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ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: 

Χρηματοδοτούμενες  κοινωφελείς  δράσεις  στον Δήμο  Αθηναίων 

 

 

H Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με βάση την οποία 

καλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων να υποβάλουν υποψηφιότητα για λήψη χρηματοδότησης 

για την υλοποίηση κοινωφελών δράσεων στον Δήμο Αθηναίων. Την πρόσκληση υλοποιεί 

η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων στο πλαίσιο της 

Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την 

ενίσχυση της αλληλεπίδρασης με την Κοινωνία των Πολιτών μέσα από την αναβάθμιση του 

ΣυνΑθηνά. Το ΣυνΑθηνά διενεργεί για λογαριασμό του Δήμου την παρούσα διαδικασία 

πρόσκλησης με σκοπό την επιλογή κοινωφελών δράσεων εντός των ορίων του Δήμου Αθηναίων 

που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της Αθήνας και στις προτεραιότητες του Δήμου, 

με σκοπό να τις υποστηρίξει με χρηματοδότηση.  

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η αλληλεπίδραση της τοπικής αυτοδιοίκησης με το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο ενδιαφέρεται 

και συμμετέχει ενεργά και με ουσιαστικό τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής δίνοντας λύσεις 

σε ζητήματα που απασχολούν τη νέα πραγματικότητα της πόλης αποτελεί καταξιωμένη πρακτική 

σε όλα τα σύγχρονα αστικά κέντρα. Διεθνή δίκτυα πόλεων όπως το Eurocities, Bloomberg Cities, 

Cities of Sevice, C40, Resilient Cities, Urbact Network, Urban Innovative Actions κ.α. καθώς και 

οι ίδιοι οι άξονες της Νέας Αστικής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρωτοβουλίες που 

εντάσσονται σε αυτήν προάγουν πλέον σήμερα την ενεργό συμμετοχή των πολιτών ως 

αναπόσπαστο κομμάτι στη διαμόρφωση αστικής ανάπτυξης και του τρόπου που λαμβάνονται 

αποφάσεις σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ως αποτέλεσμα, Δήμοι σε όλον τον κόσμο 

επενδύουν πλέον σημαντικά κεφάλαια στη δημιουργία καλά δομημένων εργαλείων και 

πρακτικών μέσα από τα οποία τους δίνεται η δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με την κοινωνία 

των πολιτών, να δημιουργούν συνέργειες σε πολλαπλά επίπεδα και να δοκιμάζουν λύσεις για να 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση ευρύτερων σύγχρονων προκλήσεων και προτεραιοτήτων, όπως 

η κλιματική αλλαγή, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η ενεργοποίηση κενών χώρων και κτιρίων, η 

ένταξη προσφύγων και άλλων ευπαθών ομάδων στον κοινωνικό ιστό κ.α.  
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Για τη συνεργασία του με την κοινωνία των πολιτών ο Δήμος Αθηναίων έχει δημιουργήσει το 

ΣυνΑθηνά, το οποίο αποτελεί ένα δίκτυο που διασυνδέει το Δήμο με τους  ενεργούς πολίτες της 

Αθήνας και τις πρωτοβουλίες που παίρνουν για να βελτιώνουν την πόλη γύρω τους. Το 

ΣυνΑθηνά ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2013 με στόχο να γεφυρώσει την απόσταση μεταξύ τοπικής 

αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, συλλέγοντας μικρές και μεγάλες πρωτοβουλίες ανθρώπων, 

δίνοντάς τους δημόσιο βήμα και δημιουργώντας συνδέσεις με έργα και υπηρεσίες του δήμου 

ώστε από κοινού να συμβάλουν στη δημιουργία μιας καλύτερης και περισσότερο φιλόξενης 

πόλης. Μέσα από το ΣυνΑθηνά, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει σε επαφή ενεργούς πολίτες, 

εθελοντές, τοπικές κοινότητες, συλλόγους, ανεξάρτητους φορείς, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, 

κοινωνικές επιχειρήσεις, άτυπες ομάδες κατοίκων που παίρνουν πρωτοβουλίες προς όφελος της 

πόλης με τις δημοτικές υπηρεσίες και τα προγράμματά του ώστε να υποστηρίζουν ο ένας τον 

άλλον στον κοινό τους στόχο: να δημιουργούν από κοινού βιώσιμες λύσεις για τις ολοένα 

αυξανόμενες και περισσότερο πολύπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Αθήνα.    

Λειτουργώντας μέσα σε αυτό το πλαίσιο που διαμορφώνει η διεθνής και ευρωπαϊκή εμπειρία 

αλλά και η μέχρι τώρα ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία του ΣυνΑθηνά, ο Δήμος Αθηναίων 

αναβαθμίζει τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που διαθέτει για να συνεργάζεται και να αλληλεπιδρά 

με την κοινωνία των πολιτών ώστε να αναπτύσσουν από κοινού περισσότερο ανοιχτές, 

συμπεριληπτικές και βιώσιμες λύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής στην πόλη. Σήμερα 

στην Αθήνα η κοινωνία των πολιτών αποτελεί αναγνωρισμένα σημαντικότατο κεφάλαιο που 

συμβάλει στη βιώσιμη  ανάπτυξη, ενώ ο Δήμος Αθηναίων συνεργάζεται με φορείς της σε μια 

σειρά από έργα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την καταπολέμηση διακρίσεων και 

ανισοτήτων, την προώθηση του εθελοντισμού, τη βελτίωση της καθημερινότητας, τη λειτουργική 

και αισθητική αναβάθμιση της πόλης,  την ένταξη προσφύγων στην πόλη, την πολιτιστική, 

αθλητική και τουριστική ατζέντα, την προώθηση της καινοτομίας, κ.α. Μέσω αυτής της 

πρόσκλησης, ο Δήμος Αθηναίων επιθυμεί να δημιουργήσει συνέργειες με φορείς της κοινωνίας 

των πολιτών και να εξερευνήσει νέες λύσεις που να καλύπτουν ανάγκες και προτεραιότητες της 

πόλης σε αλληλεπίδραση με την κοινωνία. Παράλληλα έχει ως στόχο να αξιοποιήσει ευκαιρίες 

που αναδύονται στην πόλη και οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες λύσεις στο βαθμό 

που η συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών μπορεί να οδηγεί σε καινοτομία στη δημόσια 

διοίκηση και σε καινοτομία στην πόλη ευρύτερα. 

Μέσω της παρούσας πρόσκλησης ο Δήμος Αθηναίων στοχεύει στα παρακάτω: 

• Ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για προτεραιότητες της πόλης με την ενεργό συμμετοχή της 

κοινωνίας των πολιτών.  

• Υποστήριξη πρωτοβουλιών της Αθήνας με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο. 

Αξιοποίηση της εμπειρίας των οργανώσεων στο πεδίο δράσης τους.  

• Προώθηση της ανθρωπιστικής – εθελοντικής προσφοράς των δημοτών της πόλης και της 

αξίας της συμμετοχής στα κοινά. 

• Χαρτογράφηση του δυναμικού των φορέων που είναι ενεργοί και προσφέρουν έργο σε 

τομείς που αποτελούν προτεραιότητα για τον Δήμο και την πόλη. 

• Ενδυνάμωση των σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της κοινωνίας 

των πολιτών. 
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2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., μέσω της παρούσας πρόσκλησης, δύναται να χρηματοδοτήσει και να 

υποστηρίξει προτάσεις που εντάσσονται, ενδεικτικά, στις κάτωθι προτεινόμενες θεματικές 

κατηγορίες δράσεων:  

• Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο (δράσεις που κάνουν περισσότερο προσβάσιμο κάποιον 

δημόσιο χώρο της πόλης, αστικός εξοπλισμός, φωτισμός, αστικές καλλιέργειες, πάρκα 

γειτονιάς) 

• Προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος (δράσεις για την ανάδειξη της διαπολιτισμικής 

ταυτότητας της πόλης, εναλλακτικές θεματικές ξεναγήσεις, νέες υπηρεσίες για  τους 

επισκέπτες της πόλης) 

• Πολιτιστικές δράσεις γειτονιάς (χορωδίες, θεατρικές ομάδες, λέσχες βιβλίου, λέσχες 

φωτογραφίας, ομάδες δημιουργίας εικαστικών έργων, παραγωγή και προβολή ταινιών, 

δημιουργική απασχόληση παιδιών) 

• Δράσεις αθλητισμού, υγείας και ευεξίας (δημιουργία ερασιτεχνικών αθλητικών ομάδων, 

διοργάνωση αθλητικού γεγονότος στη γειτονιά, εκγύμναση στον δημόσιο χώρο, δράσεις για 

την ευαισθητοποίηση γύρω από θέματα υγείας) 

• Δράσεις κατά των διακρίσεων (δράσεις ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των 

κοινωνικών στερεοτύπων, την ισότητα των φύλων, τις εξαρτήσεις, τα Αμεα, την αστεγία, την 

υποστήριξη ευάλωτων ομάδων) 

• Δράσεις ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την καταπολέμηση της ξενοφοβίας και του 

ρατσισμού. 

• Δράσεις τεχνολογίας και κοινωνικής καινοτομίας 

• Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος (προστασία της τοπικής πανίδας και 

χλωρίδας, μείωση σπατάλης τροφίμων, αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 

δημιουργική ανακύκλωση) 

• Καθαρισμός και ανάδειξη επιφανειών-προσόψεων κτιρίων (καταπολέμηση του φαινομένου 

της οπτικής ρύπανσης, δράσεις γύρω από τη θεματική street art). 

Επιπλέον προτάσεις για δράσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις παραπάνω ενδεικτικές θεματικές 

κατηγορίες θα συνεκτιμηθούν ως υποψήφιες στον βαθμό που: 

 

- Παράγουν θετικό κοινωνικό αντίκτυπο προς την πόλη και τις γειτονιές στις οποίες θα 

υλοποιηθούν 

- Έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε βιώσιμα εγχειρήματα με διαρκή οφέλη για  

όσους συμμετέχουν σε αυτήν και για τις τοπικές κοινότητες της πόλης 
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3. ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και σε ενώσεις φυσικών και 

νομικών προσώπων. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι νομικές μορφές σχημάτων και 

ατομικών επιχειρήσεων εκτός από Σωματεία και Συλλόγους. Υποψηφιότητα για συμμετοχή στο 

πρόγραμμα μπορούν να καταθέσουν άτυπες ομάδες ενεργών πολιτών οι οποίες αναπτύσσουν 

δράσεις με στόχο τη βελτίωση της ζωής στις γειτονιές τους, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συμπράξεις 

επαγγελματιών που θέλουν να οργανώσουν μια δράση στην πόλη, κερδοσκοπικές ή μη 

κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμοί, καλλιτεχνικές ομάδες κ.ά. 

Μέσα από τις αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να προκύπτει η τυχόν εμπειρία, το προφίλ και 

δυνατότητα των υποψήφιων φορέων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και στα ζητούμενα της 

πρόσκλησης. 

Διευκρινίζεται ότι στο πρόγραμμα δύνανται να συμπεριληφθούν δράσεις οι οποίες ήδη 

υλοποιούνται στην πόλη της Αθήνας, στον βαθμό που αυτές μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω 

για να ικανοποιήσουν τους σκοπούς και τις προδιαγραφές της παρούσας ανοιχτής πρόσκλησης. 

Διευκρινίζεται επίσης ότι κάθε υποψήφιος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) μπορεί να συμμετέχει 

μόνο σε μία πρόταση. 

 

 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι  φορείς θα καταθέσουν  προς την Ε.Α.Τ.Α.  Α.Ε. φάκελο συμμετοχής, ο οποίος 

θα περιλαμβάνει τα εξής:  

 

Υποφάκελος Α: Αίτηση Συμμετοχής - Προφίλ Συμμετέχοντα   

Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν το ιστορικό τους, με αναφορά σε δράσεις που έχουν 

διοργανώσει στο παρελθόν και τις οποίες θεωρούν αντιπροσωπευτικές της φιλοσοφίας της 

ομάδας τους απαντώντας στα ερωτήματα του σχετικού εγγράφου που συνοδεύει την παρούσα 

πρόσκληση (Παράρτημα 1).   

 

Υποφάκελος Β: Πρόταση προς χρηματοδότηση 

Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την προς χρηματοδότηση πρόταση. Οι προτάσεις που θα 

κατατεθούν στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ως υποψήφιες για να λάβουν χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι 

εξειδικευμένες ως προς τις προτεινόμενες δράσεις και να παραθέτουν αναλυτικά στοιχεία που 

αφορούν στην οργάνωση και στην υλοποίηση της πρότασης όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα 

πρόσκληση (βάσει υποδείγματος, Παράρτημα 2). 

 

Διευκρινίζεται ότι:  

Κάθε πρόσωπο/φορέας που θα υποβάλει πρόταση θα πρέπει να ορίσει έναν (1) Υπεύθυνο 

Υλοποίησης. Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης θα είναι υποχρεωμένος να συντονίζει την υλοποίηση 

της δράσης και να συνεργάζεται με την ομάδα έργου του ΣυνΑθηνά και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και 

άλλους ειδικούς συνεργάτες Δήμου Αθηναίων που διαθέτουν πείρα και τεχνογνωσία στο 

αντικείμενο των δράσεων. 

ΑΔΑ: ΨΘ5ΕΟΡΙΝ-ΕΙ5



 

 
 

5 / 14 

 
 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας έχουν την ευθύνη της 

πιστής τήρησης των προδιαγραφών κάθε προταθείσας δράσης, και του χρονοδιαγράμματος 

υλοποίησης. 

 Ο Υπεύθυνο ς Υλοποίησης μπορεί να είναι:  

 
Α) Ελεύθερος επαγγελματίας ή νομικό πρόσωπο (που θα εκπροσωπείται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του). Σε αυτή την περίπτωση, ο Υπεύθυνος Υλοποίησης θα πρέπει να 

αναπτύσσει επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με τους ενδεικτικές θεματικές κατηγορίες 

δράσεων της παρούσας πρόσκλησης και να διαθέτει ΚΑΔ στην εφορία σχετικό με την υλοποίηση 

της συνεργατικής δράσης. 

O Υπεύθυνος Υλοποίησης θα υπογράψει σύμβαση με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με τους όρους και τις 

προϋποθέσεις για την υλοποίηση και την παρακολούθηση της συνεργατικής δράσης. 

 

Β) Φυσικό πρόσωπο ή ελεύθερος επαγγελματίας/νομικό πρόσωπο με μη συναφή 

επιχειρηματική δραστηριότητα με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. 

Σε αυτή την περίπτωση, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. θα συμβληθεί με όλα τα μέλη της ομάδας με 

ιδιωτικό συμφωνητικό υποχρεώσεων, θεωρώντας το συγκεκριμένο σχήμα ως «άτυπη 

ομάδα», δηλαδή ομάδα που έχει συγκροτηθεί γύρω από έναν συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς να 

διαθέτει νομική μορφή. 

Οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την υπογραφή  του συμφωνητικού, η ομάδα  έχει το δικαίωμα να  

ορίσει άλλον Υπεύθυνο Υλοποίησης ο οποίος θα είναι υπάρχον μέλος της ομάδας, αρκεί να μην 

αλλάξει η σύνθεση ή ο αριθμός των μελών της ομάδας, όπως αυτή παρουσιάστηκε κατά την 

υποβολή της πρότασης. Αντικατάσταση μέλους/μελών της ομάδας ή Υπεύθυνου Υλοποίησης 

δεν είναι δυνατή, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας. 

Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τον δήμο 

Αθηναίων ή με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

4.1. Περιεχόμενο Υποφακέλου Α  

Η Αίτηση συμμετοχής - προφίλ των συμμετεχόντων περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία  που 

αφορούν το ιστορικό τους, με αναφορά σε δράσεις που έχουν διοργανώσει στο παρελθόν και τις 

οποίες θεωρούν αντιπροσωπευτικές της φιλοσοφίας της ομάδας τους απαντώντας στα 

ερωτήματα του εγγράφου που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση (Παράρτημα 1).  Ουσιαστικά, 

περιέχει πληροφορίες που τεκμηριώνουν την ικανότητα, τη δυνατότητα και την τεχνογνωσία του 

φορέα σε συγκεκριμένες θεματικές και αντικείμενα που σχετίζονται και με την υπό 

χρηματοδότηση πρόταση του.  

Η αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να είναι ενυπόγραφη από το Νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα ή 

τον Υπεύθυνο Υλοποίησης (σε περίπτωση φυσικών προσώπων). 
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4.2. Περιεχόμενο Υποφακέλου Β  

Η προς χρηματοδότηση πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:  

Α. Δικαιολογητικά  

Για Νομικά πρόσωπα  

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, θεωρημένη με το γνήσιο της 

υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου του Υπευθύνου Υλοποίησης, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα, με την οποία βεβαιώνεται ότι το σύνολο των επικαλούμενων 

στοιχείων είναι αληθή και ακριβή. 

2. Αντίγραφο της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορέα στην εφορία ή 

εκτύπωση από το TAXISNET των στοιχείων μητρώου. Αντίγραφο του 

καταστατικού/συστατικού εγγράφου του νομικού προσώπου, από τα οποία εκτός των 

άλλων να προκύπτει και η έδρα του νομικού προσώπου εντός του δήμου Αθηναίων. 

 

 

Για Φυσικά Πρόσωπα/Άτυπες ομάδες 

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπως ισχύει, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής 

του Υπεύθυνου Υλοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, με την οποία 

βεβαιώνεται ότι το σύνολο των επικαλούμενων στοιχείων είναι αληθή και ακριβή. 

2. Αντίγραφο της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Υπεύθυνου Υλοποίησης 

στην εφορία ή εκτύπωση από το TAXISNET των στοιχείων μητρώου. 

3. Δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ή έναρξη επαγγέλματος, ή έγγραφο από 

δημοτολόγιο δήμου Αθηναίων, από τα οποία τεκμαίρεται ότι η πλειοψηφία των μελών της 

ομάδας είναι κάτοικοι ή δημότες του δήμου Αθηναίων.  

 

Β. Περιγραφή Πρότασης  

i. Τίτλος και σύντομη περιγραφή πρότασης 

ii. Αναλυτική  περιγραφή  της  πρότασης  (κεντρική  ιδέα,  σκοπός και στόχοι, πλάνο  

υλοποίησης,  ομάδες-στόχος, αναμενόμενο  παραγόμενο αποτέλεσμα-αντίκτυπος, 

κλπ.) 

iii. Στοιχεία ομάδας (αναλυτικά τα ονόματα των ατόμων που απαρτίζουν την ομάδα κατά 

την υλοποίηση της πρότασης και σύντομα βιογραφικά σημειώματα των μελών της 

ομάδας) 

iv. Αναλυτικός προϋπολογισμός της πρότασης και κέντρα κόστους (αγορά εξοπλισμού, 

κατασκευές, ενοικίαση χώρων, κόστος υπηρεσιών, μισθοί κλπ) 

v. Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

vi. Συνεργασία με δίκτυα φορέων για την υλοποίηση της πρότασης 

vii. Πλάνο βιωσιμότητας ή επιχειρηματικό σχέδιο της προτεινόμενης δράσης. 
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5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Η αξιολόγηση των αιτήσεων/προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από Επιτροπή Αξιολόγησης που 

θα συσταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία θα 

απαρτίζεται από μέλη του δήμου Αθηναίων και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ή/και  συνεργάτες του Δήμου 

Αθηναίων και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., εμπειρογνώμονες σε θέματα κοινωνικής καινοτομίας, κοινωνίας 

των πολιτών, αστικών παρεμβάσεων, καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με συναφείς 

θεματικές. 

 

Οι φάκελοι που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογηθούν 

σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια για τους υποψηφίους φορείς της κοινωνίας των πολιτών: 

 

Αξιολόγηση των αιτήσεων – προφίλ (υποφάκελος Α)  

 

1. Ο βαθμός δραστηριοποίησης των φορέων γύρω από αναγνωρισμένες και απτές 

ανάγκες και προκλήσεις της πόλης. (15 βαθμοί) 

2. Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία στην υλοποίηση λύσεων για την πόλη, 

συμμετοχικότητα και συμπεριληπτικότητα των δράσεων τις οποίες έχει υλοποιήσει 

(10 βαθμοί) 

3. Εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων προς όφελος της πόλης (5 βαθμοί) 

 

Αξιολόγηση των προτάσεων προς χρηματοδότηση (υποφάκελος Β) 

 

Περιεχόμενο Πρότασης 

1. Ο εκτιμώμενος θετικός κοινωνικός αντίκτυπος: αριθμός ατόμων που θα ωφεληθούν 

από τη δράση, ευρύτερα οφέλη για τη γειτονιά ή/και το κοινωνικό σύνολο (20 

βαθμοί) 

2. Ευρηματικότητα και πρωτοτυπία της πρότασης (10 βαθμοί) 

3. Ο βαθμός ανταπόκρισης της πρότασης σε υπαρκτές προκλήσεις και απτές, 

εξακριβωμένες ανάγκες της πόλης (10 βαθμοί) 

4. Ρεαλιστικότητα και εφικτότητα της προτεινόμενης ενέργειας (20 βαθμοί) 

5. Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα της πρότασης: Δυνατότητα συνέχισης της δράσης 

και παραγωγής θετικού κοινωνικού αντίκτυπου και μετά το πέρας της περιόδου 

χρηματοδότησης, μέσα από την προσέλκυση επιπλέον πόρων ή την ενσωμάτωση 

της πρωτοβουλίας στη ζωή της τοπικής κοινότητας (10 βαθμοί) 

 

Η βαθμολογία των κριτηρίων προκύπτει από απόλυτους αριθμούς, σε κλίμακα 1-20 βαθμούς  

 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης η Επιτροπή ακολουθεί ενιαία και αντικειμενική μέθοδο, 

σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται η κατά δίκαιη κρίση ανάδειξη 

και αποδοχή των καλύτερων προτάσεων που εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου 

σύμφωνα με τους στόχους της πρόσκλησης. 
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Η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό το οποίο περιλαμβάνει τις έγκυρες και 

εμπρόθεσμες υποψηφιότητες, καθώς και την τελική βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων βάσει 

των κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος. Το Πρακτικό υποβάλλεται προς έγκριση στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως πλήρως 

αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έως τις 17:00 ώρα της πέμπτης (5) 

ημέρας από την κοινοποίησή τους στους συμμετέχοντες. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την 

εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Οι 

εμπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων, η 

οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό που υποβάλλεται προς έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο 

της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους. 

 

Στη συνέχεια, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έρχεται σε επαφή με την ομάδα, συζητώντας το σχέδιο και τον 

προϋπολογισμό ώστε να υπογραφεί σχετική σύμβαση. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μπορεί να παρέμβει σε 

πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με την υλοποίηση της πρότασης και στον προϋπολογισμό, 

όπου κριθεί απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει εκατέρωθεν συμφωνία ως προς αυτά. 

Οι λοιποί όροι εκτέλεσης, εποπτείας και παραλαβής των παραδοτέων του Έργου θα 

προβλέπονται εκτενώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των επιτυχουσών ομάδων και 

της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

 

Κάθε υποψηφιότητα που κατατίθεται θεωρείται αποδεκτή  μόνο όταν υποβάλλεται εμπρόθεσμα 

και περιλαμβάνει όλα τα αναγραφόμενα στις παραπάνω παραγράφους . 

 

Κάθε φορέας ή ομάδα φορέων που θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να υποβάλουν πρόταση 

οφείλουν να λάβουν υπόψιν τους τις παραγράφους που αφορούν σε δικαιολογητικά και έγγραφα 

που θα πρέπει να διαθέτουν για να αιτηθούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα και να 

συνάψουν σύμβαση με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

 

Όσες προτάσεις συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία εξήντα (60) βαθμών (βαθμολογία που 

συνιστά τη βάση πρόκρισης) και άνω, κρίνονται επιλαχούσες προς υλοποίηση και κατατάσσονται 

με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Από αυτές θα προκύψει ο ακριβής αριθμός προτάσεων που θα 

υλοποιηθούν (επιτυχούσες), κάτι που δεν μπορεί να προσδιοριστεί εκ των προτέρων, καθώς 

συναρτάται με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Σε περίπτωση που κάποια επιτυχούσα ομάδα τελικά αποκλειστεί για οποιονδήποτε λόγο, θα 

αντικαθίσταται από την πρώτη σε σειρά βαθμολογίας επιλαχούσα ομάδα. 
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6. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

Σε περίπτωση επιλογής, και επί ποινή έκπτωσης, οι επιτυχόντες δεσμεύονται να προσκομίσουν 

εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της σχετικής 

απόφασης τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα: 

 

Για νομικά πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες με συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με 

το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης: 

 

• Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 

• Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 

• Λοιπά κατάλληλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρωση των κάτωθι 

υποχρεώσεων: 

i. η  μη  ύπαρξη  αμετάκλητης  καταδικαστικής  απόφασης  για  συμμετοχή  σε  

εγκληματική  οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες 

ii. αντίγραφο του καταστατικού ή της συστατικής της πράξης και των τυχόν 

τροποποιητικών εγγράφων, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (αν υπάρχουν), νομίμως 

δημοσιευμένα 

iii. αντίγραφο του πρακτικού εκπροσώπησης 

iv. έναρξη επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 

Υπηρεσία και εκτύπωση από το TAXISNET των στοιχείων μητρώου 

v. η μη λύση, θέση σε εκκαθάριση, σε αναγκαστική διαχείριση και τροποποίηση του 

καταστατικού της 

vi. η μη πτώχευση και η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση     

vii.  Αντίγραφα ποινικού μητρώου για κάθε μέλος της Ομάδας. 

• Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι τα πρόσωπα που θα συμβληθούν με την 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. έχουν συμμορφωθεί και τηρούν τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό 

679/2016 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον Ν. 

4624/2019 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

 

Για φυσικά πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα 

με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης: 

• Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 

• Αντίγραφο ποινικού μητρώου για κάθε μέλος της ομάδας 

• Πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας  

 

 

7. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   

Στην περίπτωση που μια πρόταση προκριθεί προς υλοποίηση, θα πρέπει να υπογραφεί 

συμφωνητικό όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των  δύο  συμβαλλομένων, το οποίο θα 

περιλαμβάνει  κατ’ ελάχιστο  τους παρακάτω όρους: 
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 Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.:  

• καλύπτει πλήρως το συμφωνημένο κόστος υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης 

εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα παραστατικά (σύμφωνα με τη διαδικασία που 

περιγράφεται στη πρόσκληση), 

• έχει δικαίωμα να αναπροσαρμόσει τον προϋπολογισμό της κάθε πιλοτικής δράσης, 

• εποπτεύει την παρέμβαση μέσω επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, 

• παρέχει συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ωρίμανσης και 

υλοποίησης της πρότασης, με στόχο τα μέλη της ομάδας να εξελίξουν και να 

προσαρμόσουν τη συνεργατική δράση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας έργου του 

ΣυνΑθηνά και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., όπου κρίνεται αυτό απαραίτητο. 

 

 Τα μ έλη της επιλεγμένης χρηματο δο το ύμενης δράσης : 

• αναλαμβάνουν την υποβολή όλων των απαιτούμενων νόμιμων δικαιολογητικών όπως 

απαιτούνται, 

• αναλαμβάνουν να τηρήσουν το χρονοδιάγραμμα που έχουν καταθέσει και το εγκεκριμένο 

κοστολόγιο, σύμφωνα με την πρόταση που έχουν υποβάλει, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

χρηματοδότηση δεν μεταφέρεται σε άλλη χρονική περίοδο, 

• αναλαμβάνουν την υλοποίηση της πρότασής τους όπως αυτή έχει κατατεθεί στην επιτροπή, 

αναλαμβάνουν την ενημέρωση της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. κατά τη διάρκεια της 

υλοποίησης με οπτικό και άλλο υλικό. Παραμένουν στη διάθεση της ομάδας έργου της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για διευκρινίσεις αν απαιτηθούν, 

• αναλαμβάνουν την κατάρτιση έκθεσης πεπραγμένων η οποία περιλαμβάνει δεδομένα τα 

οποία καθορίζονται στη σύμβαση που θα υπογράψουν με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., 

• εγγυώνται την ομοφωνία της δηλωμένης ομάδας για τη σωστή διεκπεραίωση της πρότασης, 

• αποδέχονται την ενιαία σήμανση και τη σηματοδότηση της πρωτοβουλίας (όπου 

εφαρμόζεται), 

• με την ολοκλήρωση της πρότασης θα πρέπει να στείλουν στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ένα (1) 

αντίγραφο όλου του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού και τις σχετικές δημοσιεύσεις, εφόσον 

υπάρχουν, 

• αναφέρουν ρητά τον δήμο Αθηναίων και έργο ΣυνΑθηνά σε κάθε μορφή επικοινωνίας της 

πρότασης, 

• αποδέχονται τη διαδικασία βελτίωσης και ολοκλήρωσης σχεδιασμού της πρότασης από την 

ομάδα έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., 

• αποδέχονται τη διαδικασία παρακολούθησης και συνεργάζονται πλήρως κατά την εκτέλεσή 

της. 

 

8. ΥΨΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

Το ύψος της χρηματοδότησης που μπορεί να λάβει κάθε ομάδα που αξιολογηθεί θετικά 

μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ 2.500 και 10.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ο 

συνολικός προϋπολογισμός της Πρόσκλησης είναι εκατόν δέκα χιλιάδες ευρώ (110.000,00 €) 

μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Θα υλοποιηθούν οι προτάσεις με την 

υψηλότερη βαθμολογία μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. 
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Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δύναται να επαναλάβει την παρούσα πρόσκληση, σε ενδεχόμενη αύξηση του 

προϋπολογισμού της δράσης.  

Κάθε πρόσωπο, φορέας ή συνεργατικό σχήμα το οποίο υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο 

της παρούσας πρόσκλησης οφείλει να συμπεριλάβει στην πρόταση και το ύψος της 

χρηματοδότησης που θεωρεί απαραίτητο να λάβει ώστε να υλοποιήσει την πρόταση που έχει 

καταθέσει με τρόπο άρτιο στο ενδεδειγμένο χρονικό διάστημα. Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

δύναται να εξετάσει το εύλογο του κόστους μιας πρότασης προς χρηματοδότηση, βάσει τιμών 

της αγοράς, και να εισηγηθεί προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. αναπροσαρμογή (μείωση) του ύψους της 

αιτούμενης χρηματοδότησης. 

Το πρόγραμμα λειτουργεί απολογιστικά, δηλαδή οι ομάδες καλύπτουν με ιδίους 

πόρους τις δράσεις που εγκρίθηκαν και στη συνέχεια προσκομίζουν στην Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε. εξοφλημένα παραστατικά. Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δύναται να χρηματοδοτήσει τις 

συνεργατικές δράσεις τμηματικά ανάλογα με τη πρόοδο των εργασιών, υπό τη 

προϋπόθεση ότι έχουν προσκομιστεί τα αντίστοιχα εξοφλημένα παραστατικά και έπειτα 

από τον επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής παρακολούθησης και την πιστοποίηση ότι η 

συνεργατική δράση υλοποιείται σύμφωνα με την σύμβαση που θα έχει υπογραφεί. Μετά 

τον έλεγχο των παραστατικών, καταβάλλονται τα χρήματα στον τραπεζικό 

λογαριασμό του Υπεύθυνου Υλοποίησης. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα 

προκαταβολής χρημάτων. 

Εξοφλημένα παραστατικά αποτελούν τα κάτωθι: Τιμολόγιο πώλησης, τιμολόγιο παροχής 

υπηρεσιών, απόδειξη πωλήσεων/λιανικών συναλλαγών και απόδειξη παροχής υπηρεσιών 

συνοδευόμενα με το αντίστοιχο τραπεζικό καταθετήριο/έμβασμα ή/και απόδειξη 

είσπραξης/εξόφλησης, παραστατικά καταβολής δεδουλευμένων που απορρέουν από 

συμβάσεις Εργασίας, αποδείξεις πληρωμών εργόσημων. 

 

 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις – προτάσεις για συμμετοχή τους 

στην πρόσκληση του ΣυνΑθηνά ηλεκτρονικά σε μορφή pdf (μέγιστο μέγεθος αρχείου 10 mb) 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@developathens.gr ή σε έντυπη μορφή, σε 

σφραγισμένο φάκελο, στο γραφείο πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., (Ξενοφώντος 7, 1ος 

όροφος, Αθήνα) με την ένδειξη «Για την ανοιχτή πρόσκληση του προγράμματος ΣυνΑθηνά», 

έως 19 Αυγούστου 2022, στις 4 μ.μ. Ο φάκελος, για να θεωρηθεί έγκυρος, πρέπει να υποβληθεί 

πριν την ως άνω ημερομηνία, με όλα τα απαιτούμενα. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να 

ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες 

ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς 

την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι την 16/08/2022 και ώρα 14:00. 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 3312003, κα Δήμητρα Μαρκέτου (Δευτέρα - 

Παρασκευή, 10.00-17.00) e-mail: info@developathens.gr  
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10. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Το έργο θα υλοποιηθεί μέσα από τα ακόλουθα βήματα: 

• Έναρξη περιόδου εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής φακέλων από υποψήφιους 

φορείς για τη συμμετοχή τους στο ΣυνΑθηνά / 27 Ιουνίου 2022 

• Προθεσμία για την υποβολή ερωτημάτων/ έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη 

λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής. 

• Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και προτάσεων στην ανοιχτή πρόσκληση 

του ΣυνΑθηνά /  19 Αυγούστου 2022   

• Περίοδος  αξιολόγησης  με  τις  υποψήφιες ομάδες για την τελική χρηματοδότηση των 

προτάσεων 

• Ανακοίνωση προτάσεων που θα υποστηριχθούν από το πρόγραμμα και ύψους 

χρηματοδότησης 

• Υπογραφή συμβάσεων με τις προς υλοποίηση δράσεις και εκκίνηση συνεργατικών 

δράσεων 

 

11. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

Τα αποτελέσματα της ανοιχτής πρόσκλησης θα κοινοποιηθούν στους ενδιαφερόμενους φορείς 

μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και είναι δυνατόν να ανακοινωθούν δημόσια σε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή και με κάθε μέσο και τρόπο που θα επιλέξει η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στη διαδικασία έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την αποδοχή 

παραχώρησης βιντεοσκοπημένων, τηλεφωνικών, γραπτών ή με άλλους τρόπους συνεντεύξεων 

που θα δοθούν στους υπεύθυνους επικοινωνίας του δήμου Αθηναίων ή σε αυτούς που θα 

υποδείξουν οι υπεύθυνοι επικοινωνίας του. 

 

12. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 

Η πνευματική ιδιοκτησία των προτάσεων για πιλοτικές δράσεις παραμένει ως αποκλειστικό 

δικαίωμα των υποψηφίων. Ωστόσο, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα χρήσης 

και δημοσιοποίησης των προτάσεων για λόγους δημοσιότητας  και διασφάλισης της διαφάνειας 

της διαδικασίας, καθώς και για ενημερωτικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, 

αναφερόμενη πάντα στο όνομα του δημιουργού της εκάστοτε πρότασης, χωρίς την υποχρέωση 

παροχής αμοιβής ή αποζημίωσης. 

 
 

13. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

Την υλοποίηση των χρηματοδοτούμενων δράσεων του ΣυνΑθηνά και την τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων όπως αυτά αναγράφονται στις κατατεθειμένες προτάσεις και στις 

συμβάσεις μεταξύ φορέων και Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., θα εποπτεύει επιτροπή παρακολούθησης και 
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παραλαβής των συνεργατικών δράσεων αποτελούμενη από ειδικούς συνεργάτες του έργου, 

ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη τήρηση των συμφωνημένων όρων της σύμβασης. 
 

Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση των όρων της 

σύμβασης μεταξύ της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και του εκάστοτε συμβαλλόμενου σχετικά με την υλοποίηση 

της κάθε δράσης, καθώς και για την αξιολόγησή της.  
 

Στο πλαίσιο της παρακολούθησης των χρηματοδοτούμενων δράσεων του ΣυνΑθηνά, οι ειδικοί  

συνεργάτες επικοινωνίας της E.A.T.A. A.E., δύνανται να παράξουν έντυπο ή και ηλεκτρονικό 

περιεχόμενο για την ευρύτερη προβολή του προγράμματος υποστήριξης πιλοτικών δράσεων 

και για την επικοινωνιακή υποστήριξη των  ίδιων των δράσεων. Οι ομάδες που υλοποιούν 

την  εκάστοτε πιλοτική δράση οφείλουν να συνεργαστούν με τους ειδικούς συνεργάτες 

επικοινωνίας και να τους διευκολύνουν στην παραγωγή του περιεχομένου. 

 

14. ΑΠΟΔΟΧΗ ΌΡΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Ρητώς αναφέρεται ότι η  παρούσα πρόσκληση δεν αποτελεί  διαγωνιστική  διαδικασία ούτε και  

υποκαθιστά διαγωνιστική διαδικασία. Επίσης, δεν είναι δεσμευτική για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., καθώς 

δεν είναι υποχρεωτικό να οδηγήσει στην κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης. Οι όροι της 

παρούσας πρόσκλησης δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πρόταση προς κατάρτιση 

σύμβασης, αλλά ένα ενδεικτικό και μη δεσμευτικό για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πλαίσιο για την καλύτερη, 

διαφανέστερη και ορθολογικότερη διαχείριση των προτάσεων που αναμένεται να υποβληθούν. 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια σε κάθε στάδιο, 

να διαφοροποιήσει  τη  δομή  και/  ή  το  χρονοδιάγραμμα  της  διαδικασίας  πρόσκλησης,  να  

τροποποιήσει  τον προϋπολογισμό κάθε συνεργατικής δράσης, και/ ή να ζητήσει κάθε 

συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο που χρειάζεται από κάθε υποψήφιο. Η συμμετοχή στην 

παρούσα διαδικασία γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι από μόνη τη συμμετοχή τους 

σε αυτόν δεν αποκτούν κανένα δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση αποζημίωσης έναντι του δήμου 

Αθηναίων και της E.A.T.A. A.E. 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει πληροφορίες ή και πρόσθετα στοιχεία από 

τρίτους, προς επιβεβαίωση των στοιχείων που δηλώθηκαν από τους υποψήφιους κατά τη 

συμμετοχή τους στην παρούσα διαδικασία, ώστε να κρίνει την καταλληλότητά τους και οι 

ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παράσχουν κάθε δυνατή συνδρομή. 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση για τυχόν παρερμηνείες, αμφισημίες, 

ατέλειες ή ανακρίβειες των εν γένει παρεχομένων πληροφοριών και στοιχείων στην παρούσα 

διαδικασία, αποποιούμενη κάθε ευθύνη έναντι των υποψηφίων ή τρίτων από οποιαδήποτε 

χρήση των στοιχείων αυτών. 

Υπογραμμίζεται ότι με τη συμμετοχή τους οι υποψήφιοι αποδέχονται όλους τους όρους της 

παρούσας πρόσκλησης και των παραρτημάτων της. 

Σε κάθε περίπτωση, η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση να καταβάλει 

αμοιβή ή να αποζημιώσει τους υποψήφιους για οποιαδήποτε δαπάνη ή ζημία που οι τελευταίοι 

τυχόν υπέστησαν λόγω της προετοιμασίας και υποβολής πρότασης και για οποιαδήποτε άλλη 

θετική ή αποθετική ζημία τους. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που η παρούσα 

διαδικασία ανασταλεί, διακοπεί, ματαιωθεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί για οποιοδήποτε λόγο ή 

αιτία, σε οποιοδήποτε στάδιο ή χρόνο. Σχετικώς οι υποψήφιοι δια της υποβολής της πρότασής 
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τους, ρητώς δηλώνουν  ότι  παραιτούνται  οποιουδήποτε δικαιώματος αποζημίωσης έναντι της 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

15. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα που 

υποβάλλονται, στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει δημοσιευθεί 

στην ιστοσελίδα της εταιρίας και η επεξεργασία γίνεται μόνο με σκοπό την επιλογή του 

κατάλληλου υποψηφίου. Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης/ ενστάσεων και το απαραίτητο για το 

σκοπό αυτό διοικητικό προσωπικό της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. είναι τα μόνα πρόσωπα που επεξεργάζονται 

τα δεδομένα αυτά για τον ανωτέρω σκοπό. Διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και σύναψης σύμβασης και στη συνέχεια διαγράφονται 

εκτός αν άλλως ορίζεται από το κείμενο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή καθόσον απαιτείται 

για την προάσπιση δικαιωμάτων της ΕΑΤΑ ΑΕ ενώπιον Δικαστηρίου ή και άλλης αρμόδιας 

Αρχής. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση σχετικά με την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων που αφορά την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data 

Protection Officer) της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και στο email του: dpo@developathens.gr.  

 

 

Για την Ε.Α.Τ.Α. 

 

 

Ευάγγελος Βλάχος 

Διευθύνων Σύμβουλος  
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