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ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ EΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΔ ΑΕ  

 

 

 2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/20. ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ:  

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΦΥΣΗΣ  

 

Έχοντας υπόψη: 

 

1. Την ΥΑ 116665/4.11.2020 (ΦΕΚ 4968/Β/10-11-2020) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις 

«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,  

2. Το άρθρο 33 «Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης – Μ.Ο.Δ. Α.Ε.» του ν. 

3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για 

την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013» (ΦΕΚ Α 267) και ιδίως την περ. ιη) γγ. 

του άρθρου 1  του καταστατικού της, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 234 του Ν. 

4727/2020 (ΦΕΚ Α 184) «Κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης (ενσωμάτωση στην 

Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2012 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)  

– Κώδικας ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)και άλλες διατάξεις», και ισχύει.  

3. Το Ν. 4314/2014 (Α΄265) σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και 

λοιπές διατάξεις όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

4. Την ΥΑ 31521/96 «Έγκριση εσωτερικού κανονισμού οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΣ  

ΑΔΑ: 68ΨΟ46ΨΧΨΤ-ΧΑ8



 

 

 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 2  

5. Την ΥΑ 10926/05.02.2020 (ΦΕΚ 302 Β) «Τροποποίηση της 31521/96 υπουργικής 

απόφασης «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ της ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ του ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.) 

Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 896), όπως εκάστοτε ισχύει».  

6. 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.  

7. Τις ανάγκες του Τμήματος Μελετών Τεχνικών έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής 

Υπηρεσίας της ΚΥ ΜΟΔ ΑΕ, το οποίο θα καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των 

αδύναμων φορέων και κυρίως των μικρών Δήμων, όσον αφορά στην εκπόνηση 

μελετών τεχνικών έργων τους. 

8. Την με αριθμ 544/3ο θέμα/20-11-2020 (ΑΔΑ Ω29Φ46ΨΧΨΤ-60Γ) απόφαση του ΔΣ 

της ΜΟΔ ΑΕ περί εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο για την έκδοση πρόσκλησης 

δημιουργίας «Καταλόγου μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης της 

ΜΟΔ ΑΕ» 

9. Την με αριθμ 572/4ο θέμα/18-10-2021 (ΑΔΑ 9Π9Ω46ΨΧΨΤ-326) απόφαση του ΔΣ 

της ΜΟΔ ΑΕ περί έγκρισης τροποποίησης και την με αριθμ 574/ΑΛΛΑ 

ΘΕΜΑΤΑ_Α/08-11-2021 (ΑΔΑ 91ΑΑ46ΨΧΨΤ-ΒΩΕ) έγκριση συμπληρωματικής 

τροποποίησης πρόσκλησης για δημιουργία και διατήρηση καταλόγου μελετητών 

και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ ΑΕ. 

 

 

 

Καλούμε 

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εγγραφεί στον Κατάλογο μελετητών 

και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης 

Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ, από τον οποίο δύναται να επιλέγει αναδόχους 

για την ανάθεση τεχνικών μελετών καθώς και υπηρεσιών τεχνικής φύσης για την κάλυψη 

των αναγκών λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ. Ο κατάλογος 

αυτός θα χρησιμοποιείται από το σύνολο των υπηρεσιών της ΚΥ ΜΟΔ για την ανάθεση 

υπηρεσιών τεχνικής φύσης, εφόσον δεν καλύπτεται από τον κατάλογο προμηθευτών και 

παρόχων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του ΥΠΑΝΕΠ. 
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Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής 

Περιόδου 2014-2020 και δεν υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των 

ενδιαφερόμενων μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης να εγγραφούν σε 

αυτόν.  

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώνουν 

την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 1.4 στη συνέχεια. 

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις μέσω e-mail στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 

katalogosdty@mou.gr 

Η εγγραφή στον Κατάλογο θα γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην 

συνέχεια.   

 

1.1 Λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΚΥ ΜΟΔ ΑΕ 

Η Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας αναλαμβάνει την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 

συμβάσεων, έργων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, σε συνέχεια σχετικών προγραμματικών συμβάσεων, που 

αφορούν σε έργα που χρηματοδοτούνται από το συγχρηματοδοτούμενο ή το εθνικό 

σκέλος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων ή από άλλα εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή 

αναπτυξιακά προγράμματα ή από άλλους πόρους, μετά από την αποδοχή των σχετικών 

αιτημάτων τους από το ΔΣ της Εταιρείας, σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα έργων και 

μελετών της. Επίσης αναλαμβάνει την υλοποίηση των απαραίτητων εργασιών για την 

αποκατάσταση και διαρρύθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την ευθύνη της 

διαχείρισης των οποίων έχει η Εταιρεία, στην περίπτωση που οι εργασίες αυτές απαιτούν 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ύπαρξη τεχνικής υπηρεσίας, με εφαρμογή των 

διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 

1.2 Στόχος της παρούσας πρόσκλησης 

Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η δημιουργία και τήρηση καταλόγου 

μελετητών τεχνικών έργων και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης (μηχανικών, 

γεωτεχνικών, δασολόγων κλπ), προκειμένου να αξιοποιηθεί από την ΜΟΔ για την 

ανάθεση με βάση το άρ. 119 του ν.4412/2016 για την ανάθεση μελετών ή υπηρεσιών 

τεχνικής φύσης από πόρους τεχνικής βοήθειας για τις ανάγκες της ΜΟΔ και ιδίως της 
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Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Λειτουργίας της ΔΤΥ της 

ΜΟΔ όπως ισχύει. 

Ο κατάλογος των μελετητών και των παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης θα καταρτιστεί 

ανά κατηγορία μελετών και υπηρεσιών επίβλεψης μελετών και έργων του άρθ.2 του 

ν.4412/2016 (Α’ 147): 

1. Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες 

2. Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες  

3. Οικονομικές Μελέτες 

4. Κοινωνικές Μελέτες 

5. Μελέτες Οργάνωσης και Επιχειρησιακής Έρευνας 

6. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων 

7. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 

αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου) 

8. Στατικές Μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών 

τεχνικών έργων) 

9. Μηχανολογικές, Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Μελέτες 

10. Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών 

έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες 

11. Μελέτες Λιμενικών Έργων 

12. Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων) 

13. Μελέτες Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, 

αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων 

14. Ενεργειακές Μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών 

ενέργειας) 

15. Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας) 

16. Μελέτες Τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, 

κτηματογραφικές και τοπογραφικές) 

17. Χημικές Μελέτες και Έρευνες 

18. Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων 
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19. Μεταλλευτικές Μελέτες και Έρευνες 

20. Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές Μελέτες και Έρευνες  

21. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες 

22. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες 

23. Γεωργικές Μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, 

γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων) 

24. Δασικές Μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής 

διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών 

μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης δασικών χαρτών) 

25. Μελέτες Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και Έργων Πρασίνου 

26. Μελέτες Αλιευτικές. 

27. Περιβαλλοντικές Μελέτες 

28. Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων 

 

1.3 Δικαίωμα Συμμετοχής / Αποκλεισμός Συμμετοχής  

Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών έχουν τα φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι μελετητικών πτυχίων για μία ή περισσότερες 

κατηγορίες της προηγούμενης παραγράφου. 

Δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής 

• Όσες/οι δεν πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση συμμετοχής.  

• Όσες/οι έχουν κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση έκπτωτοι από σύμβαση 

προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.  

• Όσες/οι έχουν τιμωρηθεί με τελεσίδικη απόφαση με αποκλεισμό από τους 

διαγωνισμούς προμηθειών ή υπηρεσιών του δημόσιου τομέα.   

• Όσες/οι 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.  

• Όσες/οι έχουν τεθεί σε κατάσταση ή έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία 

πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία. 
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1.4 Υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος - δικαιολογητικών εγγραφής 

του υποψήφιου στο μητρώο 

Για την ένταξη στο μητρώο οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω φόρμας 

που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΜΟΔ ΑΕ στην διεύθυνση www.mou.gr, αίτηση 

συμμετοχής, όπου δηλώνουν τα γενικά στοιχεία τους, τις κατηγορίες μελετών που 

διαθέτουν στο πτυχίο τους καθώς και την τάξη αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου. 

 

Στη συνέχεια, αποστέλλουν στο email: katalogosdty@mou.gr :  

1. Ισχύον Πτυχίο Μελετητών ή Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Μελετητών της 

Γενικής Γραμματείας Υποδομών (σκαναρισμένο/η σε pdf) 

2. Βιογραφικό για τα φυσικά πρόσωπα και λοιπές πληροφορίες (για φυσικά και 

νομικά πρόσωπα) σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα αρχείου excel της 

πρόσκλησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες του 

φύλλου ΣΤ. ΟΔΗΓΙΕΣ (σκαναρισμένο σε pdf) 

3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο κατάλληλα ΤΕΥΔ στο οποίο θα αναγράφονται 

τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής και στην οποία δηλώνονται οι πληροφορίες 

που αναγράφονται σε αυτό, σύμφωνα με το συνημμένο αρχείο της πρόκλησης -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (σκαναρισμένο σε pdf). 

4. Υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 παρ. 4 Ν.1599/1986 με επιβεβαίωση του γνησίου 

υπογραφής μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr, στην οποία θα αναφέρει τα κάτωθι: 

• Το φυσικό πρόσωπο, ή/και η εταιρεία, ή/και ο φορέας που εκπροσωπώ, 

έχει/ουν λάβει γνώση των όρων ένταξης στον Κατάλογο και των 

διαδικασιών ανάθεσης και τα αποδέχομαι/νται ανεπιφύλακτα.  

• Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ηλεκτρονική αίτηση καθώς και τα 

σκαναρισμένα έγγραφα που συνυποβάλλονται είναι γνήσια και αληθή και 

αποδέχομαι ότι η ΜΟΔ ΑΕ δύναται να επιβεβαιώσει με όποιο μέσο κρίνει 

πρόσφορο την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.  

• Σε περίπτωση που εγκριθεί η συμμετοχή μου στον Κατάλογο, αναλαμβάνω 

την υποχρέωση να παράσχω σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα και 

βεβαιώσεις που αποδεικνύουν τα παραπάνω, εφόσον και όποτε αυτά 

ζητηθούν από τη ΜΟΔ ΑΕ.  

mailto:katalogosdty@mou.gr
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Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 5 ημερολογιακές ημέρες από την δημοσίευση της 

παρούσας και είναι ανοικτή μέχρι το τέλος του 2023. Με απόφαση του Προέδρου της ΜΟΔ 

δύναται να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα. 

 

1.5 Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον 

κατάλογο 

H επιλογή και ένταξη συνεργατών στον κατάλογο πραγματοποιείται με ευθύνη Επιτροπής 

Συγκρότησης και Λειτουργίας του Καταλόγου (εφεξής Επιτροπή Καταλόγου), που 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 κατηγορία μελετών. 

Αναλυτικά η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει: 

 Έλεγχο των απαραίτητων προσόντων που δηλώνονται με τις αιτήσεις εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος, βάσει των απαιτήσεων της πρόσκλησης, από την Επιτροπή 

Καταλόγου της ΜΟΔ ΑΕ, με μέριμνα της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Υποβολή τυχόν συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων που θα ζητηθούν 

από τους ενδιαφερόμενους για την επιβεβαίωση της κάλυψης των απαραίτητων 

προσόντων 

Με απόφαση Προέδρου της ΜΟΔ λαμβάνονται αποφάσεις ένταξης στον Κατάλογο με 

βάση τις εισηγήσεις της ως άνω Επιτροπής Οι θετικά αξιολογημένες/οι εγγράφονται, με 

ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ, στον κατάλογο, κατηγοριοποιημένοι ανά 

κατηγορία μελετών και τάξη πτυχίου και ενημερώνονται σχετικά με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Όσων οι αιτήσεις απορρίπτονται, αποστέλλεται η σχετική απόφαση της διοίκησης με 

τεκμηρίωση των λόγων απόρριψης.  

Η εγγραφή στον κατάλογο πιστοποιείται με βεβαίωση, η οποία εκδίδεται από την 

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας βάσει της απόφασης του Προέδρου του Δ.Σ. της ΜΟΔ και 

γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο. Η εγγραφή στον κατάλογο συνιστά απόδειξη 

πλήρωσης των κριτηρίων συμμετοχής, τεχνικής/επαγγελματικής ικανότητας και 

οικονομικής/χρηματοοικονομικής επάρκειας για την ανάληψη της συγκεκριμένης 

κατηγορίας μελετών και υπηρεσιών τεχνικής φύσης. 

Για τυχόν διευκρινίσεις παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν τηλεφωνικά με 

την κα Έλενα Νοδάρα ή την κα Μάιρα Μαραγκού στο τηλ. 2131310293 ή με αποστολή 

ερωτήματος στο email: katalogosdty@mou.gr . 

mailto:katalogosdty@mou.gr
ΑΔΑ: 68ΨΟ46ΨΧΨΤ-ΧΑ8



 

 

 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕA ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 8  

Η υποβολή της αίτησης αποτελεί δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής ότι η ΜΟΔ: 

• δύναται να αποκλείσει τον/την υποψήφιο/α μου από την περαιτέρω διαδικασία 

εφόσον δεν τεκμηριωθούν πλήρως τα αναφερόμενα στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ 

στοιχεία.  

• δύναται να τηρεί αρχείο προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων δεδομένων κατά 

τους ορισμούς του ν. 2472/1997.  

• διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των δεδομένων για 

στατιστικούς σκοπούς. 

1.6 Διαδικασία επιλογής μελών από τον κατάλογο για την ανάθεση σύμβασης 

Όταν θα παρουσιαστεί η ανάγκη επιλογής συνεργάτη από τον Κατάλογο για την ανάθεση 

μελέτης ή υπηρεσίας τεχνικής φύσης τότε ακολουθείται η εκάστοτε προβλεπόμενη 

διαδικασία της ΥΑ 23451/ΕΥΣΣΑ 493/24.02.2017 Υπουργικής Απόφασης που αφορά στις 

«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. 

Η ΜΟΔ δύναται να προσκαλεί μέλη του καταλόγου για την ανάθεση σύμβασης 

παρέχοντας το δικαίωμα χρήσης υπεργολάβου, εγγεγραμμένου επίσης στον κατάλογο, 

έως 45% του προϋπολογισμού της σύμβασης, σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο οποίος θα 

καλύπτει κατηγορίες πτυχίων που τα προσκληθέντα μέλη δεν διαθέτουν. 

Σημειώνεται ότι, για να διασφαλίζεται η μη στρέβλωση του ανταγωνισμού λόγω της 

συμμετοχής υποψηφίου ή προσφέροντα, ο οποίος έχει εμπλακεί με οποιονδήποτε τρόπο 

στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016 (Α’ 147), όπως ισχύει 

εκάστοτε. 

Ειδικότερα : 

 Στις περιπτώσεις στις οποίες το μέλος του καταλόγου έχει συμμετάσχει ως σύμβουλος 

της αναθέτουσας αρχής στην προετοιμασία τευχών διαγωνισμού, η αναθέτουσα αρχή 

αποκλείει τον εμπλεκόμενο υποψήφιο ή προσφέροντα, εάν δεν υπάρχει άλλος τρόπος 

να διασφαλισθεί συμμόρφωση με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης. Πριν από την έκδοση της απόφασης αποκλεισμού, παρέχεται η 

ευχέρεια στο μέλος του μητρώου να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία 

της διαδικασίας προμήθειας δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει στρέβλωση του 

ανταγωνισμού.  
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Η αίτηση εγγραφής στον κατάλογο υπέχει θέση αποδοχής των ως άνω υποχρεώσεων. 

Ακολουθεί η υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο. 

 

1.7 Προσδιορισμός Αμοιβής 

Για τον προσδιορισμό της αμοιβής του αναδόχου ακολουθείται η διαδικασία προεκτίμησης 

αμοιβών της ΥΑ αριθμ. ΔΝΣγ /32129/ΦΝ 466/2019. 

Ο συνεργάτης, για τις ενδιάμεσες και την τελική πληρωμή του, θα εκδίδει δελτίο ή 

τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και θα προσκομίζει ασφαλιστική και φορολογική 

ενημερότητα. 

Αθήνα 15 Νοεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος της ΜΟΔ 

 

 

Γεώργιος – Εμμανουήλ Παπαδημητρίου 
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