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Αξηζκ. Πξση.3427
Ππόζκληζη για απ’εςθείαρ ανάθεζη επγαζιών παποσήρ ςπηπεζίων εμπειπογνώμονα
“Project Management” για ηο ημήμα ηηρ Γπάζηρ 1.2 “Management and coordination” πος
ςλοποιεί η «ΑΡΗ – Κοινωνική Οπγάνωζη Τποζηήπιξηρ Νέων» ζηο πλαίζιο ηος έπγος
«Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups - ''GIMMIE SHELTER''»
ηος Ππογπάμμαηορ Δςπωπαϊκήρ Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ Δλλάδα - Βοςλγαπία 2007-2013

Η ΑΡΙ ζπκκεηέρεη σο Δηαίξνο ζην έξγν «GIMMIE SHELTER: Joint strategy for the social
protection of vulnerable social groups» (Κνηλή ζηξαηεγηθή γηα ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ
εππαζώλ θνηλσληθώλ νκάδσλ), πνπ εληάζζεηαη ζην Πξόγξακκα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο
πλεξγαζίαο «Διιάδα - Βνπιγαξία 2007 – 2013».
ηόρνο ηνπ έξγνπ GIMMIE SHELTER είλαη ε ελίζρπζε ηνπ κεραληζκνύ θαηαγξαθήο, πξόιεςεο
θαη θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ παξακέιεζεο-εγθαηάιεηςεο, εθκεηάιιεπζεο θαη εκπνξίαο
παηδηώλ ζηηο πεξηνρέο ζπλεξγαζίαο ησλ δύν ρσξώλ (Διιάδα – Βνπιγαξία).
Η παξνύζα Πξόζθιεζε γηα απεπζείαο αλάζεζε εξγαζηώλ γηα παξνρή ππεξεζηώλ
εκπεηξνγλώκνλα “ Project Management”, πνπ αθνξνύλ ην ηκήκα ηνπ έγνπ πνπ πινπνηεί ε ΑΡΙ
ζην πιαίζην ηνπ Παθέηνπ Δξγαζίαο WP1. “Management & Coordination” θαη εηδηθόηεξα ηε δξάζε
Action 1.2 “Management and coordination” κε παξαδνηέν ην Deliverable 1.2.4 “Progress reports interim progress report, Final report, financial reports” - ζπκκεηνρή ηεο ΑΡΙ ζηε ζύληαμε ησλ
Reports (The Progress Reports is being conducted by the LP with contribution of all Partners)
Οη δεηνύκελεο ππεξεζίεο εκπεηξνγλώκνλα “ Project Management ” πεξηιακβάλνπλ:


Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηνπ ηκήκαηνο
ηνπ έξγνπ ηεο ΑΡΙ ζε ζπλάξηεζε κε ην εγθεθξηκέλν “Application Form” θαη
“Justification of Budget”, έγθαηξνο εληνπηζκόο ηπρόλ παξεθιίζεσλ (εγθεθξηκέλεο δξάζεηο
θαη θαηεξνίεο δαπαλώλ, ρξνλνδηάγξακκα θα.) θαη πξνηάζεηο δηνξζσηηθώλ πξάμεσλ.



πκβνιή ζηε ζύληαμε ησλ ηξηκεληάησλ Progress Reports γηα ηηο δξάζεηο ηεο ΑΡΙ θαη
άιισλ reports πνπ ζα δεηεζνύλ από ηνλ Δπηθεθαιή Δηαίξν θαη ηελ Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.



Τπνζηήξημε ζηε δηαδηθαζία πξνκεζεηώλ – πξνθεξύμεσλ θαη ζηε ζύληαμε ησλ ηεπρώλ
πξνθεξύμεσλ θαη αλαθνηλώζεσλ δεκνζηόηεηαο.



ύληαμε ηπρόλ αηηεκάησλ ηξνπνπνίεζεο θαη ησλ αληίζηνηρσλ “Application Form” θαη
“Justification of Budget”
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Τπνζηήξημε ζηε πξνεηνηκαζία θαθέινπ αηηήκαηνο νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ πξνο ηελ Αξρή
Πιεξσκήο.



πκκεηνρή, καδί κε άιια κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ, ζε θαζνξηζκέλεο ζπζθέςεηο –
ζπλαηήζεηο όπσο ζπλαηήζεηο πξν΄΄νδνπ, εθδειώζεηο πξνβνιήο θιπ ηνπ έξγνπ.

Η δηάξθεηα παξνρήο ηεο ππεξεζίαο είλαη από ηελ ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο κέρξη ηε πκβαηηθή
ιήμε ηνπ Έξγνπ (12/9/2015) θαη πηζαλή παξάηαζε κέρη ηελ νινθιήξσζε θαη απνδνρή ηνπ έξγνπ
από ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή.
Η ακνηβή ησλ ππεξεζηώλ αλέξρεηαη ζε δέθα έμη ρηιάδεο επξώ (16.000 €), ζπλπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ ΦΠΑ (23%).
Γικαίωμα ζςμμεηοσήρ: Φπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα ή Δλώζεηο θπζηθώλ ή/θαη λνκηθώλ
πξνζώπσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά ή θνηλνπξαμίεο, είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε –
κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε ηεο πκθσλίαο γηα
ηνλ Δπξσπατθό Οηθνλνκηθό Υώξν (ΔΟΥ) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζηα θξάηε – κέιε πνπ έρνπλ
ππνγξάςεη ηε πκθσλία πεξί Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (.Γ..) ηνπ Παγθνζκίνπ Οξγαληζκνύ
Δκπνξίνπ, (Ν. 2513/97, ΦΔΚ Α΄139) ή είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ζπλάςεη
επξσπατθέο ζπκθσλίεο κε ηελ Δ.Δ. ή έρνπλ ζπζηαζεί κε ηε λνκνζεζία θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ.
ή ηνπ ΔΟΥ ή ηνπ θξάηνπο – κέινπο πνπ έρεη ππνγξάςεη ηε .Γ.. ή ηεο ηξίηεο ρώξαο πνπ έρεη
ζπλάςεη επξσπατθή ζπκθσλία κε ηελ Δ.Δ. θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή ηνπο δηνίθεζε ή ηελ θύξηα
εγθαηάζηαζή ηνπ ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθό κηαο εθ ησλ αλσηέξσ ρσξώλ, νη νπνίεο πιεξνύλ
ηνπο όξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζην ηεύρνο ηεο πξνθήξπμεο.
Εηηούμενα ηςπικά και οςζιαζηικά πποζόνηα:
1. Σνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκό, δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκό επξσπατθώλ
πξνγξακκάησλ, επηζπκεηή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο INTERREG θαη
επηζπκεηή εκπεηξία-γλώζε επξσπατθώλ έξγσλ ζηε Βνπιγαξία.
2. Οκάδα Έξγνπ: „Δλαο Δκπεηξνγλώκνλαο- ύκβνπινο πνπ ζα παξέρεη ηελ ππεξεζία – (γηα
πξνζθέξσλ θπζηθό πξόζσπν ν ίδηνο θαη γηα πξνζθέξσλ λνκηθό πξόζσπν νξίδεηαη κε
ππεύζπλε δήισζε ηνπ λνκίκνπ εθπξνζώπνπ):
i. Πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο, επηζπκεηό Μεηαπηπρηαθό Γίπισκα ζρεηηθό
κε δηνίθεζε/δηαρείξεζε έξγσλ
ii. Σνπιάρηζηνλ 5εηή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκό, δηαρείξηζε θαη ζπληνληζκό επξσπατθώλ
πξνγξακκάησλ, επηζπκεηή εκπεηξία ζηε δηαρείξηζε πξνγξάκκαηνο INTERREG θαη
επηζπκεηή εκπεηξία-γλώζε επξσπατθώλ έξγσλ ζηε Βνπιγαξία.
iii. Άξηζηεο πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο ηθαλόηεηεο
iv. Άξηζηε γλώζε Η/Τ
v. Άξηζηε γλώζε ηεο Αγγιηθήο γιώζζαο

Απαπαίηηηα Γικαιολογηηικά:
Σα Γηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιώζζα.
1.ε πεξίπησζε λνκηθνύ πξνζώπνπ:
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1.1.πλνπηηθή παξνπζίαζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ από ηελ νπνία λα πξνθύπηεη ε γεληθή
εκπεηξία, ηνπιάρηζηνλ 5 εηώλ, ζην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ηελ
ππνζηήξημε θαη πξνζηαζία λέσλ θαη ζηε ζρεηηθή επξσπατθή θαη ειιεληθή λνκνζεζία.
1.2.Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό εκείσκα ηνπ Δκπεηξνγλώκνλα- ύκβνπινπ πνπ ζα παξέρεη ηελ
ππεξεζία ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία, ηπρόλ αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. ην βηνγξαθηθό ζα πξέπεη λα απνηππώλεηαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε έξγα αλαιόγνπ θύζεσο, ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα πξνζόληα (ηίηινο έξγνπ,
Φνξέαο πινπνίεζεο, Πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο θιπ.) θαη λα πξνθύηπνπλ ηα δεηνύκελα
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα
2.ε πεξίπησζε θπζηθνύ πξνζώπνπ:
2.2.Αλαιπηηθό Βηνγξαθηθό εκείσκα ηνπ Δκπεηξνγλώκνλα- ύκβνπινπ πνπ ζα παξέρεη ηελ
ππεξεζία ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ επαγγεικαηηθή
εκπεηξία, ηπρόλ αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηόηεηεο. ην βηνγξαθηθό ζα πξέπεη λα απνηππώλεηαη ε
ζπκκεηνρή ηνπ ζε έξγα αλαιόγνπ θύζεσο, ζύκθσλα κε ηα δεηνύκελα πξνζόληα (ηίηινο έξγνπ,
Φνξέαο πινπνίεζεο, Πξόγξακκα ρξεκαηνδόηεζεο θιπ.) θαη λα πξνθύηπνπλ ηα δεηνύκελα
ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζόληα
Μεηά ηελ επηινγή ζα δεηεζεί λα θαηαηεζεί Τπεύζπλε Γήισζε όηη ηα δεισζέληα ζηνηρεία είλαη
αιεζή θαη αθξηβή θαη αληίγξαθν Πηπρίνπ.

Τποβολή Γικαιολογηηικών
Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ζηείινπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ειεθηξνληθά ζηελ δηεύζπλζε
info@arsis.gr, ή λα θαηαηεζεί ηδηνρείξσο, ή λα απνζηαιεί ζηα γξαθεία ηεο Άξζηο, Πηνιεκαίσλ 35,
Θεζζαινλίθε, κέρξη ηελ Παξαζθεπή 31 Οθησβξίνπ 2014.

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΖΖ ΘΑ ΑΝΑΡΣΖΘΔΗ - ΓΖΜΟΗΟΠΟΗΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ 15Ζ ΔΩ ΣΖΝ
31Ζ ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2014 ΣΖΝ ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΣΖ «ΑΡΗ» (www.arsis.gr) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ
ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΔ ΓΖΜΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ INTERREG GREECE-BULGARIA
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