ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

To Διοικητικό Συμβούλιο του Ασύλου Ανιάτων και η Διοικούσα Επιτροπή του
Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων (ΙΠΧΠ) σε εφαρμογή του ν.
3850/2010, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση παροχής υπηρεσιών , ένα (1)
τεχνικό ασφάλειας πτυχιούχο Α.Ε.Ι τμήματος Μηχανολόγων μηχανικών ή
Ηλεκτρολόγων μηχανικών ή πτυχιούχο Τ.Ε.Ι τμήματος Μηχανολογίας –
Ηλεκτρολογίας, ο οποίος θα είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο με τους
ακόλουθους όρους:
1. Το σύνολο των ωρών απασχόλησης ορίσθηκε σε 75 ώρες ετησίως για την
απασχόλησή του στο ΙΠΧΠ και 25 ώρες ετησίως για την απασχόλησή του στο
Άσυλο Ανιάτων.
2. Η αποζημίωσή του ανά ώρα απασχόλησης προϋπολογίσθηκε στα 15 ευρώ,
πλέον ΦΠΑ. Από την αμοιβή του αυτή θα παρακρατείται φόρος σε ποσοστό
20%.
3. Στις συμβάσεις που θα υπογραφούν δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας ούτε εκείνες περί ασφάλισης στο ΙΚΑ.
4. Οι αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας θα είναι οι αναφερόμενες στην
σχετική νομοθεσία.
5. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής προσφοράς όσοι απασχολούνται στο Άσυλο
Ανιάτων ή στο ΙΠΧΠ με οποιανδήποτε ειδικότητα ή σχέση εργασίας.
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους
υποβάλλοντας έγγραφες μειοδοτικές προσφορές μέχρι και την 12/4/2016
ημέρα Τρίτη, με συνημμένα τα προβλεπόμενα παρακάτω δικαιολογητικά.
α) Αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο, στο
γραφείο πρωτοκόλλου του Ασύλου Ανιάτων, Αγ. Ζώνης 39 τ.κ. 112 56 Αθήνα
β) Ταχυδρομικά στην ανωτέρω Διεύθυνση
γ) Ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση protocol@asylonaniaton.gr
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Αντίγραφο πτυχίου πολυτεχνείου ή πολυτεχνικής σχολής Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) του εσωτερικού ή ισότιμων σχολών του
εξωτερικού, τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων








Μηχανικών ή Χημικών Μηχανικών και άδεια άσκησης επαγγέλματος που
χορηγείται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Εναλλακτικά:
Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημιακής σχολής εσωτερικού ή ισότιμων του
εξωτερικού, τμήματος Χημικών.
Εναλλακτικά: Αντίγραφο πτυχίου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Τ.Ε.Ι.) ή ισότιμων σχολών του εξωτερικού τμήματος Μηχανολογίας ή
Ηλεκτρολογίας ή Ενεργειακής Τεχνολογίας ή πτυχίο των πρώην σχολών
υπομηχανικών και των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης (Κ.Α.Τ.Ε.Ε.)
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία
θα δηλώνεται:
1) ότι διαθέτει την επάρκεια για την ορθή παροχή των υπηρεσιών που
επιθυμεί το ΙΠΧΠ.
2) ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχει καταδικασθεί
με αμετάκλητη απόφαση:
α) για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της
εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της
δόλιας χρεωκοπίας.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, τίτλο ειδικότητας και βεβαίωση εγγραφής
στο οικείο επιμελητήριο.
Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο θα δηλώνεται η προϋπηρεσία η οποία
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2ετής για τους τεχνικούς της πρώτης
περίπτωσης και τουλάχιστον 5ετής για τους τεχνικούς της δεύτερης
περίπτωσης.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα
210 8646172 ή 210 8647522 εσωτ. 117 αρμόδιος κος Τασσόπυλος.

