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Αθήνα, 24 Μαΐου 2022
Αρ. Πρωτ. 2258/22/ΓΕΠ/ΚΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
1η τροποποίηση
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ/ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔ

Έχοντας υπόψη:
1.

Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης – Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του ν. 3614/2007
(ΦΕΚ Α 267/03.12.2007) περί: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» και ιδίως την περ. γγ΄ της
παρ. ιή του άρθρου 1 του καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2.

Το Ν. 4314/2014 (Α΄265/23.12.2014) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και
λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.

Το Ν. 4914/2022 (Α’ 61/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης
Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.

4.

Την ΥΑ υπ’ αριθμ. 124183/2021 «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της
ΜΟΝΑΔΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
(Μ.Ο.Δ.) Α.Ε.» (ΦΕΚ Β` 5487) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

5.

Την ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.2.2017 «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης
προγραμμάτων Τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων
προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής βοήθειας» (ΦΕΚ
Β’677), όπως εκάστοτε ισχύει

6.

Την ΥΑ 26329/2022 (ΦΕΚ 1244 Β/17.03.2022) «Διαδικασίες Υλοποίησης Ενεργειών
Τεχνικής Βοήθειας, Διαδικασίες Δημιουργίας και Διατήρησης Καταλόγων Προμηθευτών
για την Ανάθεση και Υλοποίηση Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του Εθνικού
Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), όπως εκάστοτε ισχύει

7.

Τον Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α/11.03.2020) και ειδικότερα το άρθρο 3 που αφορά στην
ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ
που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό.
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8.

Τις ανάγκες των τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΥ ΜΟΔ ΑΕ, τα
οποία καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες των αδύναμων φορέων και κυρίως των μικρών
Δήμων, όσον αφορά στην επίβλεψη κατασκευής τεχνικών έργων τους ή των μελετών
τους.

9.

Την με αριθμ 591/θέμα 2ο/14.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΛΗ146ΨΧΨΤ-7ΘΖ) απόφαση του ΔΣ της
ΜΟΔ ΑΕ περί "1ης Τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ " και

10. Την με αριθμ. 596/6ο θέμα/18.05.2022 (ΑΔΑ 6ΛΗΨ46ΨΧΨΤ-ΝΔΖ) απόφαση του Δ.Σ.
της ΜΟΔ ΑΕ για την έγκριση της παρούσας 1ης τροποποίησης Πρόσκλησης και
εξουσιοδότησης του Προέδρου για την έκδοση πρόσκλησης δημιουργίας «Μητρώου
εξωτερικών επιβλεπόντων για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων/μελετών της ΔΤΥ της
ΜΟΔ»

Η ΜΟΔ Α.Ε

Προσκαλεί διπλωματούχους / πτυχιούχους Μηχανικούς (ΠΕ/ΤΕ) ή Γεωτεχνικούς ΠΕ, που
πληρούν τα τυπικά προσόντα της παρούσας πρόσκλησης, και έχουν Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την ένταξή τους σε «Μητρώο επιβλεπόντων
εξωτερικών συνεργατών», - εφεξής «Μητρώο» - της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ
Α.Ε.,
μέσω του οποίου θα πραγματοποιείται η επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της
επίβλεψης έργων ή μελετών που αναλαμβάνει μέσω της τεχνικής της υπηρεσίας.
Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου
2014-2020, δηλαδή μέχρι την 31.12.2023 και δεν υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη
δυνατότητα των ενδιαφερόμενων μηχανικών ή γεωτεχνικών να εγγραφούν σε αυτό.
Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά πρόσωπα, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν την ηλεκτρονική
αίτηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2, στη συνέχεια.
Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις μέσω e-mail στην ακόλουθη
διεύθυνση: mitrooepivlepsisDTY@mou.gr ή να τηλεφωνεί στο τηλ. 2131310293.

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΥ ΜΟΔ ΑΕ
Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΥ ΜΟΔ ΑΕ αναλαμβάνει για φορείς του δημοσίου και
ευρύτερου δημοσίου τομέα, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και τις ΑΜΚΕ,
την υλοποίηση έργων και μελετών που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το

ΑΔΑ: 9Ν2Κ46ΨΧΨΤ-Μ42
3
εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή
διεθνή αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους.
2. Στόχος της παρούσας πρόσκλησης
Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία και τήρηση μητρώου εξειδικευμένων
συνεργατών από τον ιδιωτικό τομέα (μηχανικών ΠΕ/ΤΕ ή γεωτεχνικών), προκειμένου να
ενισχύσουν, για συγκεκριμένο χρόνο, την επίβλεψη τεχνικών έργων ή μελετών (για τις μελέτες
μόνο πτυχιούχοι ΠΕ) που υποστηρίζονται από την τεχνική υπηρεσία της ΜΟΔ, σε εφαρμογή
του Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟΔ και της διάταξης της υποπερ. γγ΄ της περ. ιη’ του άρθρου
1 του καταστατικού της, όπως ισχύει.
Ο κατάλογος των επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών θα καταρτιστεί ανά
Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα, στην/ις οποία/ες ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να
δραστηριοποιηθεί (κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας του και
εάν το επιθυμεί τις όμορες με αυτήν Περιφερειακές Ενότητας, στις οποίες ενδιαφέρεται να
δραστηριοποιηθεί), και ανά κλάδο ειδικότητας* και κατηγορία πτυχίου Μητρώου Εμπειρίας
Κατασκευαστών (ΜΕΚ) ή Μητρώου εμπειρίας Μελετητών, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,ως
ακολούθως:
ΠΙΝΑΚΑΣ
α/α

Κατηγορίες Κλάδων
Ειδικοτητας

Αντιστοίχιση με ΜΕΚ

Αντιστοίχιση με
κατηγορίες
μελετητών

Οδοποιία, Οικοδομικά,
Υδραυλικά, Λιμενικά,
Βιομηχανικά/ενεργειακά
(πλην δομοστατικών το
τελευταίο)

1, 2, 10, 11, 13, 14,
16, 21, (τα ανωτέρω
πλην δομοστατικών),
6, 8, 27

Δομικοί/Έργων υποδομής
Μηχανικοί ΤΕ,

Οικοδομικά,
Βιομηχανικά/ενεργειακά
(μόνο για δομικά)

--

3

Τεχνολ. Συγκ & Υδραυλικών
Έργων & Τοπογράφοι ΤΕ

Οδοποιία, Υδραυλικά,
Λιμενικά

--

4

Αγρονόμοι Τοπογράφοι
Μηχ ΠΕ

Οδοποιία, Οικοδομικά,
Υδραυλικά, Λιμενικά

1, 2, 10, 13, 16, 27

5

Αρχιτέκτονες και
Χωροτάκτες Μηχανικοί ΠΕ

Οικοδομικά, Έργα Πρασίνου

6

Ηλεκτρολόγοι &
Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΠΕ

Ηλεκτρομηχανολογικά,
Υδραυλικά υπό πίεση,
Βιομηχανικά/ενεργειακά

5, 9, 12, 14, 15, 27

Ηλεκτρολόγοι &
Μηχανολόγοι & Τεχν
Κατασκευών Μηχανικοί ΤΕ

Ηλεκτρομηχανολογικά,
Υδραυλικά υπό πίεση,
Βιομηχανικά/ενεργειακά

--

Ναυπηγοί Μηχανικοί ΠΕ

Ηλεκτρομηχανολογικά,
Υδραυλικά υπό πίεση,

9, 12, 15, 27

1

2

7

8

Πολιτικοί, Δομοστατικοί και
Τοπογράφοι Μηχ ΠΕ

1, 2, 6, 7,8 27
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Βιομηχανικά/ενεργειακά,
Πλωτά & Εγκαταστάσεις
Ναυπηγείων
Ναυπηγοί Μηχανικοί ΤΕ

Πλωτά & Εγκαταστάσεις
Ναυπηγείων

Μηχανικοί Μεταλλείων &
Μηχανουργοί ΠΕ

Βιομηχανικά/ενεργειακά,
Έργα γεωτρήσεων,
Σηράγγων, Αποκαλύψεως
Μεταλλείων

Χημικοί & Μηχανουργοί
Μηχανικοί – Μηχανικοί
Περιβάλλοντος ΠΕ

Βιομηχανικά/ενεργειακά,
Έργα νερού και αποβλήτων

15, 17, 18, 27

12

Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί ΠΕ

Έργα Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού

9, 15, 27, 28

13

Γεωπόνοι – Δασολόγοι ΠΕ

Έργα Πρασίνου/ Δασικά

23, 24, 25, 27

14

Γεωλόγοι ΠΕ

Γεωτρήσεων, Σηράγγων

19, 20, 21, 22, 27

9
10

11

--

15, 19, 27

* Λοιπές ειδικότητες κατατάσσονται σε παρεμφερείς κλάδους κατά την κρίση της ΔΤΥ ή σε
κλάδο «άλλο» χωρίς αντιστοίχιση με ΜΕΚ και κατηγ. μελετών
3. Αντικείμενο της παροχής υπηρεσίας των εξωτερικών συνεργατών
Το μέλος του μητρώου – εξωτερικός συνεργάτης που επιλέγεται και υπογράφει σύμβαση
μίσθωσης έργου με την ΜΟΔ ως αναθέτουσα αρχή, παρέχει τις υπηρεσίες του στη Διευθύνουσα
(επιβλέπουσα) υπηρεσία του υποστηριζόμενου έργου ή μελέτης και υπάγεται, ως προς το
αντικείμενο που του ανατίθεται, στις εντολές του προϊσταμένου της, σύμφωνα και με την
απόφαση ορισμού του ως μέλος της ομάδας επίβλεψης, με επιτόπια παρουσία στο χώρο
εκτέλεσης του έργου ή εκπόνησης της μελέτης. Στην απόφαση αυτή ορίζονται συγκεκριμένα τα
καθήκοντά του για το σύνολο ή για τμήμα του έργου ή της μελέτης.
Ο συνεργάτης οφείλει κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του να τηρήσει την υφιστάμενη
νομοθεσία καθώς και τους όρους της επιστήμης του, συνυπογράφοντας τις επιμετρήσεις του
αναδόχου του έργου για το μέρος ή το σύνολο του έργου, σύμφωνα με τα καθορισμένα
καθήκοντά του ή τους λογαριασμούς της μελέτης. Φέρει πλήρως την ευθύνη για την ακρίβεια
των στοιχείων που έχει ελέγξει και υπογράψει στις επιμετρήσεις /επιμετρητικά φύλλα ή στα
σχετικά πρωτόκολλα αφανών εργασιών κλπ ή κατά τον έλεγχο και τη θεώρηση της μελέτης,
στης οποίας την επίβλεψη έχει κληθεί να συμμετέχει και στους σχετικούς λογαριασμούς για την
πληρωμή της με βάση τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Προς τούτο, του παρέχεται από
την επιβλέπουσα υπηρεσία πλήρης πρόσβαση στα αρχεία του φακέλου της δημόσιας
σύμβασης του εν λόγω έργου/μελέτης καθώς και στους λογαριασμούς και επιμετρήσεις που
υποβάλλει ο ανάδοχος του έργου/της μελέτης. Λοιπές υποχρεώσεις ορίζονται στη σύμβαση με
τον συνεργάτη..
Με την παρούσα, καθορίζεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μηχανικών και γεωτεχνικών
από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στο Μητρώο, οι
προϋποθέσεις για την ένταξη στο Μητρώο και η Περιφέρεια/Περιφερειακή Ενότητα στην/ις

ΑΔΑ: 9Ν2Κ46ΨΧΨΤ-Μ42
5
οποία/ες ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί, ο τρόπος επιλογής των συνεργατών
από το Μητρώο, ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής τους, και ο ρόλος των στελεχών αυτών στην
επίβλεψη έργων της ΜΟΔ, καθώς και άλλες λεπτομέρειες.

Β.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΣΤΟ

ΜΗΤΡΩΟ

ΤΩΝ

1. Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής
Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών έχουν ως φυσικά
πρόσωπα:


οι διπλωματούχοι/ πτυχιούχοι Μηχανικοί Πολυτεχνικών Σχολών Ιδρυμάτων του
Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομώνυμο ή
συναφούς ονομασίας ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, μέλη του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.),



οι διπλωματούχοι / πτυχιούχοι Μηχανικοί Σχολών επιστημονικών ειδικοτήτων (βλ πίνακα)
ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ομώνυμο ή συναφούς ονομασίας ή αντίστοιχης ειδικότητας ισότιμο
πτυχίο της αλλοδαπής και εγγράφονται στην οικεία επαγγελματική ένωση,



οι πτυχιούχοι γεωτεχνικοί ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, που, κατά τις κείμενες
διατάξεις, έχουν επαγγελματικό δικαίωμα σχετικό με την επίβλεψη έργων ή μελετών και
εγγράφονται στο οικείο γεωτεχνικό επιμελητήριο.

Ειδικότερα:
Απαραίτητες προϋποθέσεις εγγραφής των ανωτέρω στο Μητρώο των εξωτερικών συνεργατών
είναι:
i.

Πτυχίο (ή Δίπλωμα) ΑΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος του εξωτερικού νόμιμα
αναγνωρισμένος από το αρμόδιο εθνικό όργανο,

ii.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ ή το ΓΕΩΤΕΕ για μηχανικούς ΠΕ και
Γεωτεχνικούς ΠΕ αντίστοιχα ή εγγραφή στην Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ) για μηχανικούς ΤΕ

iii.

Εν ισχύ πτυχίο Μελετητή ή βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο εμπειρίας Κατασκευαστών
(ΜΕΚ) που εκδίδεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,

iv.

Ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, σχεδιαστικών προγραμμάτων
και υπηρεσιών internet,

v.

Δυνατότητα μετακίνησης για τις ανάγκες της επίβλεψης.

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής όσοι:
•

δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής.
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•

έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

•

έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους διαγωνισμούς
προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

•

έχουν καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την
επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το
οποίο η ΜΟΔ δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

•

έχουν τεθεί σε κατάσταση ή έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία πτώχευσης,
εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή
οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία.

•

έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.

2. Αίτηση συμμετοχής - Δικαιολογητικά εγγραφής του υποψήφιου στο Μητρώο
Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει από την δημοσίευση της παρούσας και είναι ανοικτή έως
31/12/2023. Οι ήδη ενταχθέντες στο Μητρώο με την προηγούμενη εκδοθείσα πρόσκληση
συνεχίζουν να είναι εγγεγραμμένοι.
Για την ένταξη στο Μητρώο οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας που
βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ ΑΕ, στον σύνδεσμο ΕΔΩ, αίτηση συμμετοχής, στην οποία
δηλώνουν τα γενικά στοιχεία τους καθώς και στοιχεία του βιογραφικού τους, τις κατηγορίες
μελετών ή κατασκευής έργων που καλύπτονται από το πτυχίο τους καθώς και την τάξη
αντίστοιχου πτυχίου.
Παράλληλα υποβάλλουν στο e-mail mitrooepivlepsisDTY@mou.gr υπογεγραμμένα, όπου
απαιτείται και σκαναρισμένα σε μορφή PDF τα ακόλουθα:
Μηχανικοί ΠΕ:
1.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα από το ΤΕΕ στην οποία αναγράφεται η
επιστημονική τους ειδικότητα,

2.

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΚ ή αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου στο Μητρώο
εμπειρίας Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ισχύ

Μηχανικοί ΤΕ:
1.

Βεβαίωση εγγραφής στην Επαγγελματική & Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής
Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ)

2.

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΚ ή αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου στο Μητρώο
εμπειρίας Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ισχύ

Γεωτεχνικοί ΠΕ:
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1.

Άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα από το ΓΕΩΤΕΕ στην οποία αναγράφεται η
επιστημονική τους ειδικότητα

2.

Βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΚ ή αντίγραφο του μελετητικού πτυχίου στο Μητρώο
εμπειρίας Μελετητών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε ισχύ.

Για όλες τις ειδικότητες απαιτείται να υποβάλλουν και τα ακόλουθα:
1.

Βιογραφικό Σημείωμα

2.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη από δημόσια υπηρεσία ή μέσω της
εφαρμογής gov.gr, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της Πρόσκλησης και στην
οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι:
•

Είναι εγγεγραμμένος στο Τεχνικό ή Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ή την ΕΕΤΕΜ
αναγράφοντας και την επιστημονική του ειδικότητα

•

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος

•

Δεν του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική
παράπτωμα, ανώτερη του προστίμου τεσσάρων (4) μηνών.

•

Διαθέτει ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, σχεδιαστικών
προγραμμάτων και υπηρεσιών internet

•

Δεσμεύεται για τη υποχρέωση μετακινήσεων στον τόπο εκτέλεσης του Έργου ή
εκπόνησης της Μελέτης, με βάση της δήλωση δραστηριοποίησής του και
σύμφωνα με της εντολές της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ

•

Τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος είναι πλήρη, αληθή και σε ισχύ.

•

Έχει λάβει γνώση των όρων ένταξης στο Μητρώο/Κατάλογο και των διαδικασιών
ανάθεσης και τα αποδέχεται.

•

Δεν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή
σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή
εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων,

•

Δεν υπάρχει σε βάρος του καταδίκη βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου
για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή της/του, για τέλεση σοβαρού
επαγγελματικού παραπτώματος.

•

Δεν έχει κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών ή
υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

•

Δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του από την οποία να προκύπτει
αποκλεισμός του από τους διαγωνισμούς υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.

•

Αποδέχεται ότι η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει
πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

ποινή

για
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Σε περίπτωση που εγκριθεί η συμμετοχή ενδιαφερόμενου στο Μητρώο, αναλαμβάνει την
υποχρέωση να παράσχει σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τα
παραπάνω, εφόσον και όποτε αυτά ζητηθούν από τη ΜΟΔ ΑΕ.
Σε περίπτωση που επιλέγεται για υπογραφή σύμβασης, θα υπογράψει σχετική δήλωση ότι δεν
συντρέχουν ασυμβίβαστες ιδιότητες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο Γ.2 της
πρόσκλησης.
3.

Αξιολόγηση αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος

H επιλογή και ένταξη συνεργατών στο Μητρώο πραγματοποιείται με ευθύνη της Επιτροπής
Συγκρότησης και Λειτουργίας του Μητρώου (εφεξής Επιτροπή Μητρώου), η οποία ορίζεται από
τον Πρόεδρο της ΜΟΔ ΑΕ και συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και εισηγείται προς τη
διοίκηση της Εταιρίας την έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων που έχουν ως τότε υποβληθεί
για συγκεκριμένη Περιφέρεια.
Η ένταξη των συνεργατών στο Μητρώο γίνεται με απόφαση του Προέδρου της ΜΟΔ, κατόπιν
εισήγησης της ως άνω Επιτροπής.
Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με την γραμματεία
της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ στο τηλ. 2131310293.
Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται ατομικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής.
Αναλυτικά η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει:


Έλεγχο των απαραίτητων προσόντων που δηλώνονται με τις αιτήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος, βάσει των στοιχείων που παρέχουν οι υποψήφιοι στην αίτηση της
πρόσκλησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών που υποχρεωτικά υποβάλλονται,
από την Επιτροπή Μητρώου της ΜΟΔ ΑΕ, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας.



Υποβολή τυχόν συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων που θα ζητηθούν από
τους ενδιαφερόμενους για της επιβεβαίωση της κάλυψης των απαραίτητων προσόντων.



Τελική έγκριση από τη Διοίκηση της
εισήγηση/πρακτικό της Επιτροπής Μητρώου.

ΜΟΔ

(Πρόεδρος),

σύμφωνα

με

την

Οι θετικά αξιολογημένοι εγγράφονται, με ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ, στο Μητρώο,
κατηγοριοποιημένοι ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή ενότητα, καθώς και επιστημονική ιδιότητα
ανάλογα με την κατηγορία του έργου/μελέτης που θα μπορεί να επιβλέψει με βάση την
αντιστοίχιση του πτυχίου ΜΕΚ ή του μελετητικού πτυχίου που διαθέτει (βλ. Πίνακα σελ 3) και
ενημερώνονται σχετικά με ηλεκτρονικό τρόπο.
Όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται, αποστέλλεται η σχετική απόφαση της διοίκησης με
τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης. Ο ενδιαφερόμενος δύναται άμεσα να επανυποβάλλει
αίτηση έχοντας καλύψει τους λόγους απόρριψης.
Η επανυποβολή θα συνοδεύεται από την εκ νέου υποβολή όλων των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
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Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
1. Διαδικασία επιλογής μελών από το Μητρώο για την επίβλεψη έργου ή μελέτης
Όταν θα παρουσιαστεί η ανάγκη επιλογής συνεργάτη από το Μητρώο για την επίβλεψη
συγκεκριμένης δημόσιας σύμβασης έργου ή μελέτης, τότε προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία
επιλογής ή κλήρωσης.
2. Καταγραφή μελών από το Μητρώο - διαθεσιμότητα
Η γραμματεία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, καταγράφει σε ηλεκτρονικό
φάκελο με βάση το προς επίβλεψη έργο ή τη μελέτη, τα στοιχεία των εγγεγραμμένων μελών του
Μητρώου κατά ειδικότητα (βλ. Πίνακα σελίδας 3) με βάση την Περιφερειακή ενότητα που
εκτελείται το έργο ή την Περιφέρεια όπου εκπονείται η μελέτη.
Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα στελέχη στην Περιφερειακή ενότητα/Περιφέρεια που εκτελείται το
έργο ή εκπονείται η μελέτη με τα απαιτούμενα προσόντα εξειδίκευσης ανάλογα με τις
απαιτήσεις του Έργου/Μελέτης, τότε καταγράφει μέλη του Μητρώου ανά ειδικότητα σχετιζόμενη
με τις απαιτήσεις του Έργου/Μελέτης από γειτονική Περιφερειακή ενότητα (ή Περιφέρεια για τις
μελέτες). Ως Περιφέρεια στην οποία εκπονείται μια μελέτη θεωρείται αυτή της έδρας της
Διευθύνουσας Υπηρεσίας της μελέτης και για τα τμήματα μελετών της ΔΤΥ της ΜΟΔ νοείται η
Περιφέρεια Αττικής. Στη συνέχεια η τεχνική υπηρεσία επικοινωνεί με τα εγγεγραμμένα μέλη του
Μητρώου για να δηλώσουν τη διαθεσιμότητά τους, καθώς και την απουσία ή όχι της
ασυμβίβαστης ιδιότητας, σύμφωνα με όσα ακολουθούν.
Με βάση την προηγούμενη εμπειρία των ως άνω διαθέσιμων μελών, η ΔΤΥ επιλέγει τους
επικρατέστερους υποψηφίους (έως πέντε). Η επιλογή των υποψηφίων λαμβάνει υπ’ όψη την
εγγύτητα και την διαθεσιμότητα μετακίνησης του συνεργάτη σε σχέση με τον χώρο εκτέλεσης
του έργου/μελέτης.
Από τη λίστα των επικρατέστερων υποψηφίων, τριμελής Επιτροπή Επιλογής διενεργεί
προσωπική συνέντευξη εξ αποστάσεως ή με φυσική παρουσία ή προβαίνει σε δημόσια
κλήρωση και εισηγείται προς τον Πρόεδρο της ΜΟΔ την απόφαση υπογραφής σύμβασης με
τον πλέον κατάλληλο συνεργάτη.
Σημειώνεται ότι θεωρούνται ασυμβίβαστες ιδιότητες με το έργο των μελών του Μητρώου
επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών:


η ενεργή εργασιακή σχέση κατά την διαδικασία της επιλογής του συνεργάτη με τον
Τεχνικό Σύμβουλο ή τον ανάδοχο του Έργου/της Μελέτης ή τους υπεργολάβους αυτού,
είτε με υπαλληλική σχέση είτε ως συνεργάτης καθώς και



η συμμετοχή του συνεργάτη στη κατασκευή και συντήρηση του Έργου (ακόμη και σε
προγενέστερο της επιλογής χρόνο), του ιδίου ή νομικού προσώπου του οποίου είναι
μέλος ή εταίρος.

Πριν την επιλογή του συνεργάτη απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για την απουσία
ασυμβίβαστου σύμφωνα με τα ανωτέρω και για το ενδιαφέρον του για την ανάθεση της
σύμβασης.
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Επίσης κατά τη φάση υπογραφής σύμβασης, απαιτείται προσκόμιση φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η μη προσκόμιση εγκύρων δικαιολογητικών ή η επιβεβαίωση δήλωσης ανακριβών στοιχείων
συνεπάγεται την διαγραφή απ‘ το μητρώο.
Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα νέας υποβολής αίτησης μετά την πάροδο 6μήνου από την
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της Απόφασης διαγραφής του.
Ακολουθεί η υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου με τον ενδιαφερόμενο βοηθό επιβλέποντα
εξωτερικό συνεργάτη.
3. Προσδιορισμός Αμοιβής
Η αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών του επιβλέποντα εξωτερικού συνεργάτη
προσδιορίζεται στην οικεία σύμβαση μίσθωσης έργου και υπολογίζεται με πινάκιο αμοιβής
βάσει εγκεκριμένου από το ΔΣ τρόπου υπολογισμού της.
H αμοιβή του φυσικού προσώπου δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που παρέχει ο
δικαιούχος για προσωπικό του, το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα.
Ο συνεργάτης, για τις ενδιάμεσες και την τελική πληρωμή του, θα εκδίδει δελτίο ή τιμολόγιο
παροχής υπηρεσιών και θα προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων-ΓΚΠΔ (Kανονισμός EE
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), η ΜΟΔ ΑΕ συλλέγει και
επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν υποβληθεί με την αίτηση
υποψηφιότητάς σας στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής σύμφωνα με την παρούσα
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι τα όργανα διενέργειας της ως άνω
διαδικασίας επιλογής (Επιτροπές) και τα Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και
Οικονομικών.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι εμπιστευτικά και δεν διαβιβάζονται σε άλλα τρίτα
πρόσωπα. Η επεξεργασία των δεδομένων από τη ΜΟΔ ΑΕ και τις ως άνω Επιτροπές και τα
Υπουργεία Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών, διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα
απαιτείται από τον σκοπό της επεξεργασίας.
Τα παραπάνω δεδομένα είναι εμπιστευτικά και δεν δύναται να μεταφερθούν σε οποιονδήποτε
τρίτο. Αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από τον σκοπό, για τον οποίο έχουν
αποκτηθεί και είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με τα πρότυπα ασφάλειας που ορίζονται από τον
Ευρωπαϊκό Νόμο σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
που τους αφορούν, διόρθωση/διαγραφή των δεδομένων αυτών, περιορισμό της επεξεργασίας,
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δικαίωμα να αντιταχθούν στην επεξεργασία ή/και να ασκήσουν το δικαίωμά τους στη
φορητότητα των δεδομένων κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 13 έως 22 του Γενικού
Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Σημειώνεται, ότι τυχόν
αίτημα διαγραφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας επιλογής τους και έως την ολοκλήρωσή της ισοδυναμεί με παραίτησή τους από
την αίτηση υποψηφιότητάς τους.
Η ΜΟΔ α.ε. θα εξετάσει το αίτημά τους και θα τους απαντήσει εντός ενός μηνός από την
παραλαβή του αιτήματος.
Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων
τους ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων τους, οι υποψήφιοι
δικαιούνται να υποβάλουν καταγγελία στην εποπτική αρχή.
Οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν τα παραπάνω δικαιώματά τους επικοινωνώντας με τη
ΜΟΔ α.ε. τηλεφωνικά στο 2131310100 (Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 17:00), e-mail:
webmaster@mou.gr, διεύθυνση: Λουίζης Ριανκούρ αρ. 78Α, Αθήνα, ΤΚ 11524.

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ

Γεώργιος – Εμμανουήλ Παπαδημητρίου

