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Ημερομηνία: 09/03/2023 
Αρ. Γεν. Πρωτ: 1001 
Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 944 

 
O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

i. τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

ii. την υπ' αριθ. πρωτ. 208920/12.08.2021 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου 
Αθηναίων και της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακής 
Ανωνύμου Εταιρείας ΟΤΑ «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του Δήμου 
Αθηναίων με την Κοινωνία των Πολιτών μέσα από την αναβάθμιση του ΣυνΑθηνά, 

iii. την υπ’ αριθ. 3/210ο  Δ.Σ./26.09.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε., με την οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας καθώς 
και εκείνα που φέρουν δικαίωμα υπογραφής καθώς και τα αρμόδια όργανα για την 
ανάθεση συμβάσεων (ΑΔΑ: 6ΕΦΛΟΡΙΝ-ΑΜ4), 

iv. την υπ’ αριθ. πρωτ. 329537/24.11.2022 πράξη τροποποίησης της υπ' αριθ. πρωτ. 
208920/12.08.2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αθηναίων και της 
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακής Ανωνύμου 
Εταιρείας ΟΤΑ «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του Δήμου Αθηναίων 
με την Κοινωνία των Πολιτών μέσα από την αναβάθμιση του ΣυνΑθηνά, με την οποία 
τροποποιήθηκε εν μέρει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της εν λόγω 
προγραμματικής και  παρατάθηκε η χρονική διάρκεια υλοποίησης του συνόλου του έργου 
κατά εννέα επιπλέον μήνες, 

v. την υπ’ αριθ. 5/207ο Δ.Σ./03.02.2023 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. 
Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 2ης ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες κοινωφελείς  δράσεις  
στον Δήμο  Αθηναίων στο πλαίσιο της  υπ' αριθ. πρωτ. 208920/12.08.2021 Προγραμματικής 
Σύμβασης και εξουσιοδοτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος να προβεί σε όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας (ΑΔΑ: Ψ6Χ4ΟΡΙΝ-1ΜΔ), 
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vi. την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 676/ ΕΥΥΑΠ 638/ 13-02-2023 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2η ανοιχτή πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες  
κοινωφελείς  δράσεις  στον Δήμο  Αθηναίων, 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των 

προτάσεων/αιτήσεων συμμετοχής στην υπ΄ αριθμ. πρωτ. 676/ ΕΥΥΑΠ 638/ 13-02-2023 

Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2η ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο 

ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες  κοινωφελείς  δράσεις  στον Δήμο  Αθηναίων, για την 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 16:00. Αντίστοιχα η καταληκτική ημερομηνία για την 

υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων ως προς το περιεχόμενο της εν 

λόγω πρόσκλησης μετατίθεται για την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 και ώρα 14.00. 

 

2. Κατά τα λοιπά, οι όροι της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 676/ ΕΥΥΑΠ 638/ 13-02-2023 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 2ης 

ανοιχτής πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.  

 
 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

Επαμεινώνδας Μούσιος 
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