
 
                                              

  

 

Εταιρεία Ανάπτυξης & Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ 
Διεύθυνση Εφαρμογής & Υποστήριξης  

Υλοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων 
Ταχ. Δ/νση  
Ταχ. Κώδικας   
Τηλέφωνο  
Fax    
e-mail   

: Ξενοφώντος 7 
 : 10557 Αθήνα  
 : 210 3253123 
 : 210 3216653 
 : info@developathens.gr  

 

  
Ημερομηνία: 09/08/2022 

Αρ. Γεν. Πρωτ: 3620 

Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 3322 

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

 

Έχοντας υπόψη: 

 

i. Το 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. 2/194ο Δ.Σ./01.11.2021 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 βάσει των άρθρων 116 έως 119 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-

2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΑΔΑ: 6ΕΜΩΟΡΙΝ-ΣΔΣ). 

iv. Την υπ’ αριθ. 4/206ο Δ.Σ./21.06.2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε., με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 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: Ψ8Ι9ΟΡΙΝ-2ΩΚ). 

v. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2921/ ΕΥΥΑΠ 2671/ 27-06-2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ανοιχτή πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο ΣΥΝΑΘΗΝΑ: Χρηματοδοτούμενες  

κοινωφελείς  δράσεις  στον Δήμο  Αθηναίων (ΑΔΑ: ΨΘ5ΕΟΡΙΝ-ΕΙ5). 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
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1. Την τροποποίηση και επαναδιατύπωση της παραγράφου 3 της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2921/ 

ΕΥΥΑΠ 2671/ 27-06-2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ανοιχτής πρόσκλησης, ως ακολούθως: 

 

«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. Σωματεία και Σύλλογοι μπορούν να συμμετέχουν υπό την 

προϋπόθεση ότι μπορούν να συμβληθούν με την ΕΑΤΑ με σύμβαση παροχής υπηρεσιών και 

να τιμολογήσουν με παραστατικό παροχής υπηρεσιών (....) » 

 

2. Την μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των προτάσεων / 

αιτήσεων συμμετοχής για την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 16:00. Αντίστοιχα η 

καταληκτική ημερομηνία για υποβολή συμπληρωματικών πληροφοριών ή διευκρινίσεων 

για το περιεχόμενο της εν λόγω πρόσκλησης μετατίθεται για την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 

2022 και ώρα 14.00. 

 

3. Κατά τα λοιπά, οι όροι της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2921/ ΕΥΥΑΠ 2671/ 27-06-2022 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

ανοιχτής πρόσκλησης παραμένουν ως έχουν.  

 

 
 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
 
 

Ευάγγελος Βλάχος 
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