Μονάδα Υλοποίησης Έργων
ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

Η ΜΟΔ, η ΕΕΤΑΑ, το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το
Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής ενώνουν τις
δυνάμεις τους για να απαντήσουν σε ένα πάγιο αίτημα των
μικρών νησιών: την ανάληψη της υλοποίησης των αναπτυξιακών
έργων τους και όλων των σχετικών διαδικασιών από τεχνικά
και επιχειρησιακά αξιόπιστους δημόσιους φορείς.

H Μονάδα απευθύνεται στους 35 δήμους πολύ μικρών νησιών της
χώρας οι οποίοι δεν έχουν την απαιτούμενη στελέχωση για να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν έργα υποδομής με
συγχρηματοδοτούμενους ή εθνικούς πόρους (ωρίμανση έργων,
ανάθεση μελετών, αιτήσεις χρηματοδότησης, προκήρυξη
κατασκευής και επίβλεψη).






Αναπτυξιακό σχεδιασμό σε στενή συνεργασία με τον Δήμο
Ανάθεση και παραλαβή αξιόπιστων μελετών
Δημοπράτηση των έργων
Επίβλεψη και παραλαβή των έργων

 Η συνεργασία με τη Μονάδα δεν έχει κόστος για τον Δήμο.
 Ο Δήμος έχει τον πλήρη έλεγχο της διαδικασίας, επιλέγοντας ο
ίδιος αν και για ποιά έργα θα συνεργαστεί με τη Μονάδα.
 Ο Δήμος παραμένει κύριος των έργων και έχει πρόσβαση σε πλήρη
ενημέρωση για την εξέλιξή τους.
 Ο Δήμος δεν έχει πρόσθετο διοικητικό βάρος. Ο συντονισμός όλων
των εμπλεκόμενων φορέων γίνεται με ευθύνη της Μονάδας μέσω
του κεντρικού γραφείου που έχει συσταθεί στη ΜΟΔ.

Η Μονάδα απαρτίζεται από τη ΜΟΔ (συντονιστής), την ΕΕΤΑΑ, το
Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και το Υπουργείο Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής.
Η όλη λειτουργία υποστηρίζεται σταθερά από στελέχη της ΜΟΔ. Η
ΕΕΤΑΑ συμβάλλει με στελεχιακό δυναμικό της στον αναπτυξιακό
σχεδιασμό των δήμων και στη σύνταξη των φακέλων των έργων,
ενώ οι εταιρείες και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών (π.χ. ΚτΥπ. ΑΕ, Ειδική Υπηρεσία Κατασκευής &
Συντήρησης Υδραυλικών Υποδομών, Δ/νση Λιμενικών Υποδομών)
αναλαμβάνουν την ανάθεση των μελετών και της κατασκευής των
έργων.

Μονάδα Υλοποίησης Έργων σε Δήμους Μικρών Νησιών
otasupport@mou.gr
Τηλ: 213 1310 269
Υπεύθυνος: Γιάννης Αγαπητίδης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΔΗΜΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Καταγραφή αναγκών & αναπτυξιακός
σχεδιασμός

Διερεύνηση ωριμότητας έργων &
προτεραιοποίηση

Αναζήτηση δυνατοτήτων
χρηματοδότησης

Απόφαση για υπογραφή προγραμματικής
σύμβασης & για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης

• Σύνταξη & υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
μελετών
• Δημοπράτηση & έλεγχος μελετών

Έγκριση μελετών και παραλαβή τους

• Σύνταξη & υποβολή αίτησης χρηματοδότησης
έργου
• Δημοπράτηση έργου, επίβλεψη & περαίωση

Παραλαβή του έργου

Οικονομική ολοκλήρωση του έργου

