Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προτίθεται να προσλάβει Εξωτερικό Οικονομικό
Σύμβουλο για την υποστήριξή της στην υλοποίηση του Προγράμματος EU PROMETHEUS 2014
συγχρηματοδοτούμενο από την DIRECTORATE GENERAL HUMANITARIAN AID AND CIVIL
PROTECTION - ECHO, στο οποίο είναι Συντονιστής Δικαιούχος (Coordinating Beneficiary) για την
οικονομική διαχείριση του προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες και εντολές του Διευθυντή
Προγράμματος και του Οικονομικού Εκπροσώπου της Γ.Γ.Π.Π..
Α.ΓΕΝΙΚΑ
1.

Το πρόγραμμα EU PROMETHEUS 2014, θα υλοποιηθεί την περίοδο 2013-2014, με κύριο
στρατηγικό στόχο την διεξαγωγή πραγματικής άσκησης πεδίου το πρώτο εξάμηνο του
2014, περίοδο κατά την οποία η Ελλάδα θα ασκήσει την Προεδρία της Ε.Ε.

2.

Το βασικό σενάριο «Δίδυμη Καταστροφή: Μέγα Δασική Πυρκαγιά ακολουθούμενη από
τεχνολογικό ατύχημα» [Extreme wildfire scenario, followed by a technological accident.
The scenario baseline is a mega-wildfire that occurs near populated areas in urban-wildland
interface and has already (due to extreme fire weather conditions) hit an industrial area
resulting in an explosion and subsequent structure collapses. This is hence a twinning
disaster. In addition, the fire has already burned homes causing further extensive structure
collapses] -οδηγεί στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίαςκαι είναι πολύπλοκο σε όλα τα επίπεδα.

3.

Είναι η πρώτη φορά που θα εξομοιωθεί στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Πολιτικής Προστασίας σενάριο «Δίδυμης Καταστροφής» και συνεπακόλουθα οι ασκήσεις
EU PROMETHEUS 2014 (Επι χάρτου και πραγματική) θα είναι αντίστοιχα και οι πρώτες
ασκήσεις του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού με σενάριο δίδυμης καταστροφής.

4.

Στο EU PROMETHEUS 2014 μετέχουν (5) Εθνικές Αρχές Πολιτικής Προστασίας
συνδεδεμένες στρατηγικά μεταξύ τους και ειδικότερα: Ελλάδα (Προεδρεία της Ε.Ε., 1ο
εξάμηνο του 2014), Ιταλία ((Προεδρεία της Ε.Ε., 2ο εξάμηνο του 2014), Λιθουανία
(Προεδρεία της Ε.Ε., 2ο εξάμηνο του 2013), Κύπρος (Προεδρεία της Ε.Ε., 2ο εξάμηνο του
2012) και Κροατία, η οποία εντός του 2013 θα γίνει το 28 ο Κ-Μ της Ε.Ε., γεγονός που
δημιουργεί ιδιαζούσης βαρύτητας για το εθνικό συμφέρον αυξημένες απαιτήσεις.

5.

Στο πρόγραμμα μετέχουν επίσης ως εταίροι το Πολυτεχνείο Κρήτης/Εργαστήριο Φυσικών
Καταστροφών και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

5.

Στο EU PROMETHEUS 2014 η Γ.Γ.Π.Π. εισήγαγε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αποδεκτό
την πρωτοβουλία (initiative) των «Κοινών Ευρωπαϊκών Μονάδων Πολιτικής Προστασίας»
(Joint Modules), πρωτοβουλία η οποία αποτελεί και κεντρικό θέμα/προτεραιότητα της
Ελληνικής Προεδρίας του 2014, επίσης εγκεκριμένη από την Επιτροπή.

6.

Η υλοποίηση του EU PROMETHEUS 2014 δημιουργεί αυξημένες απαιτήσεις σε όλα τα
επίπεδα και ειδικότερα σε οργανωτικό, σχεδιαστικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Η Γ.Γ.Π.Π. είναι επικεφαλής εταίρος στο EU PROMETHEUS 2014, το οποίο ξεκίνησε την
1/1/2013 και θα ολοκληρωθεί στις 30/9/2013. Η άσκηση επι χάρτου προγραμματίζεται για
τον Νοέμβριο του 2013 ενώ η πραγματική άσκηση πεδίου τον Μάιο του 2014.

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
Για την εκπλήρωση των αυξημένων υποχρεώσεών της η Γ.Γ.Π.Π. ως επικεφαλής εταίρος
προτίθεται να προσλάβει Εξωτερικό Συνεργάτη με θέμα την οικονομική διαχείριση.
O Εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος θα συμμετέχει στην οικονομική διαχείριση του
προγράμματος σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που θα λαμβάνει από τα αρμόδια όργανα
του EU PROMETHEUS 2014.
Ο Εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος εποπτεύεται και υποστηρίζει την Ομάδα Διοίκησης Έργου
της Γ.Γ.Π.Π. και ειδικότερα τον Οικονομικό εκπρόσωπο αυτής (βλ. την υπ΄ αριθμ. ΓΓ1/14-1-2013
Απόφαση Γ.Γ.Π.Π.). Λαμβάνει δε εντολές και οδηγίες από τον Διευθυντή Προγράμματος.
O Εξωτερικός Οικονομικός Σύμβουλος θα διατηρεί επίσης καθημερινή επικοινωνία με τους
εταίρους και τα μέλη της Διοικούσας Ομάδας (Steering Group-SG) και τηρεί αναλυτικό αρχείο
αυτής της επικοινωνίας για τα οικονομικά θέματα (ηλεκτρονικό & έντυπο) καθώς επίσης και
αρχείο με τις Αποφάσεις της Διοικούσας Ομάδας.
Στα πλαίσια της υλοποίησης του EU PROMETHEUS 2014 θα απαιτηθεί η φυσική του παρουσία
στην έδρα της ΓΓΠΠ μετά από πρόσκληση του Διευθυντή Προγράμματος η οποία θα του
αποστέλλεται πέντε (5) ημέρες πριν το ελάχιστο.
Παρακολουθεί τα παραδοτέα του προγράμματος σύμφωνα με το πλάνο εργασίας και τα
χρονοδιαγράμματα που ισχύουν και τα υποβάλλει σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή στην
Αγγλική γλώσσα.
Υποχρεούται να υποβάλλει είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία στον Δ/ντή
Προγράμματος τις απαιτούμενες τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις υλοποίησης σύμφωνα με τα
πρότυπα του προγράμματος και πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα πρότυπα της DG-ECHO.
Η Γ.Γ.Π.Π. μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των
παραδοτέων μετά την παραλαβή τους –τα οποία και αποτελούν ιδιοκτησία της Γ.Γ.Π.Π. και, ως εκ
τούτου, η οποιαδήποτε χρήση τους σε συνέδρια ή άλλες παρουσιάσεις απαιτεί έγγραφη έγκριση
της Γ.Γ.Π.Π. με την αναγραφή κάποιων στοιχείων που θα υποδεικνύονται αντιστοίχως.
Δύναται να επικοινωνεί με την DG-ECHO –μετά από έγκριση του Διευθυντή Προγράμματος- και
υποχρεούται να υποβάλλει είκοσι (20) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία στον Δ/ντή
Προγράμματος τις απαιτούμενες τεχνικές και οικονομικές εκθέσεις υλοποίησης σύμφωνα με το
Grant Agreement (Σύμβαση Επιχορήγησης, η οποία είναι μη διαθέσιμη και θα δοθεί με την
υπογραφή της σύμβασης και της δήλωσης εμπιστευτικότητας) και πάντα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις και τα πρότυπα της DG-ECHO.
Λόγω του ότι το εν λόγω έργο αφορά στον ευαίσθητο τομέα των καταστροφών ο Εξωτερικός
Οικονομικός Σύμβουλος με την υπογραφή της σύμβασης θα υπογράψει δήλωση
εμπιστευτικότητας.

Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο σπουδών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ανώτατης (ΑΕΙ) σχολής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο
ισότιμο τίτλο σπουδών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αντικειμένου σχετικού
με διοίκηση ή/και οικονομική διαχείριση.
Εμπειρία στην διαχείριση, παρακολούθηση και υλοποίηση τουλάχιστον έργων
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ (ολοκληρωμένων ή υπό υλοποίηση) κατά τα
τελευταία δύο (2) έτη. Ο αριθμός των έργων θα συνεκτιμηθεί.
Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ
τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο του προγράμματος EU
PROMETHEUS 2014.
Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου.
Πιστοποιημένη εκπαίδευση διαχειριστή έργων.
Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γνώση άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της Αγγλικής από τις χώρες
προέλευσης των δικαιούχων του προγράμματος.
Δ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα Συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Ε. ΑΜΟΙΒΗ
Η αμοιβή του εξωτερικού συνεργάτη δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα πέντε χιλιάδες ευρώ
(15.000 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα θα ακολουθούν τις απαιτήσεις του προγράμματος CIVIL PROTECTION FINANCIAL
INSTRUMENT, καθώς επίσης και του EU PROMETHEUS 2014.
Επιπλέον της καθημερινής επικοινωνίας με τους εταίρους, της παρακολούθησης της οικονομικής
διαχείρισης του έργου και της τήρησης του σχετικού αρχείου, όπως περιγράφονται στην
παράγραφο Β της παρούσης:
1. Πρακτικά 2ης Συνάντησης Ομάδας Διοίκησης, 1 μήνα μετά τη 2η Συνάντηση της Ομάδας
Διοίκησης.
2. Πρακτικά 3ης Συνάντησης Ομάδας Διοίκησης, 1 μήνα μετά την 3η Συνάντηση της Ομάδας
Διοίκησης.
3. Πρώτη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση, 7 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου.
4. Δεύτερη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση, 14 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου.
5. Τελική Τεχνική Έκθεση Υλοποίησης, 19 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου.
6. Τελική Οικονομική Δήλωση, 21 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου.
7. Συμμετοχή στη σύνταξη της Τελικής Μη-Τεχνικής Έκθεσης (layman’s report), 21 μήνες κατόπιν
έναρξης υλοποίησης του έργου.

Τα παραδοτέα θα ακολουθούν τις απαιτήσεις του προγράμματος CIVIL PROTECTION FINANCIAL
INSTRUMENT, καθώς επίσης και του EU PROMETHEUS 2014.
Ζ. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται κατόπιν της υποβολής των εκάστοτε παραδοτέων, όπως
αυτά φαίνονται παρακάτω και της παραλαβής αυτών και την έκδοση σχετικού τιμολογίου, με την
έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, που θα εκδίδεται στο όνομά του από την αρμόδια
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
από τις πιστώσεις του προγράμματος EU PROMETHEUS 2014 που θα μεταφέρονται για τον σκοπό
αυτό στον Τακτικό Προϋπολογισμό Εξόδων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας
(Ειδικός Φορέας 43-620), ετών 2013 και 2014.
Η πληρωμή του τιμήματος θα γίνεται ως εξής:
30% του συμβατικού τιμήματος, θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της Πρώτης
Ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεση, 7 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου,
20% του συμβατικού τιμήματος, θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της Δεύτερης
Ενδιάμεσης Τεχνικής Έκθεσης, 14 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου,
20% του συμβατικού τιμήματος, θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της Τελικής
Τεχνικής Έκθεσης Υλοποίησης, 19 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου,
30% του συμβατικού τιμήματος, θα καταβληθεί με την οριστική παραλαβή της Τελικής
Οικονομικής Δήλωσης, 21 μήνες κατόπιν έναρξης υλοποίησης του έργου.
Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας διατηρεί το δικαίωμα επέκτασης φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου και χρονοδιαγράμματος παραδοτέων, σύμφωνα με τις προκύπτουσες
ανάγκες του προγράμματος.
Θ. KAΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο 507, 5ος όροφος
κτίριο Ευαγγελιστρίας 2, Αθήνα, έως τις 5/4/2013, ώρα 15.00 μ.μ.

