
 

 

 

 

 

 

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  

ΣΥΝΑΘΗΝΑ:  

Χρηματοδοτούμενες  κοινωφελείς  δράσεις   

στον Δήμο  Αθηναίων. 

(υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2921/ ΕΥΥΑΠ 2671/ 27-06-2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) 

 

 

 

Διευκρινίσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Α.  ΕΡΩΤΗΜΑ :  
σελ. 3 (θεματική): Οποιαδήποτε δράση μπορεί να είναι επιλέξιμη όταν αφορά 

ευάλωτες ομάδες; Για παράδειγμα, δράση ενημέρωσης ως προς ζητήματα νόμιμης 

διαμονής μεταναστών  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, άρθρο 2 (σελ. 3), η Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε. δύναται να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει προτάσεις που εντάσσονται 

ενδεικτικά στη λίστα με τις προτεινόμενες δράσεις.  Όπως αναφέρεται στο 

συγκεκριμένο άρθρο, δράσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ενδεικτικές θεματικές 

κατηγορίες θα συνεκτιμηθούν ως υποψήφιες στον βαθμό που:  

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

υλοποιηθούν και  

- έχουν τις προϋποθέσεις να εξελιχθούν σε βιώσιμα εγχειρήματα με διαρκή οφέλη 

για  όσους συμμετέχουν σε αυτήν και για τις τοπικές κοινότητες της πόλης. 

 
Β. ΕΡΩΤΗΜΑ :  
σελ 4 & 5 (Υπεύθυνος Υλοποίησης): στη σελ 5. θεωρείται ως τέτοιος ο ίδιος ο 

φορέας / οργανισμός που θα πρέπει να αποδείξει συνάφεια με τις θεματικές 

κατηγορίες;  Στην σελ 4. ο Υπεύθυνος Υλοποίησης μπορεί να είναι οποιοδήποτε άτομο 

αναλάβει την διαχείριση του έργου ή εννοείται μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος του 

οργανισμού; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, άρθρο 4 (σελ. 4 και 5): 

«….Ο Υπεύθυνος 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…. 

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….» 

 
Γ. ΕΡΩΤΗΜΑ :  
σελ. 8 (παρέμβαση ΕΑΤΑ στην υλοποίηση και προϋπολογισμό): θα μπορούσατε 

σας παρακαλώ να διευκρινίσετε αν αυτό αφορά το στάδιο πριν την υπογραφή της 

σύμβασης ή και μετά, κατά τη διάρκεια δηλαδή υλοποίησης της δράσης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ειδικότερα στο άρθρο 5 

(κριτήρια επιλογής των αιτήσεων / προτάσεων (σελ. 4 και 5): «…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….». Η διαδικασία αυτή λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια αξιολόγησης και 

επιλογής της υποβληθείσας πρότασης προτού υπογραφεί η σχετική σύμβαση 

χρηματοδότησης. 

 
Δ. ΕΡΩΤΗΜΑ :  
Σελ. 9: όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αναφέρονται θα πρέπει να 
κατατεθούν μόνο εφόσον η πρόταση κριθεί επιτυχούσα;  
(iii. πρακτικό εκπροσώπησης): αν ο νόμιμος εκπρόσωπος ορίζεται στο καταστατικό, 

αρκεί η προσκόμιση μόνο του καταστατικού ως νομιμοποιητικό έγγραφο για την 

εκπροσώπηση; 

(vii. ποινικό μητρώο): Αυτό χρειάζεται μόνο για τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα στην 

υλοποίηση της δράσης; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, άρθρο 6 (σελ. 9), όλα τα 

νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται για την υπογραφή σύμβασης 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…». 



 

 

Ειδικότερα στην πρόσκληση αναφέρεται ότι για νομικά πρόσωπα ή ελεύθερους 

επαγγελματίες με συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με το αντικείμενο της 

παρούσας πρόσκλησης απαιτείται η προσκόμιση κατάλληλων εγγράφων από τα 

οποία να προκύπτει η εκπροσώπηση του φορέα. Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι 

αντίγραφο ποινικού μητρώου απαιτείται για κάθε μέλος της Ομάδας Έργου που έχει 

δηλωθεί στην αναλυτική περιγραφή της πρότασης που έχει εγκριθεί προς 

χρηματοδότηση. 

 
Ε. ΕΡΩΤΗΜΑ :  
Σελ. 11 (τμηματική αποπληρωμή): Ο οργανισμός υλοποίησης της δράσης, μπορεί 

δηλαδή να καταθέτει τμηματικά τα εξοφλημένα παραστατικά και αυτά να 

αναπληρώνονται άμεσα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης; Υπάρχουν 

ειδικότεροι όροι για την τμηματική αποπληρωμή ή ισχύει σε κάθε περίπτωση;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, άρθρο 8 (σελ. 11): «…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. τα 

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

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

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…..». 

 
ΣΤ. ΕΡΩΤΗΜΑ :  
Σελ. 6: Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, "η έδρα του νομικού 
προσώπου (πρέπει να είναι) εντός του δήμου Αθηναίων".  Στην προκειμένη 
περίπτωση η έδρα μας βρίσκεται στο Χαλάνδρι. Υπάρχει η πρόβλεψη να 
συμπράξουμε με ένα άλλο νομικό πρόσωπο που να έχει ως έδρα το Δήμο 
Αθηναίων προκειμένου να συμμετάσχουμε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άρθρο 4, παρ. 2 (σελ. 6) 

ορίζεται ότι η έδρα του νομικού προσώπου που υποβάλλει αίτημα προς 



 

 

χρηματοδότηση θα πρέπει να βρίσκεται εντός του δήμου Αθηναίων. Διευκρινίζεται ότι 

σε περιπτώσεις ένωσης / σύμπραξης φορέων η ανωτέρω προϋπόθεση θα πρέπει να 

καλύπτεται από κάθε μέλος της ένωσης/σύμπραξης.  

 

Ζ. ΕΡΩΤΗΜΑ :  
Κάποιος οργανισμός μπορεί να υποβάλλει πάνω από μία προτάσεις; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άρθρο 3 (σελ. 4): 

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

συμμετέχει μόνο σε μία πρόταση».  

 
H.  ΕΡΩΤΗΜΑ :  
Το Νομικό ή φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να έχει έδρα αποκλειστικά εντός του 
Δήμου Αθηναίων? Εμείς έχουμε παράρτημα εντός του Δήμου Αθηναίων, τα 
γραφεία μας βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, αυτό μας καλύπτει? 
Σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος άρθρο 4, παρ. 2 (σελ. 6) 

ορίζεται ότι η έδρα του νομικού προσώπου που υποβάλλει αίτημα προς 

χρηματοδότηση θα πρέπει να βρίσκεται εντός του δήμου Αθηναίων. Το ίδιο ισχύει και 

αν το νομικό πρόσωπο έχει παράρτημα ή υποκατάστημα εντός των ορίων του Δήμου 

και το οποίο να μπορεί να αποδειχθεί από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (πχ. 

Καταστατικό/συστατικό έγγραφο ή στοιχεία μητρώου νομικού προσώπου από taxisnet 

κλπ). 

 
Θ. ΕΡΩΤΗΜΑ :  
Μπορεί μια πρόταση να δηλώνει ότι θα λάβει για την υλοποίηση της 
χρηματοδότηση ή χορηγία από άλλους φορείς (πχ. Υπουργείο, Δήμο, ιδιωτική 
εταιρεία κλπ); 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ  
Σύμφωνα με την δημοσιευμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος η Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε.  δύναται να χρηματοδοτήσει και να υποστηρίξει προτάσεις για ένα συγκεκριμένο 

και διακριτό γεγονός ή δράση και δεν προβλέπεται η επιπρόσθετη λήψη 

χρηματοδότησης ή χορηγίας από τρίτους φορείς για την υλοποίηση της.  



 

 

Στην πρόταση δύναται να γίνεται αναφορά σε πιθανή συνεργασία με δίκτυα φορέων 

για την υλοποίηση της πρότασης καθώς και στην 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.  

 

 


