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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

για την ανεύρεση εξωτερικών συνεργατών 

που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εργασίας  για την υλοποίηση της δράσης 13: «Εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» της 

Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 464660 της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), συμμετέχει ως εταίρος στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ και έχει αναλάβει την υλοποίηση της δράσης 13: «Εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων) / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» της Πράξης με τίτλο «Απασχόληση ανέργων 

και νέων Επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής 

διαχείρισης φυσικών και ενεργειακών πόρων στο Δήμο Μοσχάτου / Ταύρου» και κωδικό ΟΠΣ 

464660. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με πόρους της 

Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ). 

Η υλοποίηση της δράσης 13 της ως άνω Πράξης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμό Α5/Σ33/2013 

απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, θα ανατεθεί σε Ομάδες Εργασίας [ΟΕ] του άρθρου 

15 του ΠΔ της 27.11./14.12.26 (ΦΕΚ 430/Α/1926), ως ισχύει, που θα συγκροτηθούν από 

εξωτερικούς συνεργάτες – εμπειρογνώμονες, Διπλωματούχους Μηχανικούς όλων των 

ειδικοτήτων, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εκδίδεται για την ανεύρεση των εξωτερικών 

συνεργατών που θα αποτελέσουν την Ομάδα Εργασίας, η οποία θα αναλάβει την «Εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση», θα 

έχει διάρκεια έως 3 μήνες και συνολική αμοιβή το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων εκατόν εξήντα 

δύο ευρώ [15.162,00 €] συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
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Το ΤΕΕ, για την υλοποίηση της δράσης 13 της ως άνω Πράξης και έχοντας υπ’ όψιν: 

1. το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 

Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. το ΠΔ 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 

262/Α’/2002), όπως ισχύει, 

3. το Ν.Δ. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο, 

5. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει, 

6. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/ 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 

7. το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 

εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 

στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύει, 

8. το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του άρθρου 27 

του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993), το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να εφαρμόζεται και 

μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), 

9. το Π.Δ. 60/16.3.2007 (ΦΕΚ Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 

της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσιών 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

10. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150), αναλογικά 

εφαρμοζόμενο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα Διακήρυξη, όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

11. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως ισχύει, 

12. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει, 

13. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του 

Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει, 

14. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει,  

15. τη με αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του Υπουργού 

Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, καθώς και το Εγχειρίδιο 

Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, 

16. το με αρ. 38651/ΕΥΘΥ 779/10.09.2012 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Υλοποίηση των έργων ΕΣΠΑ 

με ίδια μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», 

17. τη με αρ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12.04.2013 Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με θέμα «Διευκρινιστική 

εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθ. 

5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013), 

18. Τη με αρ. 2475/οικ 3.33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16Β΄/11-01-2012) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και 

Κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, 

Παρακολούθησης, Ελέγχου και της διαδικασίας εφαρμογής της δράσης «Τοπικά Σχέδια 

για την Απασχόληση [ΤΟΠΣΑ] προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών 

εργασίας», όπως ισχύει, 

19. Τον «Οδηγό Παρακολούθησης και Διαχείρισης των ΤΟΠΣΑ» της Γενικής Γραμματείας 

Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, για το δικαιούχο 

[έκδοση Μάρτιος 2012], 

20. Τη με αρ. Α26/Σ18/2012 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην υπό 

σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟΙΚΟ-

ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία  συστάθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση 

της πράξης με τίτλο «Απασχόληση ανέργων και νέων επιστημόνων στα πεδία της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών και 

ενεργειακών πόρων στο Δήμο Μοσχάτου / Ταύρου», 

21. τη με αρ. Β5/Σ21/2013 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την έγκριση συμμετοχής του ΤΕΕ 

στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΟΙΚΟ-

ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», για την υλοποίηση της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 464660, του ΕΠ 

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», 

22. τη με αρ. 3208/12.12.2013 [ΑΔΑ ΒΛΓ67Λ7-Ρ0Θ] Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο 

«Απασχόληση ανέργων και νέων Επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του 

Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής Διαχείρισης Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων στο 

Δήμο Μοσχάτου/Ταύρου», με κωδικό ΟΠΣ 464660 και κωδικό ΠΔΕ Πράξης ΣΑ: 

2013ΕΠ08580115 όπως ισχύει, 
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23. τη με αρ. πρωτ. 29/09-01-2013 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με τίτλο 

«Απασχόληση ανέργων και νέων Επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του 

Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής Διαχείρισης Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων στο 

Δήμο Μοσχάτου/Ταύρου», με αρ. mis 464660 από το δικαιούχο /Α.Σ. «ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

24. τη με αρ. Α5/Σ33/2013 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την έγκριση των δράσεων που 

αναλαμβάνει το ΤΕΕ στην πράξη με κωδ. ΟΠΣ: 464660, στο πλαίσιο της ΑΣ «ΟΙΚΟ-

ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

25. Το γεγονός ότι η δράση που ανατίθεται χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού [ΕΠΑΝΑΔ], με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο], 

κ α λ ε ί  

τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τους όρους της παρούσας να υποβάλουν υποψηφιότητα, 

προκειμένου να συμμετάσχουν στην Ομάδα Εργασίας που θα αναλάβει την «Εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικών Συνεταιριστικών 

Επιχειρήσεων) / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση», σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και 

προϋποθέσεις. 

ΑΡΘΡΟ 1 

Αντικείμενο και Παραδοτέα του Έργου 

Αντικείμενο του έργου της Ομάδας Εργασίας είναι η εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για την 

ίδρυση 5 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ατομικών ή συλλογικών), που θα 

αντιστοιχούν στα επιχειρηματικά αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρονται οι ωφελούμενοι της 

Πράξης, συνοδευόμενα από αιτήσεις υπαγωγής, αν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής σε 

πρόγραμμα κατά το χρόνο υλοποίησης της δράσης. 

Η ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων θα αφορά όσους από τους ωφελούμενους της Πράξης 

ενδιαφέρονται να συστήσουν τη δική τους επιχείρηση ή να συνεργαστούν με άλλους 

ωφελούμενους, για τη δημιουργία Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης. 

Για την ανάπτυξη των επιχειρηματικών σχεδίων θα υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των μελών 

της Ομάδας Εργασίας και των ωφελουμένων, ώστε να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο τρόπο τα 

κατά περίπτωση πλεονεκτήματα, δυνατότητες και ευκαιρίες. 

Παραδοτέα της Ομάδας Εργασίας είναι τα επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση των 5 ΚΟΙΝΣΕΠ 

συνοδευόμενα από αιτήσεις υπαγωγής, αν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα κατά 

το χρόνο υλοποίησης της δράσης. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

Απαιτούμενες Ειδικότητες Εξωτερικών Συνεργατών 

Οι απαιτούμενες ειδικότητες και ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών ανά ειδικότητα δίνονται 

στον παρακάτω Πίνακα 1. 

Τα «απαραίτητα», «πρόσθετα» και «ειδικά προσόντα» κάθε ειδικότητας, καθώς επίσης τα 

καθήκοντα, οι ανθρωποημέρες και τα παραδοτέα, δίνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

Πρόσκλησης. 

Πίνακας 1. Ειδικότητες Εξωτερικών Συνεργατών 

 
Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό 
σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ – Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 

ΟΙΤΑΝ-ΟΕ1 Διπλωματούχος Μηχανικός όλων των ειδικοτήτων  10 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Διάρκεια Ομάδας Έργου  

Η διάρκεια Ομάδας που θα συγκροτηθεί από το ΤΕΕ στο πλαίσιο της παρούσας δε θα υπερβεί 

τους 3 μήνες, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. 

Κάθε συμβαλλόμενος - μέλος της Ομάδας Εργασίας, θα απασχοληθεί στο έργο, μέχρι του 

αριθμού των ανθρωπομηνών που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Λήξη του έργου της Ομάδας Εργασίας νοείται η οριστική παραλαβή από το ΤΕΕ των 

προβλεπομένων στην Ομάδα Εργασίας παραδοτέων, μετά την οποία κάθε μέλος της Ομάδας δεν 

έχει την οποιαδήποτε αξίωση απασχόλησης από το ΤΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 4 

Δικαίωμα Συμμετοχής 

Τυπικά και Ουσιαστικά Προσόντα 

Α. Δικαίωμα να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να συμβληθούν με το ΤΕΕ ως μέλη της Ομάδας 

Εργασίας της παρούσας για την υλοποίηση του έργου έχουν όσοι πληρούν τις παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

1. Είναι φυσικά πρόσωπα, έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών – μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

2. Διαθέτουν τα «Απαραίτητα Προσόντα», τα «Πρόσθετα Προσόντα» και τα «Ειδικά 

Προσόντα», όπως προσδιορίζονται ανά ειδικότητα στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
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Β. Οι υποψήφιοι, που δεν πληρούν τη με αρ. Α.1 προϋπόθεση και δεν διαθέτουν τα 

«Απαραίτητα Προσόντα» της με αρ. Α.2 προϋπόθεσης του παρόντος άρθρου αποκλείονται. 

Γ. Οι υποψήφιοι που δεν θα αποκλειστούν, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα 

άρθρα 6 και 7 της παρούσας. 

Δ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται να εκδηλώσουν ενδιαφέρουν και να 

συμβληθούν με το ΤΕΕ θα πρέπει πριν την τελική επιλογή τους, να προσκομίσουν άδεια 

άσκησης ιδιωτικού έργου, μαζί με την έγγραφη δήλωση αποδοχής της συμμετοχής τους 

στην Ομάδα Εργασίας του άρθρου 6 της παρούσας, άλλως δεν θα επιλεγούν. 

ΑΡΘΡΟ 5 

Υποβολή Αιτήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο ΤΕΕ σε έντυπη μορφή Αίτηση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.Α της παρούσας, καθώς και τα 

παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Η Αίτηση του επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τις έννομες συνέπειες του Ν. 1599/1986, 

για το ότι τα προσκομιζόμενα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον εφόσον πληροί τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις. 

Μαζί με την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να καταθέσει υποχρεωτικά τα παρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Βιογραφικό σημείωμα. 

2. Τίτλο/ους Σπουδών [επικυρωμένα φωτοαντίγραφα] που έχει αποκτηθεί από Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού και έχει επίσημα αναγνωριστεί στη χώρα. 

3. «Κατάσταση εμπειρίας» η οποία θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία: 

τίτλος και σύντομη περιγραφή έργου, χρονικό διάστημα υλοποίησης [ημερομηνία έναρξης 

– ολοκλήρωσης]. Ρόλος του ενδιαφερομένου στο έργο, φορέας υλοποίησης του έργου 

4. Κάθε στοιχείο, που τεκμηριώνει τα αναφερόμενα στοιχεία στην αίτηση ή/και στο 

βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου και έχει συνάφεια με τα ζητούμενα προσόντα. 

Στο βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αναφέρεται η τρέχουσα απασχόληση και η απασχόληση 

για τους επόμενους 6 μήνες, καθώς και ο βαθμός διαθεσιμότητας του ενδιαφερόμενου 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της παρούσας, για την υλοποίηση του έργου. 
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Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη από κλειστό φάκελο ο οποίος θα 

περιέχει τα δικαιολογητικά τους και θα φέρει την ένδειξη: 

«Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. 29612/24.11.2014 

για συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας «Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση 

ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων) / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση». 

της δράσης 13, της πράξης με κωδ ΟΠΣ 464660 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 11.12.2014 

Η αίτηση υποβάλλεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Δ/νση Διοικητικού, Νίκης 4, GR 102 48 

Αθήνα. Το εμπρόθεσμο της αιτήσεως θα κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής 

σήμανσης που θα φέρει ο φάκελος αποστολής (η αίτηση μετά την παραλαβή της θα 

πρωτοκολλείται) ή από τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβει, εφ’ όσον κατατεθεί από τον 

ενδιαφερόμενο ή άλλο πρόσωπο στο ΤΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής 

Κατάρτιση Πινάκων Κατάταξης  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων για την επιλογή των υποψηφίων θα γίνει, βάσει των κριτηρίων του 

άρθρου 7 της παρούσας και σύμφωνα με την παρακάτω αναφερόμενη διαδικασία, από Επιτροπή 

που έχει οριστεί για το σκοπό αυτό από την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ.  

Η Επιτροπή θα ελέγξει τα στοιχεία των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που θα 

υποβληθούν εμπρόθεσμα και θα αποκλείσει όσους δεν καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ. Β 

του άρθρου 4 της παρούσας. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα εξετάσει τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που δεν 

αποκλείστηκαν, θα καταρτίσει Πίνακα Κατάταξης και θα εισηγηθεί σχετικά στη Διοικούσα 

Επιτροπή του ΤΕΕ (ΔΕ/ΤΕΕ). 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινίσεις ή/και να καλέσει σε 

συνέντευξη όσους υποψήφιους διαθέτουν τα τυπικά προσόντα ή τους επικρατέστερους. 

Η ΔΕ/ΤΕΕ θα αποφανθεί επί του Πίνακα Κατάταξης που θα εισηγηθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης 

και θα επιλέξει τους υποψηφίους που θα συγκροτήσουν την Ομάδα Εργασίας. 

Η Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ θα κοινοποιηθεί εγγράφως (email ή fax) στους επιλεγέντες μέλη της 

Ομάδας Εργασίας. Επίσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.tee.gr θα αναρτηθεί ανακοίνωση 

για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η οποία θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες και τους 

επιλαχόντες ανά ειδικότητα, σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης που θα έχει εγκριθεί από τη 

ΔΕ/ΤΕΕ. 

Με την έγγραφη ενημέρωσή του (email ή fax), κάθε μέλος της Ομάδας Εργασίας θα κληθεί, εντός 

πέντε [5] εργασίμων ημερών, να δηλώσει εγγράφως (email ή fax) την αποδοχή της συμμετοχής 

του στην Ομάδα Εργασίας. 

Σε περίπτωση που επιλεγείς δεν δηλώσει εγγράφως (email ή fax) την αποδοχή του εντός της 

παραπάνω προθεσμίας των πέντε [5] εργασίμων ημερών, η Δ/νση Διοικητικού, ως αρμόδια 

http://www.tee.gr/
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υπηρεσία του ΤΕΕ καλεί κατά σειρά προτεραιότητας τον πρώτο επιλαχόντα ή σε περίπτωση 

ισοβαθμίας, τον κληρωθέντα μετά από δημόσια κλήρωση των ισοβαθμισάντων και στη συνέχεια 

η ΔΕ/ΤΕΕ αποφασίζει για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας. 

Το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή/και να επαναλάβει την Πρόσκληση αν δεν 

υπάρξουν υποψήφιοι ή οι υποψήφιοι δεν πληρούν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της 

παρούσας και δεν εξασφαλίζεται η δυνατότητα υλοποίησης του έργου της Ομάδας Εργασίας.. 

ΑΡΘΡΟ 7 

Κριτήρια Αξιολόγησης 

Η Επιτροπή θα ελέγξει και θα αξιολογήσει τα στοιχεία των αιτήσεων των υποψηφίων, βάσει των 

δικαιολογητικών που θα υποβληθούν, και θα καταρτίσει τον Πίνακα Κατάταξης με μοριοδότηση 

και σύμφωνα με τα κριτήρια του παρακάτω Πίνακα 2: 

Πίνακας 2. Κριτήρια Αξιολόγησης 

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΑ 

2 Επάρκεια Πρόσθετων Προσόντων έως 70 

3 Επάρκεια Ειδικών Προσόντων έως 30 

ΣΥΝΟΛΟ 100 

ΑΡΘΡΟ 8 

Διοικητικές Προσφυγές 

Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. 

Η ένσταση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να υποβληθεί στο ΤΕΕ εντός τριών (3) εργασίμων 

ημερών από την ανάρτηση της Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για τη συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας 

και του Πίνακα Κατάταξης των επιλαχόντων ανά ειδικότητα στην ιστοσελίδα www.tee.gr.  

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Ενστάσεων του ΤΕΕ για το έτος 2014, που έχει 

οριστεί με την υπ΄ αριθμό Α7/Σ33/2013 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται 

οριστικά η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 9 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας – Ανάληψη Έργου 

Η συγκρότηση της Ομάδας Εργασίας γίνεται με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, 

σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ.Β της παρούσας, η οποία 

κοινοποιείται (email ή fax) στα μέλη της Ομάδας. 

http://www.tee.gr/
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Στην έγγραφη κοινοποίηση της Απόφασης αυτής ορίζεται προθεσμία εντός της οποίας τα μέλη 

της Ομάδας καλούνται να υπογράψουν τη Δήλωση Ανάληψης/Ανάθεσης Έργου, σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ.Γ της παρούσας, η οποία επέχει θέση σύμβασης 

της Ομάδας Εργασίας με το ΤΕΕ. 

Κάθε μέλος της Ομάδας Εργασίας υποχρεώνεται να εκτελεί το έργο του σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Υπεύθυνου Έργου από το ΤΕΕ και να παραδίνει εμπρόθεσμα 

και σύμφωνα με τις απαιτήσεις και το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί το μέρος του έργου που 

αναλαμβάνει να εκτελέσει, ώστε να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωση των παραδοτέων 

της Ομάδας Εργασίας.  

Η παράδοση του έργου πρέπει να έχει τη μορφή που θα υποδείξει ο Υπεύθυνος του έργου με 

πλήρη τεκμηρίωση (αναφορά προόδου, διαγράμματα, παρατηρήσεις κλπ).  

Επίσης, υποχρεώνεται να εκτελεί το έργο που αναλαμβάνει ως μέλος της Ομάδας Εργασίας σε 

συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ομάδας, και να επιδιώκει την από κοινού αντιμετώπιση των 

θεμάτων της Ομάδας για την ολοκληρωμένη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση του συνολικού της 

έργου. 

Στην περίπτωση που, κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, διαπιστωθεί ότι ένα ή 

περισσότερα μέλη της Ομάδας Εργασίας, συμβαλλόμενα με το ΤΕΕ, αδυνατεί να εκτελέσει το 

έργο που του έχει ανατεθεί, η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, μετά από εισήγηση του υπεύθυνου 

του έργου ή/και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, μπορεί να 

καταγγείλει τη σύμβαση και να αναθέσει στον επόμενο επιλαχόντα τη συνέχιση του έργου. 

Η συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας αποτελεί σύμβαση έργου (παροχής υπηρεσιών) και σε κάθε 

περίπτωση δεν δημιουργεί ούτε υποκρύπτει σχέση εξαρτημένης εργασίας μεταξύ του ΤΕΕ και 

του μέλους της Ομάδας Εργασίας, ο οποίος δεν καθίσταται υπάλληλός του αλλά ενεργεί σε όλη 

τη διάρκεια ισχύος της Ομάδας Εργασίας ως εξωτερικός συνεργάτης. 

Μετά την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του έργου της Ομάδας Εργασίας, η συμβατική 

σχέση των μελών της με το ΤΕΕ θεωρείται λήξασα, οπότε λήγει η σχέση τους με το ΤΕΕ και τα 

μέλη της Ομάδας δεν έχουν την οποιαδήποτε περαιτέρω αξίωση για οποιασδήποτε μορφής 

απασχόλησή τους στο ΤΕΕ. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Παραλαβή του έργου 

Η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου της Ομάδας Εργασίας καθώς και η 

ποσοτική και ποιοτική παραλαβή – πιστοποίηση των παραδοτέων, σύμφωνα με την υπ΄αριθμό 

Α5/Σ33/2013 απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, θα γίνεται από Επιτροπή Παραλαβής του ΤΕΕ που 

συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμό Α7/Σ33/2013 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ. 

Η Επιτροπή, προκειμένου να παραλάβει τα παραδοτέα, εξετάζει το εμπρόθεσμο της υποβολής 

τους, καθώς και τη συνέπεια, τη συνάφεια, την πληρότητα και τη σαφήνειά τους σε σχέση με 

αντικείμενο και τα παραδοτέα που περιγράφονται στην Απόφαση συγκρότησης της Ομάδας 

Εργασίας. 
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Σε κάθε περίπτωση, η οποιαδήποτε αμοιβή ή πληρωμή της παρούσας θα καταβάλλεται μόνο 

μετά τον έλεγχο, την πιστοποίηση και παραλαβή του αντίστοιχου παραδοτέου που προβλέπεται 

στην απόφαση συγκρότησης της Ομάδας Εργασίας και προϋποθέτει την έκδοση πρωτοκόλλου 

ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του παραδοτέου από την αρμόδια Επιτροπή και την έκδοση 

Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ για έγκριση πληρωμής.  

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ατομικά σε κάθε μέλος της Ομάδας Εργασίας με την 

προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Σημειώνεται ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος βάσει του Ν. 2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και 

στις νόμιμες κρατήσεις, επιβαρύνσεις και λοιπούς φόρους κλπ όπως αυτά ισχύουν κατά την 

έκδοση του χρηματικού εντάλματος. 

ΑΡΘΡΟ 11 

Εκχώρηση 

Απαγορεύεται η εκχώρηση μέρους ή του συνόλου του έργου που θα ανατεθεί σε τρίτο πλην του 

επιλεγέντος. Σε περίπτωση που μέλος της Ομάδας Εργασίας προβεί σε αυτήν την ενέργεια, 

λύεται αυτομάτως η συμβατική του σχέση με το ΤΕΕ άνευ οιασδήποτε υποχρεώσεως του ΤΕΕ και 

αποσβέννυνται οιεσδήποτε απαιτήσεις του επιτυχόντος από το ΤΕΕ, το οποίο επιφυλλάσσεται 

των δικαιωμάτων του για τυχόν βλάβη που υπέστη. 

ΑΡΘΡΟ 12 

Εμπιστευτικότητα – Υποχρεώσεις Εχεμύθειας 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου Ομάδας Εργασίας αλλά και για τουλάχιστον τρία 

(3) έτη μετά τη λήξη του, κάθε μέλος Ομάδας Εργασίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 

εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση του έργου και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεων του. Επίσης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην γνωστοποιήσει μέρος ή το 

σύνολο του Έργου που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΤΕΕ. 

Ειδικότερα, κάθε μέλος Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ υποχρεώνεται να: 

1. Διασφαλίσει ασφαλές πληροφορικό περιβάλλον ώστε κανένας τρίτος προς το ΤΕΕ να 

μπορεί να έχει πρόσβαση στο δίκτυο πληροφοριών του, χωρίς την προηγούμενη έγκριση 

του ΤΕΕ. 

2. Τηρεί εχεμύθεια ως προς τις εμπιστευτικές και απόρρητες πληροφορίες για το έργο και 

γενικότερα τα στοιχεία που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του ΤΕΕ. Ως εμπιστευτική 

και απόρρητη πληροφορία νοείται η διάρθρωση του συστήματος πιστοποίησης χρηστών, 

του συστήματος αντιστοίχισης δεδομένων και χρηστών και του συστήματος προστασίας 

από κακόβουλες επιθέσεις, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που δεν είναι γνωστό στους 

τρίτους, ακόμα και αν δεν έχει χαρακτηρισθεί από το ΤΕΕ ως εμπιστευτικό.  
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3. Αποφεύγει οποιαδήποτε εμπλοκή των συμφερόντων του με τα συμφέροντα του ΤΕΕ, να 

παραδώσει με τη λήξη του έργου της Ομάδας Εργασίας όλα τα στοιχεία, έγγραφα κλπ. 

που έχει στην κατοχή του και αφορούν στο ΤΕΕ. 

4. Προστατεύει το απόρρητο και τα αρχεία που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα ατόμων 

και που τυχόν έχει στην κατοχή του για την υλοποίηση του έργου της Ομάδας, ακόμη και 

μετά τη λήξη του έργου της. 

Η τήρηση εμπιστευτικών πληροφοριών από κάθε μέλος Ομάδας Εργασίας διέπεται από τις 

κείμενες διατάξεις και πρέπει να είναι εφάμιλλη της εμπιστευτικότητας που τηρεί ο ίδιος για τις 

δικές του πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

Κάθε μέλος Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να 

διασφαλίσει ότι θα συμμορφώνεται με τις παραπάνω υποχρεώσεις. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

συμφωνούν ότι σε περίπτωση υπαιτιότητας μέλους Ομάδας Εργασίας στη μη τήρηση των 

παραπάνω υποχρεώσεων εχεμύθειας, το ΤΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από αυτόν 

ή/και από όλα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας την αποκατάσταση κάθε τυχόν ζημίας. 

Το ΤΕΕ δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικά για δύο (2) έτη τα στοιχεία που τίθενται στη διάθεσή 

του από κάθε μέλος ή την Ομάδα Εργασία, εάν αφορούν σε τεχνικά στοιχεία ή πληροφορίες και 

τεχνογνωσία ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον αυτά φέρουν την ένδειξη 

«εμπιστευτικό έγγραφο». Σε καμία περίπτωση η εμπιστευτικότητα δεν δεσμεύει το ΤΕΕ προς τις 

αρχές του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Η εμπιστευτικότητα αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εκκρεμούς δίκης, ένστασης, διαιτησίας, 

στο απολύτως αναγκαίο μέτρο και αποκλειστικά για χρήση της από τα μέρη, τους δικαστικούς 

παραστάτες καθώς και τους δικαστές της διαιτησίας. 

ΑΡΘΡΟ 13 

Πνευματικά Δικαιώματα – Άδειες Χρήσης Παραγόμενου Έργου/Δεδομένων 

Όλοι οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν και θα αποτελέσουν την Ομάδα Εργασίας που 

θα συγκροτηθεί από το ΤΕΕ, θα συμμετέχουν στην κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων για πέντε 

(5) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, που θα αντιστοιχούν στα επιχειρηματικά 

αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρονται οι ωφελούμενοι της Πράξης. 

Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το έργο, 

καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από την Ομάδα 

Εργασίας με δαπάνες του παρόντος υποέργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του ΤΕΕ, 

το οποίο μπορεί να τα διαχειρίζεται πλήρως και να τα εκμεταλλεύεται, εκτός και αν ήδη 

προϋπάρχουν σχετικά πνευματικά δικαιώματα. 

Τα αποτελέσματα θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του ΤΕΕ κατά τη 

διάρκεια ισχύος της Ομάδας Εργασίας, και εάν βρίσκονται στην κατοχή των μελών της Ομάδας 

Εργασίας, θα παραδοθούν στο ΤΕΕ κατά την καθ’ οποιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

συμβατικής σχέσης. Σε περίπτωση αρχείων με στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε 

συμβαλλόμενος-μέλος Ομάδας υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους με έγγραφη 

τεκμηρίωση και με οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 
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Με την οριστική παραλαβή του έργου και τη λήξη της Ομάδας Εργασίας τα δικαιώματα 

πνευματικής ιδιοκτησίας που θα παραχθούν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν εμπίπτουν στις 

παραπάνω παραγράφους μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στο ΤΕΕ, το οποίο θα είναι πλέον 

αποκλειστικός δικαιούχος επί του έργου και θα φέρει όλες τις εξουσίες που απορρέουν από 

αυτό, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων της εξουσίας οριστικής ή προσωρινής 

αναπαραγωγής των παραδοτέων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει, την εξουσία 

φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης μεταβίβασης, αντιγραφής, αποθήκευσης αλλά 

και τροποποίησης χωρίς άδεια των μελών της Ομάδας Εργασίας, η οποία σε κάθε περίπτωση 

παρέχεται ανέκκλητα δια της υπογραφής της Δήλωσης Ανάληψης/Ανάθεσης Έργου. 

Τυχόν πρόσθετη τεχνογνωσία που θα αποκτήσουν οι εργαζόμενοι στο έργο μπορεί στο μέλλον να 

χρησιμοποιηθεί από τους ίδιους σεβόμενοι τη σύμβασή τους για την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που αφορούν τα θέματα ασφαλείας του έργου και των δεδομένων. 

Σε περίπτωση που το ΤΕΕ αχθεί ενώπιον των δικαστηρίων από τρίτο για οποιοδήποτε θέμα 

σχετικά με δικαιώματα επί των παραδοτέων, υποχρεούται κάθε θιγόμενος, μέλος της Ομάδας 

Εργασίας, να ασκήσει μετά την έναρξη της εκκρεμοδικίας κύρια παρέμβαση, άλλως θα 

προσεπικληθεί νομίμως από το ΤΕΕ βάσει σχετικών διατάξεων των Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 

ΑΡΘΡΟ 14 

Τήρηση Υποχρεώσεων Δημοσιότητας 

Η Ομάδα Εργασίας που θα συγκροτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας, αλλά και κάθε μέλος της 

ξεχωριστά δεσμεύεται ότι κατά την εκτέλεση του έργου του θα τηρεί τις υποχρέωσεις για 

πληροφόρηση και δημοσιότητα που απορρέουν από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 

1828/2006 και τους όρους της με αρ. 3208/12.12.2013/ΑΔΑ:ΒΛΓ67Λ7-Ρ0Θ Απόφαση Ένταξης της 

Πράξης, ως ισχύει και αφορούν το έργο που εκτελεί, όπως θα εξειδικευτούν από το ΤΕΕ. 

Ειδικότερα δεσμεύεται ότι θα επιμελείται της παράθεσης της επικοινωνιακής ταυτότητας του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» - Προσανατολισμός στον 

άνθρωπο, που θα διατεθεί από το ΤΕΕ σε οποιοδήποτε έγγραφο, έντυπο ή ηλεκτρονικό μέσο 

χρησιμοποιεί ή παράγεται κατά την εκτέλεση έργου του ή στο πλαίσιο αυτού, ώστε όλοι οι 

συμμετέχοντες στο έργο ή οι χρήστες των αποτελεσμάτων αυτού να είναι ενήμεροι ότι το έργο:  

α) υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού» - Προσανατολισμός στον άνθρωπο του ΕΣΠΑ, 

β) χρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ). 

ΑΡΘΡΟ 15 

Λοιποί Όροι 

Κάθε διαφορά, που μπορεί να προκύψει μεταξύ του ΤΕΕ και των συμμετεχόντων στην 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή των μελών της Ομάδας Εργασίας της παρούσας κατά 

την εκτέλεση του έργου τους, υπάγεται στην αρμοδιότητα των αρμοδίων Δικαστηρίων Αθηνών 

και για την επίλυσή της θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου. 
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ΑΡΘΡΟ 16 

Πληροφορίες -Διευκρινίσεις 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος να αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον ιστότοπο 

του ΤΕΕ, www.tee.gr. Περίληψή της να δημοσιευτεί στον Ελληνικό Τύπο και οι δαπάνες 

δημοσίευσης θα βαρύνουν το ΤΕΕ. 

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΔΕΝ θα διατίθεται σε έντυπη μορφή. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα Ζηνοβία 

Λεϊμονή, τηλ. 2103291308, e-mail:  grme@central.tee.gr . 

Όλες οι ανακοινώσεις σχετικά με την παρούσα Πρόσκληση θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του 

ΤΕΕ, www.tee.gr. Σε περίπτωση τροποποίησης ουσιωδών όρων της Πρόσκλησης, περίληψη της 

τροποποιημένης Πρόσκλησης να δημοσιευτεί και στον Ελληνικό Τύπο. 

ΑΡΘΡΟ 17 

Παραρτήματα 

Τα Παραρτήματα που ακολουθούν, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης 

και είναι: 

Παράρτημα Ι: Αναλυτική Περιγραφή Ειδικοτήτων 

Παράρτημα ΙΙ: Υποδείγματα 

Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 

Β. Σχέδιο Απόφασης Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ για τη συγκρότηση Ομάδας 

Εργασίας του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 

Γ. Σχέδιο Δήλωσης Ανάθεσης/Ανάληψης Έργου για τη συγκρότηση Ομάδας 

του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ 

 

http://www.tee.gr/
mailto:grme@central.tee.gr
http://www.tee.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Αναλυτική Περιγραφή Ειδικοτήτων 

Τίτλος Ειδικότητας: Διπλωματούχος Μηχανικός (όλων των ειδικοτήτων)  

Πλήθος συνεργατών: Δέκα [10] 

Απαραίτητα Προσόντα:  

 Δίπλωμα ΑΕΙ 

 Ελάχιστη 15 ετής επαγγελματική εμπειρία σε κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων -  

Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας 

Πρόσθετα προσόντα: 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σε συναφές με το αντικείμενο επιστημονικό πεδίο (Οικονομικά, 

Κοινωνική Οικονομία) 

 

Ειδικά προσόντα: 

 Εμπειρία σε σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων 

 

Διάρκεια του έργου: 3 μήνες 

Ελάχιστη Απασχόληση: 30 ανθρωποημέρες 

Μέγιστη εγκεκριμένη αποζημίωση: 50,54 €/ανθρωποημέρα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
  



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΒΑΛΧ46Ψ842-1ΚΓ] 
για την ανεύρεση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για τη δράση 13 της  Πράξης με  κωδ ΟΠΣ 464660, στο 

πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΠΕΠ Αττικής με 
πόρους του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

15 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Υποδείγματα 
Α. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση 

Στοιχεία Υποψηφίου 
[Ονοματεπώνυμο, 
Διεύθυνση] 

Αθήνα, ................................. 

Πρoς 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
Διεύθυνση Διοικητικού 
Νίκης 4, GR 102 48 Αθήνα 

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

στη με αρ. …………..Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ομάδα Εργασίας για την 

«Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικών 

Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων) / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 

464660 της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Σας υποβάλλω Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα δικαιολογητικά μου και εκδηλώνω 

ενδιαφέρον για τη συμμετοχή μου στην Ομάδα Εργασίας για την «Εκπόνηση επιχειρηματικών 

σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων) / Αιτήσεις 

υπαγωγής σε επιδότηση» 

Τα στοιχεία επικοινωνίας μου για τυχόν διευκρινίσεις/κλήση σε συνέντευξη είναι: 

Τηλέφωνο: ................  Κινητό Τηλ.: ............... 

Email...     Fax... 

Γνωρίζω ότι η παρούσα αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης ως προς τις έννομες συνέπειες 

του Ν. 1599/1986, για το ότι τα στοιχεία που δηλώνω και προσκομίζω είναι αληθή και ακριβή. 

Συνημμένα:  

1. Τίτλοι Σπουδών (αρ. σελ. ...) 
2. Βιογραφικό Σημείωμα (αρ. σελ. ...) 
3. Κατάσταση εμπειρίας (αρ. σελ. ...) 
4. ............ (αρ. σελ. ...) 
5. ............ (αρ. σελ. ...) 
 

Ο/Η Αιτών/ούσα 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Β. Σχέδιο Απόφασης ΔΕ/ΤΕΕ 

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για το έργο «Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 5 

υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 

464660 της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η Διοικούσα Επιτροπή, μετά από εισήγηση μετά από εισήγηση .................... και τη σύμφωνη 

γνώμη του............................ και έχοντας υπόψη: 

1. το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού 

Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

2. το ΠΔ 295/2002 «Οργανισμός Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)» (ΦΕΚ 

262/Α’/2002), όπως ισχύει, 

3. το Ν.Δ. 496/74 «Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ Α 204), όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού κ.λ.π.», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο, 

5. το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α’/2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις.», όπως ισχύει, 

6. το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/ 2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει, 

7. το Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 226 Α΄), όπως ισχύει, 

8. το άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παράγραφο 39 του 

άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993), το οποίο συνεχίζει να ισχύει και να 

εφαρμόζεται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), 

9. το Π.Δ. 60/16.3.2007 (ΦΕΚ Α 64) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσιών συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει,  

10. το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ Α 150), 

αναλογικά εφαρμοζόμενο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά στην παρούσα 

Διακήρυξη, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
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11. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1783/1999, όπως 

ισχύει, 

12. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 

καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 

κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει, 

13. τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ως ισχύει, 

14. το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α/03-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως 

έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  

15. τη με αρ. 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-03-2008) απόφαση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης, καθώς και το 

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν, 

16. το με αρ. 38651/ΕΥΘΥ 779/10.09.2012 έγγραφο της ΕΥΘΥ «Υλοποίηση των έργων 

ΕΣΠΑ με ίδια μέσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας», 

17. τη με αρ. 16137/ΕΥΘΥ 293/12.04.2013 Εγκύκλιο της ΕΥΘΥ με θέμα «Διευκρινιστική 

εγκύκλιος για τις δαπάνες προσωπικού και τις δαπάνες μετακίνησης σε 

συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ (άρθρο 32 και 32Α της ΥΠΑΣΥΔ αριθ. 

5058/ΕΥΘΥ 138/ΦΕΚ 292/13.2.2013), 

18. Τη με αρ. 2475/οικ 3.33/10.01.2012 (ΦΕΚ 16Β΄/11-01-2012) Κοινή Απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 

Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει το «Σύστημα Διαχείρισης, 

Αξιολόγησης, Παρακολούθησης, Ελέγχου και της διαδικασίας εφαρμογής της 

δράσης «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση [ΤΟΠΣΑ] προσαρμοσμένα στις ανάγκες 

των τοπικών αγορών εργασίας», όπως ισχύει, 

19. Τον «Οδηγό Παρακολούθησης και Διαχείρισης των ΤΟΠΣΑ» της Γενικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, 

για το δικαιούχο [έκδοση Μάρτιος 2012], 
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20. Τη με αρ. Α26/Σ18/2012 Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ για τη συμμετοχή του ΤΕΕ στην υπό 

σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με επωνυμία «Αναπτυξιακή Σύμπραξη 

ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», η οποία  συστάθηκε και λειτουργεί αποκλειστικά για την 

εκτέλεση της πράξης με τίτλο «Απασχόληση ανέργων και νέων επιστημόνων στα 

πεδία της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικής διαχείρισης φυσικών 

και ενεργειακών πόρων στο Δήμο Μοσχάτου / Ταύρου», 

21. τη με αρ. Β5/Σ21/2013 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την έγκριση συμμετοχής του 

ΤΕΕ στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αναπτυξιακή 

Σύμπραξη ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», για την υλοποίηση της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 

464660, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», 

22. τη με αρ. 3208/12.12.2013 [ΑΔΑ ΒΛΓ67Λ7-Ρ0Θ] Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 

τίτλο «Απασχόληση ανέργων και νέων Επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του 

Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής Διαχείρισης Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 

στο Δήμο Μοσχάτου/Ταύρου», με κωδικό ΟΠΣ 464660 και κωδικό ΠΔΕ Πράξης ΣΑ: 

2013ΕΠ08580115 όπως ισχύει, 

23. τη με αρ. πρωτ. 29/09-01-2013 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με 

τίτλο «Απασχόληση ανέργων και νέων Επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του 

Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής Διαχείρισης Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 

στο Δήμο Μοσχάτου/Ταύρου», με αρ. mis 464660 από το δικαιούχο /Α.Σ. «ΟΙΚΟ-

ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

24. τη με αρ. Α5/Σ33/2013 Απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ για την έγκριση των δράσεων 

που αναλαμβάνει το ΤΕΕ στην πράξη με κωδ. ΟΠΣ: 464660, στο πλαίσιο της ΑΣ 

«ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 

25. Το γεγονός ότι η δράση που ανατίθεται χρηματοδοτείται από το ΕΠ Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού [ΕΠΑΝΑΔ], με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο], 

αποφασίζει και εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την εκτέλεση του έργου 

«Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής 

σε επιδότηση» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 464660 της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-

ΑΝΑΠΤΥΞΗ, αποτελούμενη από τους: 

1. ........................................................, 

2. ............................................................,  

3. ...........................................................,  

4. κλπ 

Κάθε μέλος της Ομάδας Εργασίας υποχρεώνεται να εκτελεί το έργο του σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις και τις οδηγίες του Υπεύθυνου του Έργου από το ΤΕΕ, να εκτελεί το έργο που 

αναλαμβάνει σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Ομάδας, και να επιδιώκει την από κοινού 

αντιμετώπιση των θεμάτων της Ομάδας για την ολοκληρωμένη, άρτια και έγκαιρη υλοποίηση 
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του συνολικού της έργου, καθώς και να παραδίνει εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

και το χρονοδιάγραμμα που θα τεθεί το μέρος του έργου που αναλαμβάνει να εκτελέσει, ώστε 

να συμβάλει με κάθε τρόπο στην ολοκλήρωση των παραδοτέων της Ομάδας Εργασίας.  

Παραδοτέα της Ομάδας καθορίζονται τα επιχειρηματικά σχέδια για την ίδρυση των 5 ΚΟΙΝΣΕΠ 

(Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων) που θα αντιστοιχούν στα επιχειρηματικά 

αντικείμενα για τα οποία ενδιαφέρονται οι ωφελούμενοι της Πράξης, συνοδευόμενα από 

αιτήσεις υπαγωγής, αν υπάρχει η δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα κατά το χρόνο 

υλοποίησης της δράσης. 

Η διάρκεια του έργου της Ομάδας καθορίζεται σε τρεις [3] μήνες από την ημερομηνία 

υπογραφής Δήλωσης Ανάληψης /Ανάθεσης Έργου, ως λήξη δε του έργου της Ομάδας 

Εργασίας νοείται η οριστική παραλαβή από το ΤΕΕ των προβλεπομένων στην Ομάδα Εργασίας 

παραδοτέων. 

Η συνολική απασχόληση των μελών της Ομάδας ανέρχεται σε 300 ανθρωποημέρες καθ’ όλη 

τη διάρκεια ισχύος της Ομάδας, η δε κατανομή του χρόνου απασχόλησης στα μέλη έχει ως 

εξής:  

1. ........................................................: ....... ανθρωποημέρες 

2. ........................................................: ....... ανθρωποημέρες 

3. ........................................................: ....... ανθρωποημέρες 

4. κλπ 

Η συνολική αμοιβή των Μελών της Ομάδας δεν θα υπερβεί το ποσό των 15.162 € (δεκαπέντε 

χιλιάδων εκατόν εξήντα δύο ευρώ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στα οποία και θα 

καταβληθεί μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της Ομάδας από την αρμόδια 

Επιτροπή Παραλαβής, η οποία και θα εισηγηθεί την αμοιβή κάθε μέλους της Ομάδας, ανάλογα 

με τη συμμετοχή του στο παραδοτέο. 

Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται ατομικά σε κάθε μέλος της Ομάδας Εργασίας και 

προϋποθέτει την έκδοση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής με την ολοκλήρωση του συνολικού 

έργου της Ομάδας Εργασίας, καθώς και τις αντίστοιχες Αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του 

ΤΕΕ για την έγκριση της εξόφλησης του έργου. 

Αρμόδια για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή και την πιστοποίηση των παραδοτέων της 

Ομάδας,  σύμφωνα με την υπ΄αριθμό Α5/Σ33/2013 απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ, είναι η Επιτροπή 

Παραλαβής του ΤΕΕ που συγκροτήθηκε με την υπ΄αριθμό Α7/Σ33/2013 απόφαση της Διοικούσας 

Επιτροπής του ΤΕΕ. 

Επικυρώνεται αυθημερόν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Γ. Σχέδιο Δήλωσης Ανάθεσης/Ανάληψης Έργου 

Συγκρότηση Ομάδας του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 

Στην Αθήνα, σήμερα ημέρα …………… στις ……….. 2014 στην Κεντρική Υπηρεσία του Τεχνικού 

Επιμελητηρίου Ελλάδος, Νίκης αρ. 4, αφενός μεν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (εφεξής ΤΕΕ) 

όπως νόμιμα εκπροσωπείται δια του Προέδρου του Χρήστου Σπίρτζη και αφετέρου οι κάτωθι 

(εφεξής Μέλη): 

1.  [ονοματεπώνυμο].................., [ειδικότητα]..............., κάτοικος ……….……, επί της οδού 

……………………., με ΑΔΤ αρ. ……….., ΑΦΜ……….., ΔΟΥ……….., τηλέφωνα: …………& ……………….., 

email: ………………………………. 

2. [ονοματεπώνυμο].................., [ειδικότητα]..............., κάτοικος ……….……, επί της οδού 

……………………., με ΑΔΤ αρ. ……….., ΑΦΜ……….., ΔΟΥ……….., τηλέφωνα: …………& ……………….., 

email: ………………………………. 

3. [ονοματεπώνυμο].................., [ειδικότητα]..............., κάτοικος ……….……, επί της οδού 

……………………., με ΑΔΤ αρ. ……….., ΑΦΜ……….., ΔΟΥ……….., τηλέφωνα: …………& ……………….., 

email: ………………………………. 

4. [ονοματεπώνυμο].................., [ειδικότητα]..............., κάτοικος ……….……, επί της οδού 

……………………., με ΑΔΤ αρ. ……….., ΑΦΜ……….., ΔΟΥ……….., τηλέφωνα: …………& ……………….., 

email: ………………………………. 

5. [ονοματεπώνυμο].................., [ειδικότητα]..............., κάτοικος ……….……, επί της οδού 

……………………., με ΑΔΤ αρ. ……….., ΑΦΜ……….., ΔΟΥ……….., τηλέφωνα: …………& ……………….., 

email: ………………………………. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

Α) τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.26 (ΦΕΚ 430/Α/1926), όπως 

 αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 14 του Ν. 1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/1984) και την παρ. 39 

 του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137/Α/1993) και συνεχίζουν να ισχύουν και να 

 εφαρμόζονται και μετά την ισχύ του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/2010), σύμφωνα με το 

 άρθρο 66 του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/2012), 

Β) τη με αρ. 3208/12.12.2013 [ΑΔΑ ΒΛΓ67Λ7-Ρ0Θ] Απόφαση Ένταξης της Πράξης με 

 τίτλο «Απασχόληση ανέργων και νέων Επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του 

 Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής Διαχείρισης Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 

 στο Δήμο Μοσχάτου/Ταύρου», με κωδικό ΟΠΣ 464660 και κωδικό ΠΔΕ Πράξης ΣΑ: 

 2013ΕΠ08580115 όπως ισχύει, 

Γ) τη με αρ. πρωτ. 29/09-01-2013 Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της Πράξης με 

 τίτλο «Απασχόληση ανέργων και νέων Επιστημόνων στα πεδία της προστασίας του 

 Περιβάλλοντος και της Ορθολογικής Διαχείρισης Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων 

 στο Δήμο Μοσχάτου/Ταύρου», με αρ. mis 464660 από το δικαιούχο /Α.Σ. «ΟΙΚΟ-

 ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ», 



Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΒΑΛΧ46Ψ842-1ΚΓ] 
για την ανεύρεση εξωτερικών εμπειρογνωμόνων για τη δράση 13 της  Πράξης με  κωδ ΟΠΣ 464660, στο 

πλαίσιο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΠΕΠ Αττικής με 
πόρους του ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 
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Δ) τη με αρ. ……………… [ΑΔΑ: ……..] Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανεύρεση 

 εξωτερικών συνεργατών για την υλοποίηση της δράσης 13: «Εκπόνηση επιχειρηματικών 

 σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» της Πράξης με 

 κωδ. ΟΠΣ 464660, 

Ε) τη με αρ. ....................... Απόφαση της ΔΕ/ΤΕΕ με θέμα Συγκρότηση Ομάδας 

 Εργασίας για το έργο «Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση 

 ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 464660 της 

 Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΟΙΚΟ-ΤΕΧΝΟ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Συμφώνησαν, συναποδέχτηκαν και αμοιβαίως έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

Με την παρούσα πράξη σε υλοποίηση της ως άνω [Ε] Απόφασης της ΔΕ/ΤΕΕ συγκροτείται η κατ’ 

άρθρο 15 του Π.Δ. της 27.11/14.12.1926 Ομάδα Έργου για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση 

επιχειρηματικών σχεδίων για 5 υπό σύσταση ΚΟΙΝΣΕΠ / Αιτήσεις υπαγωγής σε επιδότηση» κατά 

τους ειδικότερους όρους, προβλέψεις και διαδικασία που ορίζονται στα ως άνω με αρ. [Α], [Β], 

[Γ], [Δ] & [Ε] σχετικά, απαρτιζόμενη από τα ανωτέρω μέλη. 

Το ΤΕΕ αναθέτει και τα Μέλη της Ομάδας αποδέχονται την εκτέλεση του έργου, όπως αυτό 

περιγράφεται στην ως άνω [Ε] απόφαση. Δηλώνουν ταυτόχρονα ότι συνομολογούν και 

αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως, την εμπρόθεσμη και στο ακέραιο εκτέλεση αυτού κατά 

τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στα ανωτέρω [Α], [Β], [Γ], [Δ] & [Ε] σχετικά και ότι η 

εκτέλεση αυτού αρχίζει από την υπογραφή της παρούσης. 

Δηλώνουν δε ότι η ανάληψη από αυτούς του συγκεκριμένου έργου, σε καμία περίπτωση δε 

δημιουργεί ή υποκρύπτει εξαρτημένη σύμβαση εργασίας, αλλά αντιθέτως παραμένει σύμβαση 

έργου (παροχή υπηρεσιών) και συνεπώς κάθε μέλος της συγκροτούμενης με την παρούσα 

Ομάδας Έργου δεν καθίσταται υπάλληλός του ΤΕΕ, αλλά ενεργεί σε όλη τη διάρκεια της 

παρούσης ως εξωτερικός συνεργάτης. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ  

 

 

 


