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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
(Για υποβολή πρότασης σύναψης  σύμβασης μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου)  

  
Το Ίδρυμα Ορμύλια στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Τομογραφική τεκμηρίωση στο χρόνο και στο 
χώρο των αρχαιολογικών ανασκαφών με τη χρήση "τομογραφίας" με ανάλυση από μικρόμετρο 
μέχρι μέτρο για εξειδικευμένη έρευνα και εκπαιδευτικούς σκοπούς ευρέως κοινού» (Surgical 
Excavation), που συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), στο πλαίσιο της πράξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»,   (ΕΣΠΑ 2007-
2013) , με επιστημονικώς υπεύθυνο τον δρ. Γεώργιο Καραγιάννη, ηλεκτρολόγο μηχανικό και επιστημονικό 
τεχνικό υπεύθυνο του διαγνωστικού κέντρου έργων τέχνης, προτίθεται να αναθέσει σε ένα άτομο, για 
διάστημα 18 μηνών και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 26.400€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 
των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:  
  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ  
  
Ο στόχος του SurgicalExcavation” είναι να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη λύση για την τεκμηρίωση 
πολιτιστικών αγαθών που σχετίζονται με χώρους ανασκαφών. Το σύστημα που θα δημιουργηθεί θα 
υποστηρίζει την συλλογή, διαχείριση, και προβολή δεδομένων σχετικών με την ανασκαφή και τα 
αντικείμενα που ανακαλύπτονται σε αυτήν. Για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν πολυφασματική 
φωτογράφιση, φασματοσκοπία nIR/mIR/UV/VIS, ακουστική μικροσκοπία, χώρο-χρονική και τρισδιάστατη 
μοντελοποίηση, και εξόρυξη γνώσης. Οι τεχνικές αυτές θα εφαρμοστούν στην ανασκαφή του Δίον. 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  
  

1. Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Μηχανικός.  
2. Εμπειρία σε ανάπτυξη οργανολογίας μη καταστρεπτικών δοκιμών και εμπειρία ανάπτυξης 

αλγορίθμων επεξεργασίας σήματος.  
3. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής. 
4. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ. 

  
  
  
  



ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
 

1. Πρόταση Σύναψης Σύμβασης Έργου (επισυνάπτεται)  
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. Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 

έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου.  
  
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη 
Γραμματεία του Ιδρύματος Ορμύλια, Διαγνωστικό κέντρο έργων τέχνης, Ορμύλια, Χαλκιδικής Τ.Κ. 63071, 
υπ’ όψιν δρα. Γ. Καραγιάννη έως τις  22 Νοεμβρίου 2013  και ώρα 14:00. 
  
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/τους 
επιλεχθέντα/ντες 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, το 
Ίδρυμα Ορμύλια 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 πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.  

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. 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.  

7. 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.  

8. Το Ίδρυμα Ορμύλια δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι 
επαφίεται στην πλήρη διακριτική του ευχέρεια η σύναψη ή μη συμβάσεων, ο αριθμός αυτών, 
αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των ενδιαφερομένων.  

9. Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Οδηγό εφαρμογής του 
προγράμματος.  

10. Μετά το πέρας της υποβολής των υποψηφιοτήτων δίνεται προθεσμία 5 ημερών για την υποβολή 
πιθανών ενστάσεων.  
  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 23710-
98400. 
  
  
  
  
   

Ο επιστημονικώς υπεύθυνος,   

       
 

   
   

Δρ. Γεώργιος Καραγιάννης  
  



  
  

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ  
(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση)  

  
  
  

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….………………………………….  
  
Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ………………… Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …………….….  
  
Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….…  
  
Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....….  
  
Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….….  
  
Διεύθυνση κατοικίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ………..  
  
Διεύθυνση εργασίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:………..  
  
Κινητό τηλ : ………………………………………………………….. e-mail: ..………………………………………..  
  
Αρ. πρωτ. Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (να αναγραφεί και στο εξωτερικό του φακέλου):  
  
  
  
  
  
                                                               Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο                                                                 
των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς.  
  
  
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
  
  
  
  
Ημερομηνία :   ___/___/______  
  
  
  
Συνημμένα υποβάλλω :  1.  
                                        2.   
  


