα εισηγηθεί τον
προτεινόμενο προς πρόσληψη εξωτερικό συνεργάτη στη Γενική Διεύθυνση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., η οποία θα
λάβει την τελική απόφαση επιλογής. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης η αρμόδια Επιτροπή προβαίνει στον
έλεγχο πληρότητας των αιτήσεων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και καταρτίζει κατάλογο των
υποψηφίων που πληρούν τους όρους συμμετοχής της πρόσκλησης για την εν λόγω θέση. Εν συνέχεια,
προβαίνει στην αξιολόγηση των τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων για την
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υπό προκήρυξη θέση. Στην συνέχεια καταρτίζει πίνακα με σειρά προτεραιότητας με βάση τα τυπικά,
ουσιαστικά και πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων για την υπό προκήρυξη θέση. Επί τη βάσει του
σχετικού πίνακα συντάσσει σχετικό πρακτικό αξιολόγησης με πλήρη, ειδική και εμπεριστατωμένη
αιτιολογία σε σχέση με την σειρά κατάταξης των υποψηφίων, το οποίο διαβιβάζει προς το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την λήψη της σχετικής απόφασης.

IX.

ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗ

Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. (http://www.diadyma.gr) και
http://greece-albania.eu/

Για τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.

Δημοσθένης Μαυρίδης
Γενικός Διευθυντής
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
DIMOSTHENIS MAVRIDIS
Ημερομηνία: 2018.09.07 13:13:20 EEST
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