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

Τριάδι, 19/9/2022
Αρ. Πρωτ. Μελέτης: 22

ΜΕΛΕΤΗ
Για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών “Λογιστική
υποστήριξη VOLUnteer (Financial Manager)”
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 «VOLUnteer», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA
«Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020».

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
−

Τεχνική Έκθεση

−

Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

−

Προϋπολογισμός

Λογιστική υποστήριξη VOLUnteer
(Financial Manager)
Προϋπολογισμός: 4.500,00 €
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 λογιστικής
υποστήριξης (Financial Manager / CPV 79412000-5), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “
Integrated framework for the management of natural hazards based on Civil Protection
VOLUnteers towards reinforcing cross-border readiness, prevention, response and
improvement of resilience” και με το ακρωνύμιο VOLUnteer.
Το έργο συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020», σε ποσοστό 85%
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 15% από εθνικούς πόρους των δύο χωρών
Η υπηρεσία είναι προϋπολογισμού 4.500,00 € με Φ.Π.Α. 24% (3.629,03 € πλέον ΦΠΑ ίσο
με 870,97 €). Το σύνολο του ποσού θα χρηματοδοτηθεί από τον κωδικό Κ.Α.
61.00.01.0007 του οικονομικού έτους 2022, με τίτλο « Λογιστική υποστήριξη VOLUnteer
(Financial Manager)» 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, 19/9/2022
Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Στέργιος Πραλακίδης
Αναπληρωτής υπεύθυνος
έργου VOLUnteer

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος ΔΥΟΠΠ
Δήμαρχος Θέρμης
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Λογιστική υποστήριξη VOLUnteer
(Financial Manager)

Προϋπολογισμός: 4.500,00 €
Διεύθυνση: Τριάδι, Δημοτικό Κατάστημα, 57001 Θέρμη
Τηλέφωνο: 2313300711
Ιστοσελίδα: www.dyopp.gr
Ηλ. Ταχυδρομείο: dyopp.net@gmail.com

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Άρθρο 1° - Αντικείμενο της υπηρεσίας.
Το έργο VOLUnteer στοχεύει στη δημιουργία και στην υποστήριξη ενός διασυνοριακού
δικτύου εθελοντών και φορέων πολιτικής προστασίας το οποίο θα αποτελέσει τη βάση ενός
πρωτοπόρου πλαισίου διαχείρισης των πυρκαγιών υπαίθρου. Συγκεκριμένα, η υλοποίηση του
έργου θα ενδυναμώσει τα επίπεδα ετοιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή μέσω της
δημιουργίας ενός επιχειρησιακού διασυνοριακού δικτύου πολιτικής προστασίας το οποίο
δύναται να μετριάζει και να διαχειρίζεται επιτυχώς τις καταστροφικές συνέπειες και να
υποστηρίζει την ανθεκτικότητα των εμπλεκόμενων κοινωνιών έναντι των πυρκαγιών
υπαίθρου. Το δίκτυο θα παίξει καθοριστική σημασία στη προστασία του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της διασυνοριακής περιοχής και ειδικότερα περιοχών υψηλής
κοινωνικό-οικονομικής σημασίας οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή τρωτότητα στις πυρκαγιές
υπαίθρου. Μέσω του έργου το δίκτυο θα αποκτήσει εξειδικευμένο προσωπικό, κοινά
διασυνοριακά επιχειρησιακά πρωτόκολλα, κοινές μεθοδολογίες και νέα εργαλεία τεχνολογίας.
Οι φυσικές καταστροφές που προκαλούν δυσμενείς συνέπειες τόσο στο φυσικό όσο και στο
ανθρωπογενές περιβάλλον δεν έχουν τοπικό χαρακτήρα και έχουν συχνά επηρεάσει αρνητικά
και τις δύο χώρες – Ελλάδα και Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας – στο παρελθόν.
Ειδικότερα, οι πυρκαγιές υπαίθρου είναι η πιο συχνή φυσική καταστροφή στη διασυνοριακή
περιοχή και προκαλούν σοβαρές ανθρώπινες, φυσικές και οικονομικές απώλειες. Οι εκτιμήσεις
από τις επιστημονικά τεκμηριωμένες κλιματικές προβολές δείχνουν πως η ένταση και η
συχνότητα των πυρκαγιών υπαίθρου θα αυξηθεί στο προσεχές μέλλον, γεγονός που εντείνει
την αναγκαιότητα ενίσχυσης της ετοιμότητας – πρόληψης – ανταπόκρισης – ανθεκτικότητας
έναντι των επιπτώσεών τους. Η εμπειρία έχει αποδείξει πως λύσεις που βασίζονται σε νέες
τεχνολογίες μπορούν να παράσχουν αποτελεσματική ενίσχυση έναντι των φυσικών
καταστροφών, ωστόσο οι τρέχουσες κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες και στις δύο χώρες της
διασυνοριακής περιοχής περιορίζουν τις προσπάθειες των αρμόδιων φορέων. Οι εθελοντές
και οι φορείς πολιτικής προστασίας μπορούν να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν αυτές τις
προσπάθειες μέσω της δημιουργίας ενός ενεργού και βιώσιμου δικτύου και μέσω της παροχής
καινοτόμων προϊόντων, πρωτοκόλλων, εξοπλισμού, εργαλείων και υπηρεσιών.
Η διασυνοριακή περιοχή, είναι μια περιοχή με σημαντικές κοινωνικό-οικονομικές
δραστηριότητες, οι οποίες είναι ιδιαιτέρως έκθετες στους κινδύνους από πυρκαγιές υπαίθρου.
Τα τελευταία είκοσι (20) χρόνια σημαντικός αριθμός τέτοιων καταστροφών έχει καταγραφεί
και στις δύο χώρες με αρκετές από αυτές να έχουν συμβεί κοντά στην μεταξύ τους
συνοριογραμμή. Το έργο VOLUnteer αποσκοπεί στη δημιουργία ενός επιχειρησιακού δικτύου
το οποίο θα στηρίξει ένα κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση των επιπτώσεων από πυρκαγιές
υπαίθρου στη διασυνοριακή περιοχή. Το δίκτυο αυτό αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα
επίπεδα ασφάλειας και ευζωίας των κοινωνιών στη περιοχή αυτή καθώς και την προστασία
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του περιβάλλοντος, φυσικού και ανθρωπογενούς. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κοινές
διαδικασίες που να ρυθμίζουν σχετικά προβλήματα. Το έργο VOLUnteer έρχεται να καλύψει
αυτό το κενό και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή ικανότητα μέσω της εισαγωγής ενός
ολοκληρωμένου κοινού προγράμματος κατάρτισης που περιλαμβάνει κοινές εκπαιδευτικές
ενότητες και οδηγούς, κοινές καταρτίσεις, και καινοτόμα επιχειρησιακά εργαλεία τεχνολογίας.
Η γνώση και η εμπειρία που θα συγκεντρωθεί από την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου
είναι μεγάλης σημασίας για την ενίσχυση της από κοινού ικανότητας διαχείρισης του κινδύνου
από πυρκαγιές υπαίθρου καθώς και για την εναρμόνιση ή ανάπτυξη κοινών επιχειρησιακών
διαδικασιών.
Το έργο VOLUnteer κεφαλαιοποιεί αποτελέσματα και εμπειρία προηγούμενων Ευρωπαϊκών
έργων προκειμένου να καθοριστούν αποτελεσματικότεροι τρόποι προστασίας της
διασυνοριακής περιοχής από τις συνέπειες φυσικών καταστροφών όπως αυτές των
πυρκαγιών υπαίθρου. Για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα, το έργο υιοθετεί μια στρατηγική
μακροπρόθεσμης στρατηγικής που οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα για τις ομάδεςστόχου. Προκειμένου για να επιτευχθούν αυτά τα μακροπρόθεσμα οφέλη, ήδη από το στάδιο
του σχεδιασμού έχει εξεταστεί μία σειρά κοινωνικών, νομικών, πολιτικών και οικονομικών
παραγόντων που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων
του έργου.
Το έργο VOLUnteer περιλαμβάνει τεχνικές και επιστημονικές δραστηριότητες,
δραστηριότητες δημόσιας ενημέρωσης και διάδοσης των αποτελεσμάτων καθώς και
διασυνοριακές κοινές ενέργειες και ενέργειες προμήθειας εξοπλισμού.
Η συγγραφή αυτή αφορά στην παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης VOLUnteer
(Financial Manager), καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου «VOLUnteer». 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 «VOLUnteer» 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 «VOLUnteer», 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.

Σελίδα 4 από 7

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».
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. 15/18-7-2022 πρακτικό της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΔΥΟΠΠ
σχετικά με την αποδοχή και έγκριση υλοποίησης πρόσθετων δράσεων στο πλαίσιο του
έργου VOLUnteer.
9. Την με αριθμό CN2-SO2.4-SC062 σύμβαση χρηματοδότησης (Subsidy Contract) μεταξύ
της ΔΥΟΠΠ (Leader) και της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020»
10. Τους όρους του από 27/7/2022 συμφώνου συνεργασίας (Partnership Agreement) της
ΔΥΟΠΠ με τους εταίρους, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και τη Διεύθυνση Προστασίας και
Διάσωσης της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας (Protection and Rescue Directorate of
North Macedonia)
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 CN2-SO2.4-SC062 σύμβαση χρηματοδότησης
(Subsidy Contract) μεταξύ της ΔΥΟΠΠ (Leader) και της Διαχειριστικής Αρχής του
Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας
Μακεδονίας 2014-2020».
Άρθρο 5° - Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας.
Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί με τους όρους που καθορίζει το υπ’ αρ.
15/18-7-2022 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 VOLUnteer, ήτοι 15/12/2023.
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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
15/12/2023, ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου. Η ημερομηνία λήξης της υπό σύναψη
σύμβασης σε κάθε περίπτωση θα ακολουθήσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου
«VOLUnteer».
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 3.629,03 € πλέον ΦΠΑ 24%, σύνολο
4.500,00 €.
Το ποσό θα καταβληθεί τμηματικά σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις
−

Δεκέμβριος 2022: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

−

Ιούνιος 2023: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

−

Δεκέμβριος 2023: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

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, 19/9/2022
Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Στέργιος Πραλακίδης
Αναπληρωτής υπεύθυνος
έργου VOLUnteer

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος ΔΥΟΠΠ
Δήμαρχος Θέρμης
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Λογιστική υποστήριξη VOLUnteer
(Financial Manager)

Προϋπολογισμός: 4.500,00 €
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

3.629,03 €

870,97 €

4.500,00 €

3.629,03 €

870,97 €

4.500,00 €

Λογιστική υποστήριξη VOLUnteer (Financial Manager)

D1.1.2

[Financial Manager for the justification of budget and
procurement preparation/ monitoring as well as the
verification of budget preparations/ submissions]

ΣΥΝΟΛΟ

Τριάδι, 19/9/2022
Ο συντάξας

Θεωρήθηκε

Στέργιος Πραλακίδης
Αναπληρωτής υπεύθυνος
έργου VOLUnteer

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Πρόεδρος ΔΥΟΠΠ
Δήμαρχος Θέρμης
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