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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την επιλογή Διαχειριστή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου (Project & Financial Manager) σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές του Έργου “IDEA” «Investment Development and Empowerment Action»,  

το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”.  

 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ   
ΠΕΛΛΗΣ 2, 143 42 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Οικονομόπουλος Κωνσταντίνος 
Τηλ: 2117057627 
E-mail: info@3ts.gr 

Αρ. Πρόσκλ. 1/02.02.2018 
 

 
Η ΑΜΚΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ , έχοντας υπόψη: 

 
1.    Το καταστατικό της ΑΜΚΕ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» 
2.    Τις διατάξεις για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
3.    Την από 29/09/2016 απόφαση Δ.Σ. για την συμμετοχή της ΑΜΚΕ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» στο έργο IDEA” 

«Investment Development and Empowerment Action», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. 

4.     Το υπ. αριθμ. < A2 2.2 - 3 > Subsidy Contract μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής (Κοινή Τεχνική Γραμματεία του 
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας (JS/MA) - Interreg IPA CBC Programme “Greece-Albania 2014-2020” ) 
και του επικεφαλή εταίρου του έργου καθώς και το Partnership Agreement  των εταίρων του έργου 

5. Την από 01/02/2018 απόφαση του ΔΣ  για την έγκριση της παρούσας πρόσκλησης 
 
 

Ανακοινώνει 
ότι ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας και έως τις 29/02/2020 με φυσικό 
πρόσωπο για τη συμμετοχή του ως μέλος της ομάδας υλοποίησης του Έργου με τίτλο “IDEA” «Investment 
Development and Empowerment Action», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA 
CBC “Greece-Albania 2014-2020”, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Subsidy Contract No. : < A2 2.2 - 3 > 
 
Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ΑΜΚΕ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» (εφεξής ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3) είναι εταίρος  του έργου “IDEA” «Investment 
Development and Empowerment Action», το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC 
“Greece-Albania 2014-2020”, 
 
Στο  έργο “IDEA” συμμετέχουν οι εξής εταίροι: 

1. Auleda Local Εconomic Development Agency (Αλβανία / Επικεφαλής εταίρος) 

2. Δήμος Χειμάρρας (Αλβανία) 

3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Ελλάδα) 

4. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ (Ελλάδα) 

5. Δήμος Άρτας (Ελλάδα). 

 
Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες.  
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Η έναρξη και λήξη κάθε πακέτου εργασίας έχει ως εξής: 
 

Α/Α  Τίτλος πακέτου εργασίας  Έναρξη  Λήξη 

1  Project Management & coordination 01/03/2018 29/02/2020 

2  Communication & Dissemination 01/04/2018 29/02/2020 

3  Research and Analysis 01/04/2018 29/02/2020 

4  Seminars, Training and Interactive consultations 01/06/2018 29/02/2020 

5  Project  sustainability  01/02/2019 29/02/2020 

 
Αντικείμενο – Περιεχόμενο του Έργου 
 
Το έργο Investment Development and Empowerment Action (IDEA) είναι μια φιλόδοξη ελληνοαλβανική πρωτοβουλία 
φορέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ενδιαφέρονται να διερευνήσουν τις 
δυνατότητες χρηματοδότησης Kοινωνικών Eπιχειρήσεων, Οργανώσεων Κοινωνίας των Πολιτών, αλλά και γενικότερα 
των Κοινωνικών Επενδύσεων.  
 
Στόχος είναι η σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης για κοινωνικές επενδύσεις, καθώς και η μελέτη και η 
εξειδίκευση υβριδικών εργαλείων χρηματοδότησης φορέων και δράσεων του Τρίτου Τομέα της οικονομίας, που θα 
μπορούσαν να έχουν εφαρμογή σε τοπικό, αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο. 
 
Κύριες γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής του έργου IDEA είναι ο Αυλώνας και η Χειμάρρα στην Αλβανία και τα 
Ιωάννινα και η Άρτα στην Ελλάδα. Όσον αφορά στην Ελλάδα, υπεύθυνος φορέας για τις δράσεις στην περιοχή των 
Ιωαννίνων είναι η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΑΜΚΕ, ενώ για τις δράσεις στην περιοχή της Άρτας, ο Δήμος Αρταίων. Το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων παρέχει οριζόντια επιστημονική τεχνογνωσία στο έργο.  
 
Ειδικότερα, το έργο IDEA:  

 Μελετά και καταγράφει την προσφορά υποστήριξης των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας, αλλά και τη 
ζήτηση για τέτοια μορφές στήριξης σε τοπικό επίπεδο.  

 Μελετά και δημιουργεί υβριδικά χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε τοπικό 
επίπεδο.  

 Διευκολύνει την συνάντηση κοινωνικών επιχειρηματιών με πιθανούς χορηγούς/ υποστηρικτές/ επενδυτές, 
ενεργώντας ως διαμεσολαβητής.  

 Εφαρμόζει δράσεις συμβουλευτικής και κατάρτισης και ενέργειες για την ενδυνάμωση ικανοτήτων των 
φορέων της κοινωνικής οικονομίας.  

 Δημιουργεί έναν ευέλικτο και αξιόπιστο μηχανισμό παρακολούθησης.  

 Δημιουργεί εργαλεία και μεθοδολογίες για τη μέτρηση των κοινωνικών επιπτώσεων.  

 Δημιουργεί μη-χρηματοοικονομικά εργαλεία υποστήριξης. 
 

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Αντικείμενο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η επιλογή Διαχειριστή (Project Manager) – Expert 

σύμφωνα με τις παρακάτω προδιαγραφές: 

A/A Κατηγορία Στελέχους Χρονική Διάρκεια Σύμβασης Καθήκοντα στο Πλαίσιο του Έργου 

1 Διαχειριστή Φυσικού & 

Οικονομικού 

Αντικειμένου  

(Project & Financial 

Manager) 

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 

29/02/2020 με δυνατότητα παράτασης 

σε περίπτωση παράταση του φυσικού 

αντικειμένου του έργου χωρίς όμως 

δυνατότητα αύξησης του οικονομικού 

αντικειμένου. 

 Διαχείριση και συντονισμός του έργου, ο 
προγραμματισμός  των ενεργειών για κάθε 
Πακέτο Εργασίας, σε συνάρτηση με το 
χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του 
έργου, η  καθημερινή κατανομή των 
εργασιών και εποπτεία της ομάδας έργου, η 
προετοιμασία των συναντήσεων εργασίας, η 
συνεργασία με τους εταίρους  για την 
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υλοποίηση  των ενεργειών, των πακέτων 
εργασίας στις οποίες συμμετέχουν, ο 
απολογισμός του  φυσικού, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις  της αρμόδιας διαχειριστικής  
αρχής, όπως περιγράφονται στο Subsidy 
Contract και στο Partnership Agreement, 
καθώς και σχετικές Συμβουλευτικές 
Υπηρεσίες προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

 

 Προβλέψεις, παρακολούθηση και 
απολογισμός του  οικονομικού αντικειμένου 
του έργου, καθώς και σχετικές 
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς τον 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της 
αρμόδιας διαχειριστικής  αρχής, όπως 
περιγράφονται στο Subsidy Contract και στο 
Partnership Agreement και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 

 

Ειδικότερα , το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί θα αναλάβει το παρακάτω φυσικό αντικείμενο: 

Πακέτα Εργασίας Τίτλος Παραδοτέου Περιγραφή των παραδοτέων 

WP 1 – Διοίκηση Έργου 

  

Παραδοτέο 1.4.2_Α 

Διαχείριση και 

παρακολούθηση του έργου 

[Project Management 

(Coordination, reporting, 

meetings)] 

Διαχείριση και συντονισμός του έργου, ο προγραμματισμός  των 

ενεργειών για κάθε Πακέτο Εργασίας, σε συνάρτηση με το 

χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου, η  καθημερινή 

κατανομή των εργασιών και εποπτεία της ομάδας έργου, η 

προετοιμασία των συναντήσεων εργασίας, η συνεργασία με τους 

εταίρους  για την υλοποίηση  των ενεργειών, των πακέτων 

εργασίας στις οποίες συμμετέχουν, ο απολογισμός του  φυσικού, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της αρμόδιας διαχειριστικής  αρχής, 

όπως περιγράφονται στο Subsidy Contract και στο Partnership 

Agreement, καθώς και σχετικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προς 

τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ.  

Τα ελάχιστα Παραδοτέα τα οποία θα προετοιμάσει και 

παραδώσει ο ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ  είναι : 

1. Εξαμηνιαίες αναφορές του πραγματοποιηθέντος έργου με τα 
αντίστοιχα παραστατικά χρονοαπασχόλησης. 

2. Εκθέσεις και υλικό τεκμηρίωσης, με τα παραδοτέα του έργου,  
τα πρακτικά  των συναντήσεων εργασίας και των λοιπών 
ενεργειών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης 
του έργου.  

3. Εκθέσεις οικονομικού αντικειμένου και αναφορές για την 
πιστοποίηση δαπανών για υποβολή στην Διαχειριστική Αρχή. 

Παραδοτέο 1.4.2_Β 
Οικονομική Διαχείριση του 

έργου (Financial Management) 

Προβλέψεις, παρακολούθηση και απολογισμός του  οικονομικού 

αντικειμένου του έργου, καθώς και σχετικές Συμβουλευτικές 

Υπηρεσίες προς τον ΕΡΓΟΔΟΤΗ σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της 

αρμόδιας διαχειριστικής  αρχής, όπως περιγράφονται στο Subsidy 

Contract και στο Partnership Agreement και τις κατευθυντήριες 

οδηγίες του ΕΡΓΟΔΟΤΗ. 
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Το φυσικό πρόσωπο θα υλοποιήσει το Έργο στις εγκαταστάσεις της ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3, στο παράρτημα της Ηπείρου, 
Κρυσταλλοπηγή Παραμυθιάς Θεσπρωτίας, με πνεύμα συνεργασίας με τους υπαλλήλους και στελέχη του της 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3. Το φυσικό πρόσωπο θα εργάζεται κάτω από τις οδηγίες της ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3. Το αποτέλεσμα της 
εργασίας ανήκει στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3. Το κόστος για την αμοιβή του φυσικού προσώπου, συμβατικό τίμημα, 
διαμορφώθηκε με βάση τις προβλεπόμενες προσφερόμενες ώρες εργασίας. 
 
Γ. ΑΜΟΙΒΗ 
Η συνολική αμοιβή για την ανάληψη των καθηκόντων που θα αναλάβει το στέλεχος ανέρχεται σε οκτώ χιλιάδες 
οκτακόσια ευρώ (8.800 €) πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (24%), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών 
εισφορών. Οι ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις ΕΦΚΑ που αναλογούν στην παραπάνω αμοιβή θα 
καταβληθούν από το στέλεχος στον ασφαλιστικό φορέα και όχι από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3. 

Η συνολική αμοιβή διαμορφώνεται με βάση τις προβλεπόμενες ανθρωποημέρες εργασίας που αποτυπώνονται στον 

εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.  

Δ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Η διάρκεια υλοποίησης του έργου του Στελέχους ανέρχεται σε 24 μήνες (88 ανθρωποημέρες εργασίας) που θα 
διαρκέσει το έργο, η οποία ξεκινά από την υπογραφή της σύμβασης  μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος 
(29/02/2020) με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράταση του φυσικού αντικειμένου του έργου χωρίς όμως 
δυνατότητα αύξησης του οικονομικού αντικειμένου. 
 
Ε. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 
 
Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα είναι: 

 Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

 Προϋπηρεσία  τουλάχιστον 5 ετών σε θέματα Management, Οργάνωσης Επιχειρήσεων, καθώς και διαχείρησης 
συγ/νων έργων. 

 Συμμετοχή ως υπεύθυνος  

 Οικονομικού/φυσικού ανρικειμένου σε τουλάχιστον τρία (3) έργα διασυνοριακής συνεργασίας (Interreg κλπ) 

 Αποδεδειγμένη γνώση σε διαδικασίες πιστοποίησης δαπανών (οικονομική διαχείριση) συγχρηματοδοτούμενων 
έργων (Παρακολούθηση και συντονισμός οικονομικού αντικειμένου, Καταγραφή παραστατικών δαπανών, 
έλεγχος παραστατικών δαπανών, τήρηση Βάσης Δεδομένων οικονομικών στοιχείων, έλεγχος επιλεξιμότητας 
δαπανών κλπ) 

 Γνώση διαδικασιών ελέγχων (επιτόπιων και διοικητικών) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων 

 Γνώση διαδικασιών δημοπράτησης και συμβασιοποίησης δημοσίων συμβάσεων 

 Καλή γνώση Αγγλικών 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα προαναφερόμενα αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις συμμετοχής στην παρούσα πρόσκληση και στην 
περίπτωση που ο/ηενδιαφερόμενος/η δεν τα διαθέτει, η πρόταση του αποκλείεται από την μετέπειτα διαδικασία 
αξιολόγησης και δεν βαθμολογείται. 
 
Η παραπάνω γνώση και εμπειρία θα πρέπει να τεκμηριωθεί με την προσκόμιση αντίστοιχων βεβαιώσεων εργοδοτών 
με αναφορά στα σχετικά συγχρηματοδοτούμενα έργα, ή/και ΔΠΥ, συμβάσεις κλπ. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το 
δικαίωνα να επιβεβαιώσει την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επικοινωνώντας με τους εργοδότες ζητώντας 
επιπρόσθετες διευκρινίσεις. 
 
ΣΤ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Η παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που 
ορίστηκε  με την απόφαση του από  01/02/2018 Δ.Σ  της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3/3.  
 
Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 

 Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων και αποδοχή τους εφόσον πληρούν τα ελάχιστα  απαιτούμενα προσόντα. 

 Αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων με βάση τον πίνακα κριτήριων που ακολουθεί: 
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Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%) 

1.  
Αξιολόγηση επαγγελματικής - εργασιακής εμπειρίας άνω των 5 ετών 

Επαγγελματική εμπειρία 60 μήνες  100 

Επαγγελματική εμπειρία πάνω από 60 μήνες έως και 72 μήνες  105 

Επαγγελματική εμπειρία από 72 μήνες και άνω 110 
 

50% 

2.  Προσωπική Συνέντευξη 50 % 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 
Επισημαίνεται ότι: 

 Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των αιτήσεων ανέρχεται σε 100 βαθμούς για τις περιπτώσεις όπου 
καλύπτονται ακριβώς οι προδιαγραφές της πρόσκλησης. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος διαθέτει μόνο 
το ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα θα λαμβάνει βαθμολογία 100. 

 Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις όπου υπερκαλύπτονται οι 
προδιαγραφές της πρόσκλησης (επιπρόσθετα βαθμολογούμενα προσόντα). 
 

Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Ι) σε 
σφραγισμένο φάκελο, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 
Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία είναι: 

1. Έντυπη αίτηση (σύμφωνα με το έντυπο του Παραρτήματος Ι). 
2. Βιογραφικό σημείωμα. 
3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Υποψήφιος θα δηλώνει ότι τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος και τα 

υποβαλλόμενα στοιχεία τεκμηρίωσης είναι αληθή και ακριβή. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την έντυπη αίτηση και να την υποβάλουν συνοδευόμενη από τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά εντός σφραγισμένου φακέλου που θα αποσταλεί ταχυδρομικά ή θα υποβληθεί ιδιοχείρως 
έως τις 12/2/2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) κατά τις ώρες 10.00 - 16.00 στα 
γραφεία της ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3/3  με την ακόλουθη ένδειξη: 
 

ΑΜΚΕ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» 
ΠΕΛΛΗΣ 2, 143 42 ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 

 
Για την  

 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

για την επιλογή Διαχειριστή Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου (Project & Financial Manager) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του Έργου “IDEA” «Investment Development and Empowerment Action», το οποίο χρηματοδοτείται 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg IPA CBC “Greece-Albania 2014-2020”. 
 

Ονοματεπώνυμο υποψηφίου: ……………… 
Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e-mail): ……………… 

 
Για την ΚΟΙΝΩΝΙΑ 3/3 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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