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Τριάδι, 1/2/2021
Αρ. Πρωτ.: 10
ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016)
Το Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων
Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών Καταστροφών (δ.τ. ΔΥΟΠΠ) ενδιαφέρεται να προβεί σε
απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης
eOUTLAND (financial manager) για τις πρόσθετες δράσεις του Ευρωπαϊκού Έργου «Η
προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA 2000 και άλλες προστατευόμενες περιοχές
από φυσικούς κινδύνους μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο για τη διασυνοριακή εκπαίδευση,
την κατάρτιση και την υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής προστασίας, βασισμένο στην
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες» (eOutland), του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό
Περιφερειακό Ταμείο και τους εθνικούς πόρους των συμμετεχόντων χωρών, ενδεικτικού
προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σύμφωνα
με την αριθμ. 7/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ, μέχρι τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα
12:00 στην οδό Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001 Θέρμη, τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Κριτήριο ανάθεσης της υπηρεσίας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει τιμής, η οποία θα είναι σύμφωνη με την αριθμ. 7/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ και θα αφορά στο
τελικό σύνολο της ζητούμενης υπηρεσίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης. Η
απευθείας ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ 1,2,3 και 4 και όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρου 2 παρ 1 περ. 31 του Ν.4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφορών
όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε στον σφραγισμένο φάκελο να αναγράφονται ευκρινώς:


Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ»



Η φράση «ΔΥΟΠΠ»



«Παροχής υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης eOUTLAND (financial manager) για τις
πρόσθετες δράσεις»



Αριθμ. 7/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ



Ημερομηνία λήξης: 8-2-2021



Τα στοιχεία του προσφέροντος οικονομικού φορέα

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να περιλαμβάνει ο σφραγισμένος φάκελος της
προσφοράς σας, επί ποινή αποκλεισμού, είναι τα εξής:
1. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 (Α'75), με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα υπό την εταιρική σφραγίδα στην οποία θα δηλώνετε υπεύθυνα ότι:
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i. έχω λάβει γνώση των τεχνικών προδιαγραφών, των όρων της σχετικής μελέτης και των
σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων και τους αποδέχεστε πλήρως
ii. η προσφορά μας είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης
iii. η υπηρεσία θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους της σχετικής
μελέτης και των σχετικών με αυτήν διατάξεων και κείμενων νόμων
iv.Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκετε σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του
Ν.4412/2016, δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το
άρθρο 74 του Ν.4412/2016, η συμμετοχή του δε δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης
συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν.4412/2016 και δεν
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του
Ν.4412/2016.
2. Οικονομική προσφορά
Ο Προσωρινός Ανάδοχος, μετά από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης, θα πρέπει να προσκομίσει
τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (Α' 74) των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του
Ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 75 του Ν.4412/2016
που αναφέρονται παρακάτω:
1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά της αριθμ. 7/2021 μελέτης της ΔΥΟΠΠ
2. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης σε ισχύ
3. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας
4. Ασφαλιστικές ενημερότητες σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους
οφείλει να καταβάλλει εισφορές ο προσωρινός ανάδοχος (για εταιρεία, εργοδότες,
απασχολούμενο προσωπικό) τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση στην
περίπτωση που έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα.
Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στο εξωτερικό θα
υποβάλει αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς
φορείς του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας
5. Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώο από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ (εντός
τριμήνου) για:
i. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για
Ανώνυμη Εταιρεία
ii. τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρείες (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
iii. τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς
iv.το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση
από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73
του Ν.4412/2016 ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού,
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διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
6. Υπεύθυνη Δήλωση του αρ. 8 του Ν.1599/1986 με την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου
υπό την εταιρική σφραγίδα του εν λόγω προσωρινού αναδόχου όπου θα δηλώνει υπεύθυνα:
i. ποιοι είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει η εταιρεία να
καταβάλλει εισφορές τόσο για την κύρια όσο και για την επικουρική ασφάλιση για την
εταιρεία, τους εργοδότες και για όλο το απασχολούμενο προσωπικό
ii. ότι: «προσκομίζω τα Αποσπάσματα Ποινικού Μητρώου για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
όλων ανεξαιρέτως των μελών του Δ.Σ. για Α.Ε. ή όλων ανεξαιρέτως των διαχειριστών
εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)
προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και όλων ανεξαιρέτως των μελών του Δ.Σ.
συνεταιρισμούς»

και
για
και
για

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.1497/1984 (Α'188).
Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το
έγγραφο.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 2/12/2021,
ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη σύμβασης σε κάθε
περίπτωση θα ακολουθήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου «eOUTLAND».
Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά σε δύο (2) ισόποσες
δόσεις:


Ιούλιος 2021: 50% του συνολικού ποσού της σύμβασης



Δεκέμβριος 2021: 50% του συνολικού ποσού της σύμβασης

Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης στον ανάδοχο θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την
υποβολή του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου για πληρωμή εγγράφου και εφόσον προσκομιστούν
τα νόμιμα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του Ν.4412/2016. Ο ανάδοχος
βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει τη ΔΥΟΠΠ. Δεν δίδεται κανενός είδους
προκαταβολή. Δεν παρέχεται το δικαίωμα προαίρεσης. Δεν παρέχεται η δυνατότητα
αναπροσαρμογής της τιμής.
Συνημμένα:


Η υπ’ αριθμ. 7/2021 μελέτη της ΔΥΟΠΠ

signed by
STERGIOS Digitally
STERGIOS PRALAKIDIS
2021.02.01
PRALAKIDIS Date:
11:28:49 +02'00'

Ο Διαχειριστής της ΔΥΟΠΠ

Ακριβές αντίγραφο

Βασίλειος Μωυσίδης
Στέργιος Πραλακίδης
Στέλεχος Διεύθυνσης Προγραμματισμού,
Οργάνωσης & Πληροφορικής Δ. Θέρμης

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης
για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
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Διεύθυνση: Τριάδι, Δημοτικό Κατάστημα, 57001 Θέρμη
Τηλέφωνο: 2313300711
Ιστοσελίδα: www.dyopp.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: dyopp.net@gmail.com

Τριάδι, 29/1/2021
Αρ. Πρωτ. Μελέτης: 7

ΜΕΛΕΤΗ
Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών
οικονομικής διαχείρισης (Financial Manager)
για τις πρόσθετες δράσεις
για τις ανάγκες του «ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ – δ.τ. ΔΥΟΠΠ», στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου «eOutland», του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα –
Βουλγαρία 2014-2020».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Τεχνική Έκθεση



Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων



Προϋπολογισμός

The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and
by national funds of the countries participating in the Interreg V-A
“Greece-Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme

Υπηρεσίες
Οικονομικής
Διαχείρισης
eOutland (Financial Manager) για τις
πρόσθετες δράσεις

Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Διεύθυνση: Τριάδι, Δημοτικό Κατάστημα, 57001 Θέρμη
Τηλέφωνο: 2313300711
Ιστοσελίδα: www.dyopp.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: dyopp.net@gmail.com

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών οικονομικής
διαχείρισης (Financial Manager / CPV 79412000-5) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού
Έργου «Η προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές NATURA 2000 και άλλες
προστατευόμενες περιοχές από φυσικούς κινδύνους μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο για
τη διασυνοριακή εκπαίδευση, την κατάρτιση και την υποστήριξη των εθελοντών πολιτικής
προστασίας, βασισμένο στην καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες» (eOutland), του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020, με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο και τους εθνικούς πόρους των
συμμετεχόντων χωρών. Ειδικότερα αφορά υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης των πρόσθετων
δράσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του έργου.
Η υπηρεσία είναι προϋπολογισμού 3.000,00 € με Φ.Π.Α. 24% (2.419,35 € πλέον ΦΠΑ ίσο
με 580,65 €). Το σύνολο του ποσού θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό Κ.Α.
61.00.01.0006 του οικονομικού έτους 2021, με τίτλο «Υπηρεσίες οικονομικής διαχείρισης
eOUTLAND (Financial Manager) για τις πρόσθετες δράσεις» και θα εκτελεστεί σύμφωνα με
το Ν.4412/2016 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τον Ν. 3463/2006 (νέος Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας).

Τριάδι, 29/1/2021
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωάννα Παντελίδου
Υπεύθυνη έργου eOutland

Βασίλειος Μωυσίδης
Διαχειριστής ΔΥΟΠΠ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Θεσσαλονίκης για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
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Υπηρεσίες
Οικονομικής
Διαχείρισης
eOutland (Financial Manager) για τις
πρόσθετες δράσεις

Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° - Αντικείμενο της υπηρεσίας.
Ο γενικός στόχος του έργου "eOutland" είναι η προστασία περιοχών του δικτύου NATURA
2000 και άλλων προστατευόμενων περιοχών από φυσικές καταστροφές (πυρκαγιές υπαίθρου
και πλημμύρες) μέσα από ένα πιστοποιημένο πλαίσιο εκπαίδευσης και υποστήριξης των
εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας που θα στηρίζεται σε μια κοινή διασυνοριακή
βάση. Βασικός στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της διασυνοριακής
βιοποικιλότητας συγκεκριμένων προστατευόμενων περιοχών και στις δύο χώρες (Ελλάδα και
Βουλγαρία) απέναντι σε φυσικές καταστροφές ή στις ειδικές συνθήκες που λαμβάνουν χώρα
μετά από κάποια φυσική καταστροφή όπως πυρκαγιές υπαίθρου και πλημμύρες.
Το έργο eOUTLAND περιλαμβάνει επίσης τους παρακάτω ειδικούς στόχους: (α) την
εγκαθίδρυση μιας επιτυχούς συνεργασίας μεταξύ ΔΥΟΠΠ (Ελλάδα) και του συλλόγου
"Μαρίτσα" (Βουλγαρία), (β) τη δημιουργία ενός ισχυρού, πιστοποιημένου και κοινού
διασυνοριακού εκπαιδευτικού συστήματος για τους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας που
ασχολούνται με τη διαχείριση φυσικών καταστροφών όπως πυρκαγιών υπαίθρου και
πλημμυρών, (γ) την αξιοποίηση επιστημονικών και τεχνικών εργαλείων και μέσων από τους
εμπλεκόμενους εθελοντές Πολιτικής Προστασίας της διασυνοριακής περιοχής, (δ) τον
εξοπλισμό με κατάλληλα μέσα των εμπλεκόμενων εθελοντών και (ε) την καθιέρωση μιας
κοινής προσέγγισης στη διασυνοριακή περιοχή σχετικά την προστασία του περιβάλλοντος
από φυσικές καταστροφές με την εμπλοκή των εθελοντών Πολιτικής Προστασίας.
To ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΥΟΠΠ, είναι ο Συντονιστής Εταίρος του ανωτέρω έργου με λοιπούς εταίρους από την
Ελλάδα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/ Ινστιτούτο Τεχνολογιών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και από τη Βουλγαρία τον Περιφερειακό Σύλλογο Δήμων
"Μαρίτσα", τη Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών/ Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τεχνολογιών
Επικοινωνίας και το Δήμο Ζλάτογκραντ.
Το έργο "eOUTLAND" περιλαμβάνει τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες δημόσιας ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων καθώς και
διασυνοριακές κοινές ενέργειες και ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού.
Ημερομηνία έναρξης του έργου είναι η 02/10/2017 και ολοκλήρωσης αρχικά η 01/10/2019.Ο
αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν σε 1.207.821,83 € εκ των οποίων
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τα 648.357,45 € αφορούν τη συμμετοχή της ΔΥΟΠΠ.
Σύμφωνα με τις πρόσθετες δράσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του έργου eOUTLAND (MIS
5011437) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας
2014-2020, ο προϋπολογισμός του έργου πλέον ανέρχεται στο ποσό των 1.670.413,38 €, με
το επιλέξιμο ποσό για τη ΔΥΟΠΠ να ανέρχεται πλέον στο ποσό των 801.814,41 €. Οι
πρόσθετες δαπάνες που αφορούν τη ΔΥΟΠΠ έχουν προϋπολογισμό ίσο με 179.000,00 € και
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως 2/12/2021.
Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης και σε υπηρεσίες
παροχής συμβουλών για τις πρόσθετες δράσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου
«eOUTLAND». Ειδικότερα, ο οικονομικός διαχειριστής (financial Manager) θα έχει την
ευθύνη για


την παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου (justification of budget) του καθώς και
των διαγωνιστικών διαδικασιών του εταιρικού σχήματος (procurement progress).



προετοιμασία και υποβολή φακέλων πιστοποίησης δαπανών (verification of budget) και
παρακολούθηση των σχετικών διαδικασιών του Συντονιστή Εταίρου καθώς και για την
υποστήριξη στους αντίστοιχους ελέγχους από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια όργανα του
Προγράμματος.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες περιγράφονται στην αίτηση συμμετοχής (Application Form) του
έργου «eOutland» και ειδικότερα στο πακέτο εργασίας WP1: Project Management &
Coordination, παραδοτέο D.1.1.2: Implementation and financial manager.
Άρθρο 2° - Απαιτούμενα προσόντα.
Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «eOUTLAND», η ΔΥΟΠΠ προτίθεται να συνάψει
σύμβαση παροχής υπηρεσιών οικονομικής διαχείρισης.
Ο οικονομικός διαχειριστής (financial Manager) θα πρέπει να είναι κάτοχος επαγγελματικής
ταυτότητας Λογιστή Φοροτεχνικού Α` τάξης, με τουλάχιστον 10ετή εμπειρία σε υπηρεσίες
συμβουλευτικής υποστήριξης για τη βελτίωση της ποιότητας – παραγωγικότητας και
ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
Άρθρο 3° - Διατάξεις που ισχύουν.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
1. Τις γενικές αρχές της συνθήκης Ε.Κ. και ειδικότερα την αρχή της ίσης μεταχείρισης, της
μη διάκρισης, της ισότητας των φύλων και της διαφάνειας.
2. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
3. Του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87Α)
5. Τα άρθρα 681 του Αστικού Κώδικα.
6. Την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/01.11.2016 (ΦΕΚ Β’3521) : Εθνικοί
κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 - Έλεγχοι
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς».
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7. Το ισχύον καταστατικό του «Δίκτυο για την Υποστήριξη της Λειτουργίας και την
Εκπαίδευση των Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας σε Θέματα Φυσικών
Καταστροφών - ΔΥΟΠΠ» με αρ. ΓΕΜΗ 132735606000.
8. Το με αριθμ. 12/5-1-2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΟΠΠ σχετικά
με την αποδοχή και έγκριση υλοποίησης πρόσθετων δράσεων στο πλαίσιο του έργου
eOUTLAND (MIS 5011437) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας
Ελλάδας – Βουλγαρίας 2014-2020.
9. Την με αριθμό B2.6d.06/2-10-2017 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ
της ΔΥΟΠΠ (Leader) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής
Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.
10. Τους όρους του από 2/10/2017 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement) της
ΔΥΟΠΠ με τους εταίρους (α) Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/
Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, (β) Περιφερειακός Σύνδεσμος
Δήμων Βουλγαρίας "Μαρίτσα", (γ) Βουλγαρική Ακαδημία Επιστημών/ Ινστιτούτων
Πληροφορικής και Επικοινωνιών και (δ) και Δήμος Ζλάτογκραντ Βουλγαρίας, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 4° - Συμβατικά τεύχη.
Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών" και την με αριθμό B2.6d.06/2-10-2017 σύμβαση
χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ της ΔΥΟΠΠ (Leader) και της Διαχειριστικής
Αρχής του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 20142020.
Άρθρο 5° - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει το υπ’ αρ. 12/51-2021 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΟΠΠ, και σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών".
Άρθρο 6° - Σύμβαση.
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας, μετά την κατά νόμο έγκριση ανάθεσης αυτής, υποχρεούται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, όχι μικρότερο των πέντε (5) ημερών ούτε
μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών για να υπογράψει τη σύμβαση εκτέλεσης της υπηρεσίας η
οποία θα του κοινοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα. Η διάρκειά της θα είναι έως και την
ολοκλήρωση του έργου eOUTLAND, ήτοι 02/12/2021.
Άρθρο 7° - Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της εργασίας.
Ο οικονομικός διαχειριστής θα απασχολείται και στις εγκαταστάσεις του φορέα στο Τριάδι του
Δήμου Θέρμης, όταν αυτό απαιτείται από τις ανάγκες του προγράμματος.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την
2/12/2021, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη
σύμβασης σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
«eOUTLAND».
The Project is co-funded by the European Regional Development Fund and by
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Άρθρο 8° - Παραλαβή υπηρεσιών
Ο οικονομικός διαχειριστής για τις υπηρεσίες που αναλαμβάνει να εκτελέσει, υποχρεούται να
υποβάλλει τμηματικά, εξαμηνιαίες εκθέσεις παροχής υπηρεσιών (αναφορά ενεργειών).
Η παραλαβή των ανατιθέμενων εργασιών θα γίνει από την οικεία επιτροπή. Εάν κατά την
παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις από την προσφορά του αναδόχου, η επιτροπή
παραλαβής μπορεί να προτείνει την αποκατάστασή τους.
Άρθρο 9° - Φόροι, τέλη, κρατήσεις.
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και
κρατήσεις, που θα ισχύουν την ημέρα σύναψης της σύμβασης εκτέλεσης της εργασίας. Ο
Φ.Π.Α. βαρύνει τη ΔΥΟΠΠ.
Άρθρο 10ο - Τρόπος πληρωμής.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης είναι 2.419,35 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο
3.000,00 €.
Το ποσό θα καταβληθεί τμηματικά σε δύο (2) δόσεις


Ιούλιος 2021: 50% του συνολικού ποσού της σύμβασης



Δεκέμβριος 2021: 50% του συνολικού ποσού της σύμβασης

Δεν προβλέπεται χορήγηση προκαταβολής.
Άρθρο 11° - Έκπτωση του αναδόχου.
Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
υπηρεσίας ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/08-08-2016)
"Δημόσιες Συμβάσεις, Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".

Τριάδι, 29/1/2021
Η συντάξασα

Θεωρήθηκε

Ιωάννα Παντελίδου

Βασίλειος Μωυσίδης

Υπεύθυνη έργου eOUTLAND

Διαχειριστής ΔΥΟΠΠ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Θεσσαλονίκης για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
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Υπηρεσίες
Οικονομικής
Διαχείρισης
eOutland (Financial Manager) για τις
πρόσθετες δράσεις

Προϋπολογισμός: 3.000,00 €
Διεύθυνση: Τριάδι, Δημοτικό Κατάστημα, 57001 Θέρμη
Τηλέφωνο: 2313300711
Ιστοσελίδα: www.dyopp.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: dyopp.net@gmail.com

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Παραδο
τέα

Τίτλος

Προϋπολογισ
μός χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ

Προϋπολο
γισμός με
ΦΠΑ

2.419,35 €

580,65 €

3.000,00 €

2.419,35 €

580,65 €

3.000,00 €

Υπηρεσίες Οικονομικής Διαχείρισης eOutland (Financial
Manager) για τις πρόσθετες δράσεις

D1.1.2

[Financial Manager to account the project, develop the
financial and accounting reports, responsible for
Verification of budget preparations, submissions and
financial management (Additional)]

ΣΥΝΟΛΟ
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Υπεύθυνη έργου eOutland

Διαχειριστής ΔΥΟΠΠ
Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος
Θεσσαλονίκης για δράσεις Πολιτικής Προστασίας
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