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 Αθήνα, 13/11/2018 
 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 4456 
 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 4312 
 
 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για την υλοποίηση παρεμβάσεων 
στον δήμο της Αθήνας, στο πλαίσιο υλοποίησης από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗN ΠΟΛΗ», στον θεματικό άξονα «ΔΡΟΜΟΣ», του προγράμματος This is Athens-ΠΟΛΗ². 
 
 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.), έχοντας υπόψη: 

 

• Τις υπ’ αριθ. 2 & 3/114ο Δ.Σ./02.05.2017 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με τις οποίες καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας 
καθώς και εκείνα που φέρουν δικαίωμα υπογραφής (ΑΔΑ: 69ΠΘΟΡΙΝ-ΡΥΡ) 

• Την υπ' αριθ. πρωτ. 286174/06.10.2017 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του δήμου Αθηναίων και 
της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., για την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις 
καλλωπισμού της πόλης των Αθηνών 

• Την υπ’ αριθ. ΑΔΣ 1379/13.09.2018 (ΑΔΑ: ΨΘΛΞΩ6Μ-8ΘΒ) πράξη με την οποία αποφασίστηκε η 
τροποποίηση της διάρκειας της υπ' αριθ. πρωτ. 286174/06.10.2017 Προγραμματικής Σύμβασης 
σε δεκαεπτά (17) μήνες  

• Την υπ’ αριθ. 4/134ο Δ.Σ./13.11.2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία 
εγκρίθηκαν οι όροι των τριών (3) Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων ήπιων παρεμβάσεων που εκδόθηκαν από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στο πλαίσιο υλοποίησης 
των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 286174/06.10.2017 
Προγραμματικής Σύμβασης με τον δήμο Αθηναίων για την παροχή κινήτρων για τη συμμετοχή των 
πολιτών σε δράσεις καλλωπισμού της πόλης των Αθηνών (ΑΔΑ: 6ΔΓΒΟΡΙΝ-0Ν9) 
 

εκδίδει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, επί τη βάσει της οποίας καλούνται τα 
ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων με 
κοινή πρόταση, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τη σύναψη σύμβασης με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., στο 
πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Κίνητρα, που εφεξής θα εμφανίζεται με τον διακριτικό 
τίτλο ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ του προγράμματος This is Athens-ΠΟΛΗ², υπό τους ακόλουθους 
όρους: 
 
1. ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» του προγράμματος This is Athens-ΠΟΛΗ² – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
 
Το πρόγραμμα This is Athens-ΠΟΛΗ² [ΠΟΛΗ στο ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ] υλοποιείται από την E.A.T.A. A.E. στο 
πλαίσιο της αναπτυξιακής ατζέντας της πόλης της Αθήνας. Το πρόγραμμα παρέχει μικρές 
οικονομικές επιχορηγήσεις και αναπτυξιακή υποστήριξη σε κατοίκους, επιχειρηματίες και ομάδες 
της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να προχωρήσουν σε συνεργατικές παρεμβάσεις στην πόλη, που 
δεν θα πραγματοποιούνταν διαφορετικά. 
 

Ταχ. Δ/νση  
Ταχ. Κώδικας 
Τηλέφωνο  
Fax    
E-mail  
 

: Ξενοφώντος 7 
: 10557 Αθήνα 
: 210 3253123 
: 210 3216653 
: info@polis2.thisisathens.org 
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Το έργο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» αποτελεί μια πιλοτική δράση εφαρμοσμένων πρακτικών που 

υιοθετούν τη λογική του «αστικού βελονισμού», την υλοποίηση, δηλαδή, μικρής κλίμακας ήπιων 
παρεμβάσεων στον αστικό ιστό, οι οποίες θα έχουν στοχευμένο αποτέλεσμα στη λειτουργικότητα 
και στην εικόνα της πόλης. Προϋπόθεση αποτελεί η συμμετοχή των κοινοτήτων, των τοπικών 

επιχειρήσεων και ομάδων πολιτών, όχι μόνο στον σχεδιασμό των παρεμβάσεων αλλά και στην 

υλοποίησή τους. 

 

Έχοντας συστήσει έναν υποστηρικτικό μηχανισμό και μελετώντας πιλοτικές ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προγραμμάτων του δήμου Αθηναίων και αντίστοιχων ευρωπαϊκών 

πρακτικών, η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του ρόλου και της σημασίας της 
γειτονιάς και στην ενεργοποίηση του κοινωνικού δυναμικού της. 
 

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάκτηση της έννοιας της πόλης, με δημιουργικές 
δράσεις από «κατοίκους για τους κατοίκους», μέσω παρεμβάσεων μικρής κλίμακας που προκύπτουν 
από συμμετοχικές διαδικασίες σχεδιασμού και συνδιαμόρφωσης του χώρου, οι οποίες θα καλύπτουν 
βασικές ανάγκες και επιθυμίες των κατοίκων για την καθημερινότητά τους.  

 
Συνολικά θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις που εμπίπτουν στους παρακάτω θεματικούς άξονες: 
 
01- #ΓΕΙΤΟΝΙΑ (αστικός εξοπλισμός σε δημόσιους χώρους) 
 
02- #ΔΡΟΜΟΣ (φωτισμός και σήμανση σε δημόσια περάσματα) 
 
03- #ΚΤΙΡΙΟ (πράσινες παρεμβάσεις σε ιδιωτικούς χώρους που «συνομιλούν» με δημόσιους χώρους) 
 
2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

Το πρόγραμμα προάγει τη συμμετοχική διαδικασία. Μόνο μέσω αυτής, είναι εφικτό να αναδειχθούν 
οι παρεμβάσεις με τον μεγαλύτερο δυνατό θετικό αντίκτυπο, καθώς θα προκύπτουν από τις 

βασικές ανάγκες και επιθυμίες των πολιτών για την καθημερινότητά τους. Επιπλέον, αυτή η 

προσέγγιση εγγυάται και τη βιωσιμότητα της κάθε παρέμβασης, εφόσον θα χαίρει της ουσιαστικής 

αποδοχής από την τοπική κοινότητα, η οποία επωφελείται από αυτήν και για αυτόν τον λόγο την 
υιοθετεί, την προστατεύει και τη συντηρεί. Προκειμένου να επιτευχθούν τα παραπάνω, το 

πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει τη διοργάνωση εργαστηρίων, που θα δράσουν υποστηρικτικά για την 
κατάθεση προτάσεων, καθώς και για την ωρίμανση των ιδεών των ενδιαφερομένων. 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  
 

• Να ενεργοποιήσει τους πολίτες –κατοίκους και επιχειρήσεις της πόλης–, ώστε να 
υποβάλουν στον Δήμο εφαρμόσιμες λύσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.  

• Να διασυνδέσει τον Δήμο με τους πολίτες. 

• Να αναδείξει το ανθρώπινο κεφάλαιο της Αθήνας. 

• Να κάνει την πόλη πιο λειτουργική και πιο ελκυστική για τους κατοίκους και τους 
επισκέπτες. 

• Να αναδείξει γωνιές της πόλης, να αναζωογονήσει εγκαταλελειμμένα σημεία, να 
ενεργοποιήσει ή να ενισχύσει τη χρήση του δημόσιου χώρου στις γειτονιές. 
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• Κάτοικοι και Δήμος να συνδιαμορφώσουν την ταυτότητας της σύγχρονης Αθήνας. 
 
 
 
3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 
 
«Δρόμοι ως τόποι»/"Street(s) as places" 
 
Στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας, ο δρόμος γίνεται αντιληπτός ως γραμμικός χώρος 
που λειτουργεί στη λογική ενός καναλιού ανθρώπινης και μηχανοκίνητης ροής. Χαρακτηριστικό 
του δρόμου είναι η δημόσια και ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν και η χρήση του, ως άξονας 
σύνδεσης και κίνησης. Ακριβώς αυτή η χρήση για μετακίνηση και μεταφορά, και η σημασία της 
στα δίκτυα ροών του αστικού περιβάλλοντος, είναι που καθιστά τον δρόμο ένα σημαντικό είδος 
δημόσιου χώρου. Αποτελεί μια αστική περιοχή παρουσίας και έκθεσης για τον κάθε χρήστη του, 
τόσο στον χώρο όσο και στον χρόνο.  
 
Ο «αθηναϊκός» δρόμος αντιμετωπίζει σειρά προβλημάτων, που δεν του επιτρέπουν να αποτελέσει 
έναν ζωντανό δημόσιο χώρο με δυνατότητα ισότιμης πρόσβασης σε όλους οποιαδήποτε χρονική 
στιγμή. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν τα παρακάτω προβλήματα:   

• Αναλογία ασφαλτόδρομου-πεζοδρομίου, υπέρ αυτοκινήτου για κίνηση και στάθμευση 

• Παράνομη κατάληψη οδοστρώματος/πεζοδρομίων με ιδιωτικές παρεμβάσεις και αυτοκίνητα 

• Ελλιπές δίκτυο ραμπών/πεζοδρόμων 

• Άναρχη σηματοδότηση, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού 

• Σποραδική φύτευση/κακή συντήρηση 

• Απουσία ποιοτικού φωτισμού. 
Τα παραπάνω αποτελούν ένα συνονθύλευμα διαφορετικών μικρο-επεισοδίων που ενισχύουν τον 
χαοτικό χαρακτήρα αντίληψης του αστικού δρόμου με συνακόλουθο την περιορισμένη και αρνητική 
βίωσή του από τους Αθηναίους πολίτες.  
 

3.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 
 

• Η διαμόρφωση μιας νέας ταυτότητας του δρόμου, από χώρος αποκλειστικά διέλευσης σε 
τόπος εξέλιξης δράσεων και συμβάντων. 

• Ο επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας του δρόμου ως τόπος κίνησης, με ενσωμάτωση 
στοιχείων και προϋποθέσεις στάσης.  

• Η ενθάρρυνση τοπικών ομάδων για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες και στη δυναμική του τόπου τους. 

• Η ενδυνάμωση των κατοίκων, με την ενεργή συμμετοχή τους στην εξέλιξη της πόλης. Κοινή 
δημιουργία, ανάπτυξη δεσμών και επικοινωνία μέσω της συνεργασίας διαφορετικών ομάδων 
σε παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, στο μικρό σύστημα αναφοράς του δρόμου.  

• Η αναζωογόνηση υποβαθμισμένων δρόμων που, ως εγκαταλελειμμένοι, δημιουργούν αδιάφορα 
έως και επισφαλή σημεία στην πόλη.  

• Η «υιοθέτηση» τμημάτων της πόλης από τους πολίτες και η ενίσχυση της σχέσης τους με 
αυτούς. 

• Η βελτίωση του αισθήματος ασφάλειας, της προσβασιμότητας και η μείωση παραβατικών 
συμπεριφορών.  

• Η ενίσχυση της κοινωνικοποίησης, τόσο μέσα από τη συμμετοχική διαδικασία υλοποίησης, 
όσο και από την ενεργή χρήση του χώρου. 

• Η ενεργοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, του τοπικού ταλέντου και της 
δημιουργικότητας.  

ΑΔΑ: 730ΒΟΡΙΝ-ΛΤΜ
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• Η πραγματοποίηση συνεργειών μεταξύ δημιουργών, κάτοικων και επιχειρήσεων για 
καινοτόμες παρεμβάσεις στους αθηναϊκούς δρόμους. 

 
3.2 EΠΙΛΕΞΙΜΗ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 
Στο πλαίσιο των προδιαγραφών και των απαιτήσεων του προγράμματος, οι προτεινόμενες 
κατηγορίες παρεμβάσεων, οι οποίες θα επιλεγούν προς υλοποίηση, οργανώνονται ως εξής: 

 
Παρεμβάσεις με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη έως 6.000 ευρώ 
 

1. Σήμανση 
Πρόκειται για οργάνωση, διευθεύτηση ή/και πρόταση για τοποθέτηση νέων στοιχείων σήμανσης 
κατά μήκος ενός ή περισσοτέρων δρόμων. Τα στοιχεία σήμανσης μπορούν να τοποθετούνται σε 
επιλεγμένα σημεία των πεζοδρομίων και των κτιρίων, ένθετα ή/και εντοιχισμένα, με αναλογικό 
ή/και ψηφιακό μέσο. Ως προς το περιεχόμενο, στόχος είναι η οργάνωση της υπάρχουσας μορφής 
σημάνσεων, η παροχή πρόσθετων πληροφοριών, η καλλιτεχνική και εικαστική σήμανση, στην 
κατεύθυνση της δημιουργίας αστικών τοπόσημων. 

 
2. Συστήματα σκίασης  
Πρόκειται για εφήμερους και μεταβλητούς τρόπους σκίασης των δρόμων είτε μέσω ελαφριών 
υλικών (όπως πανιά, δίχτυα, σχοινιά κ.ά) είτε μέσω κατάλληλης φύτευσης. Οι προτάσεις 
σκίασης μπορούν να εστιάσουν στην ευκολία και άνεση διάσχισης δρόμων, στη διαμόρφωση και 
διαχείριση προσβάσεων, περασμάτων και σημείων κατάλληλων για στάση, ενισχύοντας τις 
δράσεις αστικής βόλτας και περιπλάνησης. 

 
Παρεμβάσεις με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη έως 12.000 ευρώ 
 

3. Φωτισμός δρόμου 
Πρόκειται για φωτιστικές παρεμβάσεις με λειτουργικό και εικαστικό χαρακτήρα σε 
υποφωτισμένους δρόμους ή σε επιλεγμένα σημεία μιας μικρής γειτονιάς. Οι προτεινόμενες 
φωτιστικές παρεμβάσεις δεν αντικαθιστούν, ούτε υποκαθιστούν τον δημόσιο αστικό φωτισμό 
αλλά δρουν συμπληρωματικά και, παρά τον προσωρινό χαρακτήρα τους, πληρούν όλες τις 
παραμέτρους ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας σύγχρονων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
 
4. Συνδυασμός τυπολογιών 
Δυνατότητα πολλαπλών παρεμβάσεων, στις οποίες περικλείονται όλες οι παραπάνω τυπολογίες 
(σήμανση, συστήματα σκίασης, φωτισμός δρόμου) καθώς και μικρές αναβαθμίσεις καλλωπισμού. 
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις δεν αντικαθιστούν, ούτε υποκαθιστούν τον δημόσιο αστικό 
εξοπλισμό αλλά δρουν συμπληρωματικά και ενισχυτικά. 

 
3.3 ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 

 

• Δρόμοι που διαθέτουν μικρό πλάτος (<15 μ.) και περιορισμένα φορτία κυκλοφορίας, 
αυτοκινήτων  και πεζών.  

• Δρόμοι διπλής κυκλοφορίας. 

• Δρόμοι διπλής κυκλοφορίας με μία λωρίδα κίνησης ανά κατεύθυνση. 
• Δρόμος μονής κυκλοφορίας με μία λωρίδα κίνησης. 
• Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. 
• Δρόμοι-περάσματα που βρίσκονται στο εσωτερικό περιοχών γενικής κατοικίας και 

γειτονιών. 

• Δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας. 

• Πεζόδρομοι. 

ΑΔΑ: 730ΒΟΡΙΝ-ΛΤΜ
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• Υπόγειες διαβάσεις, πεζογέφυρες. 

• Αστικά περάσματα και μονοπάτια. 

• Αδιέξοδα. 
 
 
3.4 ΗΠΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 

 
Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται από τη δράση αφορούν κατασκευές και διαμορφώσεις μικρής 
κλίμακας, δηλαδή παρεμβάσεις με έκταση και διαστάσεις τέτοιες ώστε να ανταποκρίνονται στην 
ανθρώπινη κλίμακα και να μην είναι ιδιαίτερα ογκώδεις. Γενικά ως ελαφριές θεωρούνται 
κατασκευές που: 

 

• Είναι φτιαγμένες με υλικά που δεν είναι χυτά 

• Δεν απαιτούν βαριές κατασκευαστικές εργασίες 

• Δεν αποτελούν μόνιμες παρεμβάσεις  

• Δεν έχουν υψηλές ανάγκες στήριξης 

• Χρησιμοποιούν υλικά τα οποία τοποθετούνται και απομακρύνονται με εύκολο τρόπο 

• Δεν έχουν μεγάλο κόστος συντήρησης 

• Δεν χρειάζονται ειδική άδεια κατασκευής. 
 

Οι παρεμβάσεις που εντάσσονται στον θεματικό άξονα «ΔΡΟΜΟΣ» δεν ανήκουν στην κατηγορία των 
μεγάλων αναπλάσεων, που προτείνουν μαζικές αναδιατάξεις και ανακατασκευές. Ως μορφές ήπιας 
παρέμβασης, ασχολούνται, κατά κύριο λόγο, με την κατηγορία των «ένθετων» στοιχείων των 
δρόμων. Εξυπηρετουν τις βασικές λειτουργίες ενός δρόμου και ανταποκρίνονται σε κώδικες 
επικοινωνίας και συμπεριφοράς του αστικού τρόπου ζωής όπως στάση, κυκλοφορία, φανάρια, 
φωτισμός, πεζοδρόμια, στάθμευση κτλ.  
 
Κατά συνέπεια, η πρόταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τον υφιστάμενο εξοπλισμό του δρόμου, 
λειτουργώντας συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Επιπλέον, θα πρέπει να λάβει υπόψη τη 
λειτουργικότητα, προσβασιμότητα και κίνηση του δρόμου, την αισθητική και χρηστική 
αναβάθμιση  του δρόμου ως «τόπο», τους χρήστες, τους ενοίκους και περαστικούς, καθώς και 
τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου: πρωί–βράδυ, χειμώνας–καλοκαίρι, εορταστικές 
περίοδοι, κτλ. Τέλος, ο συνδυασμός των παραπάνω στοιχείων θα προσδώσει μια καινούργια 
ταυτότητα στον δρόμο, δημιουργώντας έτσι τον νέο «τόπο». 

 
 

3.5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 
 

Οι επιλέξιμες προτάσεις θα περιλαμβάνουν ήπιες και εφήμερες παρεμβάσεις και ο τρόπος 
υλοποίησής τους θα είναι απλός και ρεαλιστικός. Οι παρεμβάσεις θα αφορούν δρόμους που 
αναφέρονται στην τυπολογία των περιοχών (παράγραφος 3.3) και θα πρέπει να ακολουθούν τις 
παρακάτω τεχνικές οδηγίες και προϋποθέσεις πληρότητας προτάσεων:  

 

• Να μην καταλαμβάνουν την περιοχή του οδοστρώματος, να μην επηρεάζουν την 
κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και την προβλεπόμενη κίνηση ασθενοφόρων και 
πυροσβεστικών οχημάτων (συγκεκριμένα για τη διεύλευση ασθενοφόρων και 
πυροσβεστικών οχημάτων η πρόταση θα πρέπει να εξασφαλίζει καθαρό ύψος 3,50 μ. και 
πλάτος 3,25 μ.). 

• Να ελαχιστοποιηθεί η ανάγκη κατάληψης πεζοδρομίου και να μην επηρεάζεται η 
κυκλοφορία πεζών (ως προς την κυκλοφορία των πεζών, να προβλέπεται, για το 
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πεζοδρόμιο και τα λοιπά σημεία όδευσης πεζών, καθαρό ύψος 2,25 μ. και πλάτος 1,20 
μ.).  

• Να λάβουν υπόψη τα υπάρχοντα ένθετα στοιχεία και τον αστικό εξοπλισμό και να 
εξασφαλίζουν την ανεμπόδιστη λειτουργία τους και τη θέση τους στους δρόμους και τα 
πεζοδρόμια.  

• Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση, με την 
ανάλογη προστασία και στεγάνωση. 

• Να καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφάλειας, αναφορικά με παρεμβάσεις σε δημόσιους 
χώρους της πόλης.  

• Στις περιπτώσεις εξωτερικού φωτισμού, να προβλέπουν την παροχή ρεύματος από ιδιώτη 
ή από δημοτικό πίλαρ/ηλεκτρικό πίνακα που υπάρχει σε άμεση γειτνίαση.  

• Στις περιπτώσεις σκίασης, να μην παρεμποδίζουν τον προβλεπόμενο αστικό νυχτερινό 
φωτισμό.  

• Στις περιπτώσεις προτεινόμενων στοιχείων σήμανσης, να υπάρχει μέριμνα ώστε να 
αποφεύγεται η συνολική οπτική όχληση. 

 
3.6 ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ TOY ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 
Η κάθε πρόταση οφείλει να είναι υλοποιήσιμη, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο επιλογής των 
υλικών, τη διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα απόκτησης και αντικατάστασής τους, και την ευκολία 
της κατασκευής. 
 
Καθώς πρόκειται για αστικές παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, οι προτεινόμενες κατασκευές 
οφείλουν να τοποθετούνται και να απομακρύνονται με εύκολο τρόπο. Προτιμάται να μην είναι 
χυτές και να μην απαιτούν βαριές εργασίες, όπως βαρέως τύπου πακτώσεις, που χρειάζονται 
ειδική άδεια κατασκευής και μεγάλο κόστος συντήρησης.   
 
Σχετικά με τον χαρακτήρα των υλικών, η επιλογή τους πρέπει να δίνει τη δυνατότητα εύκολης 
μετατροπής των κατασκευών, ώστε οι τελευταίες να ανταποκρίνονται σε ποικίλες ανάγκες και 
χρήσεις, οι οποίες, πιθανότατα, θα αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου και θα αφήνουν το 
μικρότερο δυνατό αποτύπωμα στον δημόσιο χώρο. 
 
Οι κατασκευές πρόκειται να τοποθετηθούν σε δημόσιο, υπαίθριο χώρο, για αυτό η επιλογή και 
η ανάγκη συντήρησης των υλικών, ως προς την ανθεκτικότητά τους στη χρήση και την αντοχή 
τους στις καιρικές συνθήκες, οφείλει να είναι κατάλληλη. 
 
3.7 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί σε θέματα ασφάλειας, όπως και στις τεχνικές 
απαιτήσεις που θα προκύψουν ξεχωριστά για κάθε πρόταση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 
και προδιαγραφές αλλά και τις υποδείξεις οι οποίες θα τεθούν από τους υπεύθυνους φορείς. 
Παρ’ όλα αυτά, κάθε πρόταση οφείλει να λάβει υπόψη τους κανόνες και τους περιορισμούς που 
επιβάλλει η ασφαλής τοποθέτηση και η χρήση παρεμβάσεων σε δημόσιο χώρο της πόλης. Ο βαθμός 
ασφάλειας της παρέμβασης είναι κρίσιμης σημασίας, ειδικά εφόσον η πρόταση τοποθετείται 
στον δημόσιο αστικό χώρο του δρόμου. Επομένως, προσοχή οφείλει να αποδοθεί στα ακόλουθα:  
 

• Προτεινόμενο ύψος της παρέμβασης και ελεύθερο ύψος διέλευσης. 

• Μέριμνα για τις στατικές ανάγκες ασφαλούς στήριξης των κατασκευών και κατάλληλη 
σχεδιαστική επεξεργασία των στοιχείων τους. 

• Υιοθέτηση υλικών φιλικών προς τον χρήστη.  
 

Θα πρέπει να προβλέπεται μέριμνα για τα παρακάτω:  

• Να μην εξέχουν αιχμές, οποιουδήποτε είδους, ειδικά από σίδερα, βίδες, κ.λπ. 
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• Να μην υπάρχουν έντονες γωνίες ή ακμές. Να λειαίνονται ικανοποιητικά, ώστε να 
έχουν εμφανή καμπύλωση. 

• Όλες οι στηρίξεις προέντασης (ανάρτησης) να γίνονται με ειδικά τεμάχια, που 
μοιράζουν όμοια τα φορτία και μειώνουν τον κίνδυνο σκισίματος. 

 
3.8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΔΡΟΜΟΣ» 
Κάθε ομάδα που επιθυμεί να υποβάλει πρόταση θα πρέπει να ορίσει έναν Υπεύθυνο Υλοποίησης. 
Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης θα είναι υποχρεωμένος να συντονίζει την κατασκευή και να 
συνεργάζεται με την ομάδα έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία απαρτίζεται από τον Υπεύθυνο 
του προγράμματος και επιμελητές, δηλαδή ειδικούς που διαθέτουν πείρα και τεχνογνωσία στο 
αντικείμενο των παρεμβάσεων.  
 
Ο Yπεύθυνος Υλοποίησης και τα υπόλοιπα μέλη της oμάδας έχουν την ευθύνη της κατασκευής, 
της τήρησης των προδιαγραφών, του χρονοδιαγράμματος και των κανόνων ασφάλειας κατά τη 
διάρκεια της κατασκευής.  
 
Κατά τη διαδικασία υλοποίησης, και στο πλαίσιο της σχέσης συνεργασίας μεταξύ της κάθε 
ομάδας και του δήμου Αθηναίων, θα παρέχεται υποστήριξη και βοήθεια σε συμβουλευτικό 
επίπεδο, για την εξασφάλιση της ποιότητας της κατασκευής, την κάλυψη απαιτήσεων κάθε 
είδους, σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές, και την ομαλή και έγκαιρη ολοκλήρωσή της. 
 

• Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους δύο (2) μήνες από την 
ημερομηνία έναρξης της σύμβασης, εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οι 
οποίοι θα πιστοποιούνται εγγράφως και δεν θα οφείλονται σε υπαιτιότητα της ομάδας 
που έχει αναλάβει την παρέμβαση. 

• Η κατασκευή θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας.  

• Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, θα πρέπει να μην προκαλούνται οχλήσεις, ούτε 
καταστροφές στον δημόσιο χώρο, ούτε επιβάρυνση στην καθαριότητα του σημείου 
παρέμβασης.  
 

3.9 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 
Η συντήρηση των παρεμβάσεων θα αποτελεί ευθύνη της ομάδας που τις προτείνει και τις 
υλοποιεί. Κατά συνέπεια, η ομάδα θα έχει πλήρη κυριότητα και αποκλειστική ευθύνη των 
αντικειμένων της παρέμβασης. Η συντήρηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τους αιτούντες 
και να συνυπολογίζεται στον προγραμματισμό και στον προϋπολογισμό του έργου για 
τουλάχιστον έναν (1) χρόνο μετά την ολοκλήρωση της παρέμβασης. Με το πέρας του έτους, η 
ομάδα θα έχει δικαίωμα είτε να αφαιρέσει την κατασκευή από το σημείο παρέμβασης, αφήνοντας 
το μικρότερο δυνατό ίχνος, είτε να τη διατηρήσει, με την προϋπόθεση της συνέχισης της 
κατάλληλης συντήρησης αυτής. Για αυτόν τον λόγο, κρίνεται απαραίτητο να σημειωθεί εκ των 
προτέρων ένα ενδεικτικό πλάνο εργασιών συντήρησης, επιδιόρθωσης, και αντικατάστασης 
στοιχείων εφόσον χρειαστεί.   

 
3.10 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
Οι ενδιαφερόμενοι, ανάλογα με την πρόταση και την πολυπλοκότητα, θα μπορούν να καταθέσουν 
προτάσεις που καλύπτουν κόστος κατατασκευής ήπιων παρεμβάσεων (όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3.2) μέχρι 6.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τις τυπολογίες 1 και 2, 
και μέχρι 12.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για τις τυπολογίες 3 και 4. Ο δήμος 
Αθηναίων, μέσω της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., θα χρηματοδοτήσει την κατασκευή σε δύο (2) φάσεις: 
 

• Φάση Α: Μέχρι 30%, από την έναρξη της κατασκευής μέχρι και έναν (1) μήνα μετά, με 
προσκόμιση των αντίστοιχων εξοφλημένων παραστατικών. 

ΑΔΑ: 730ΒΟΡΙΝ-ΛΤΜ



 
 

 

  8 

• Φάση Β: Μέχρι 70% μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, με προσκόμιση των αντίστοιχων 
εξοφλημένων παραστατικών και έπειτα από τον επιτόπιο έλεγχο και την πιστοποίηση ότι 
όλες οι εργασίες έγιναν σύμφωνα με την πρόταση που έχει κατατεθεί.  

 
Η ομάδα έχει δικαίωμα να συγχρηματοδοτήσει την πρόταση είτε μέσω ιδίων πόρων είτε μέσω 
πόρων από άλλον συνεργαζόμενο φορέα, δωρητή, δανειοδότη ή χορηγό. Σε αυτή την περίπτωση, 
θα πρέπει να ορισθεί ακριβώς ο τρόπος αναγραφής και σηματοδότησης της συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων φορέων. Αν τεθεί θέμα συγχρηματοδότησης, θα πρέπει να είναι διακριτές οι 
αντίστοιχες δαπάνες που θα καλυφθούν από τον συγχρηματοδότη και θα πρέπει να προσκομιστεί 
αποδεικτικό που αποδεικνύει την εξασφάλιση της υπολειπόμενης χρηματοδότησης (όπως, για 
παράδειγμα, συμφωνητικό με χορηγό, έγκριση δανείου, υπεύθυνη δήλωση κ.ά.), στην περίπτωση 
που επιλεγεί η αντίστοιχη πρόταση. 

 
Το πρόγραμμα λειτουργεί απολογιστικά, δηλαδή οι ομάδες καλύπτουν με ίδιους πόρους τις 
παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν και στη συνέχεια προσκομίζουν στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. εξοφλημένα 
παραστατικά. Μετά τον έλεγχο των παραστατικών, καταβάλλονται τα χρήματα στον τραπεζικό 
λογαριασμό του Υπεύθυνου Υλοποίησης. Διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα 
προκαταβολής χρημάτων. 
 
3.11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΨΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
Όπως έχει αναφερθεί, το ύψος της χρηματοδότησης των προτάσεων θα κυμανθεί έως 6.000 ευρώ, 
πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις ενδέχεται να κυμανθεί έως 
12.000 ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι προτάσεις που μπορούν να ενταχθούν στην υψηλή 
χρηματοδότηση πρέπει να συγκροτούνται από πρωτότυπες ιδέες ικανές να αλλάξουν την αντίληψη 
ενός δρόμου μέσω του σχεδιασμού και της κατασκευής καινοτόμων στοιχείων, να εντάσσονται 
στις τυπολογίες 3 και 4 που περιγράφονται στην παράγραφο 3.2 και παράλληλα να πληρούν μία 
(1) από τις παρακάτω προϋποθέσεις:   

 
1. Να αντιμετωπίζουν την κλίμακα του δρόμου παρέμβασης με εξάπλωση των ιδεών φωτισμού, 
σήμανσης ή σκίασης κατά μήκος όλου του δρόμου. 
2. Να συνδυάζουν παραπάνω από μία (1) κατηγορία (π.χ. σήμανση με φωτισμό, σήμανση με 
σκίαση, φωτισμός με σκίαση, φωτισμός με σκίαση και σήμανση) σε ένα μεγάλο τμήμα του 
δρόμου παρέμβασης.   

 
Διευκρινίζεται ότι θα εγκριθούν έως δύο (2) προτάσεις με προϋπολογισμό 12.000 ευρώ. 

 
4. ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
 

Σε περίπτωση που μια πρόταση προκριθεί προς υλοποίηση, θα πρέπει να υπογραφεί συμφωνητικό 
όρων και προϋποθέσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων, το οποίο θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο 
τους παρακάτω όρους:  
 
Η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.:  

• καλύπτει πλήρως το συμφωνημένο κόστος υλοποίησης, εφόσον προσκομιστούν τα απαραίτητα 
παραστατικά (σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.10). 

• έχει δικαίωμα να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό της κάθε παρέμβασης. 

• εποπτεύει την παρέμβαση μέσω της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

• παρέχει συμβουλευτικές υποστηρικτικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια ωρίμανσης και υλοποίησης 
της πρότασης, με στόχο τα μέλη της ομάδας να εξελίξουν και να προσαρμόσουν την παρέμβασή 
τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., όπου κρίνεται αυτό 
απαραίτητο.  
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Τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας: 

• αναλαμβάνουν την υποβολή όλων των απαιτούμενων νομίμων δικαιολογητικών στις προθεσμίες που 
θα συμφωνηθούν.  

• 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 και την κατασκευή της πρότασής τους, η οποία θα πρέπει να είναι 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με πρόβλεψη για χρήση ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους.  

• αναλαμβάνουν την ασφαλιστική κάλυψη της κατασκευής.  

• αναλαμβάνουν την ενημέρωση της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. κατά τη διάρκεια της 
υλοποίησης με οπτικό υλικό. Παραμένουν στη διάθεση της ομάδας έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για 
διευκρινίσεις αν απαιτηθούν.  

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

• αναλαμβάνουν τη συντήρηση της υλοποιημένης πρότασης για έναν (1) χρόνο.  

• αποδέχονται την ενιαία σήμανση και τη σηματοδότηση της πρωτοβουλίας.  

• 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. 

• θα πρέπει να αναφέρουν ρητά τον δήμο Αθηναίων σε κάθε μορφή επικοινωνίας της πρότασης 
(περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν στους επιλεχθέντες). 

• αποδέχονται τη χορηγική σήμανση του χώρου και των αντικειμένων (όπου εφαρμόζεται).   

• σε περιπτώση συγχρηματοδότησης της πρότασης, η σήμανση θα πρέπει να ορίζεται από κοινού με 
την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. πάνω στην υλοποιήμενη πρόταση.  

• αποδέχονται τη διαδικασία βελτίωσης και ολοκλήρωσης σχεδιασμού της πρότασης από την ομάδα 
έργου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

• αποδέχονται τη διαδικασία παρακολούθησης. 
 
5. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
5.1 Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόταση 
 
Με την παρούσα Πρόσκληση καλούνται ομάδες, στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή/και 
νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων, που είτε υφίστανται είτε 
θα δημιουργηθούν για αυτόν τον σκοπό.  
 
Οι ομάδες πρέπει να αποτελούνται από τουλάχιστον πέντε (5) μέλη και μπορούν να απαρτίζονται 
από φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα, με απαραίτητη συμμετοχή ενός μηχανικού. 
 
Κάθε ομάδα θα πρέπει να ορίσει έναν (1) Υπεύθυνο Υλοποίησης.  
 
 
 
Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης μπορεί να είναι: 
 
Α) Ελεύθερος επαγγελματίας ή νομικό πρόσωπο (που θα εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του). 
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Σε αυτή την περίπτωση, ο Υπεύθυνος Υλοποίησης θα πρέπει να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα 
συναφή με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, να διαθέτει ΚΑΔ στην εφορία σχετικό με την 
υλοποίηση της παρέμβασης και ενδεικτικά να ανήκει σε κάποια από τις παρακάτω κατηγορίες:  

• Τεχνολόγοι και μηχανικοί 

• Μικρές κατασκευαστικές επιχειρήσεις 

• Αρχιτέκτονες 

• Γραφίστες 

• Εικαστικοί 

• Σχεδιαστές τοπίου 

• Γεωπόνοι 

• Τεχνικοί σύμβουλοι κ.ά. 
 
O Υπεύθυνος Υλοποίησης θα υπογράψει σύμβαση με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., και τα μέλη της ομάδας θα 
υπογράψουν συμφωνητικό με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση και τη συντήρηση της παρέμβασης.  
 
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 αμοιβαίων υποχρεώσεων, θεωρώντας το συγκεκριμένο σχήμα ως «άτυπη ομάδα».  
 
Η χρηματοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 3.10. 
 
Οποιαδήποτε στιγμή μέχρι την υπογραφή του συμφωνητικού, η ομάδα έχει το δικαίωμα να ορίσει 
άλλον Υπεύθυνο Υλοποίησης, 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.  
 
Η ίδια σύνθεση ομάδας μπορεί να αποστείλει μία (1) πρόταση μόνο σε έναν (1) θεματικό άξονα 
(Γειτονιά, Δρόμος, Κτίριο).  
 
Ο ίδιος Υπεύθυνος Υλοποίησης μπορεί να καταθέσει μία (1) μόνο πρόταση σε κάθε θεματικό 
άξονα.  
 
Ο ίδιος Υπεύθυνος Υλοποίησης δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση πάνω από 18.000 ευρώ 
συνολικά.  
 
Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης δεν πρέπει να συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τον δήμο Αθηναίων ή 
με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
 
5.2 Περιεχόμενα φακέλου υποβολής πρότασης  
 
Ο φάκελος της πρότασης θα πρέπει να περιέχει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:  
 
 
Α. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 

1. Ενυπόγραφη Αίτηση Συμμετοχής από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης (pdf εκτύπωση από την 
πλατφόρμα www.polis2.thisisathens.org) με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

http://www.polis2.thisisathens.org/
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2. 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. 

3. Αντίγραφο της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Υπεύθυνου Υλοποίησης στην 
εφορία ή εκτύπωση από το TAXISNET των στοιχείων μητρώου (print screen). Αντίγραφο του 
καταστατικού της εταιρείας ή του συλλόγου (αν υπάρχει).  

4. Δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ή έναρξη επαγγέλματος, ή έγγραφο από δημοτολόγιο 
δήμου Αθηναίων, από τα οποία τεκμαίρεται ότι τα μέλη είναι κάτοικοι ή δημότες του 
δήμου Αθηναίων (ισχύει για τουλάχιστον τέσσερα [4] από τα πέντε [5] μέλη της ομάδας 
που υποβάλει την πρόταση). 

5. Σκαρίφημα της πρότασης, που πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
i. χάρτης (σε 1 x Α4) 

ii. φωτογραφική αποτύπωση περιοχής (μέχρι 2 x Α4) 
iii. σχέδιο προτεινόμενης παρέμβασης, που μπορεί να είναι ή σκίτσο ή κάτοψη ή όψη, όπου 

τουλάχιστον ένα (1) από αυτά τα σχέδια να είναι διαστασιολογημένο (μέχρι 4 x Α4). 
6. Προσφορά από ασφαλιστή ή ασφαλιστική εταιρεία που να περιγράφει την ασφαλιστική κάλυψη 

γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους κατά τη διάρκεια της κατασκευής και κατά τη 
διάρκεια της χρήσης (κατ’ ελάχιστον για έναν [1] χρόνο).  

7. Στατική επάρκεια της μελέτης – Βεβαίωση μηχανικού για τη στατική αρτιότητα της 
πρότασης. 
 

Β. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 

1. Ενυπόγραφη Αίτηση Συμμετοχής από τον Υπεύθυνο Υλοποίησης (pdf εκτύπωση από την 
πλατφόρμα www.polis2.thisisathens.org) με όλα τα υποχρεωτικά πεδία συμπληρωμένα. 

2. 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. 

3. Δικαιολογητικά όπως λογαριασμοί ΔΕΚΟ, ή έναρξη επαγγέλματος, ή έγγραφο από δημοτολόγιο 
δήμου Αθηναίων, από τα οποία τεκμαίρεται ότι τα μέλη είναι κάτοικοι ή δημότες του 
δήμου Αθηναίων (ισχύει για τουλάχιστον τέσσερα [4] από τα πέντε [5] μέλη της ομάδας 
που υποβάλει την πρόταση). 

4. Σκαρίφημα της πρότασης, που πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω:  
i. χάρτης (σε 1 x Α4) 

ii. φωτογραφική αποτύπωση περιοχής (μέχρι 2 x Α4) 
iii. σχέδιο προτεινόμενης παρέμβασης, που μπορεί να είναι ή σκίτσο ή κάτοψη ή όψη, όπου 

τουλάχιστον ένα (1) από αυτά τα σχέδια να είναι διαστασιολογημένο (μέχρι 4 x Α4). 
5. Προσφορά από ασφαλιστή ή ασφαλιστική εταιρεία που να περιγράφει την ασφαλιστική κάλυψη 

γενικής αστικής ευθύνης προς τρίτους κατά τη διάρκεια της κατασκευής και κατά τη 
διάρκεια της χρήσης (κατ’ ελάχιστον για έναν [1] χρόνο).  

 
5.3 Απαραίτητα Στοιχεία  

 
Μια πρόταση για να κριθεί αποδεκτή θα πρέπει να περιλαμβάνει σωρευτικά τα παρακάτω: 
 

1. Συμπληρωμένη την Αίτηση Συμμετοχής με όλα τα υποχρεωτικά πεδία.  
2. Τεκμηρίωση της σχέσης με τη γειτονιά (κάτοικοι, επιχειρηματίες με έδρα στη γειτονιά, 

δημότες). 
3. Το σχέδιο της πρότασης να είναι καθαρό, ευδιάκριτο, περιγραφικό, και να πληροί τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 3. 
4. Το προτεινόμενο σημείο παρέμβασης να εμπίπτει στις επιλέξιμες τυπολογίες και να 

βρίσκεται εντός της δικαιοδοσίας του δήμου Αθηναίων.  
5. Πληρότητα ασφάλειας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 3. 

http://www.polis2.thisisathens.org/
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5.4 Βαθμολογούμενα Κριτήρια  
 

5.4.1. Εμπειρία Ομάδας – Ποιότητα Πρότασης 
Ωριμότητα, ικανότητα, καταλληλότητα, εμπειρία της ομάδας. 
 
Καλή γνώση της ζωής και των ιδιαιτεροτήτων της γειτονιάς, και πιο ειδικά του σημείου 
παρέμβασης, με αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης στο προτεινόμενο σημείο παρέμβασης με 
φωτογραφικό υλικό και περιγραφή.  
 
Προφίλ και πολυσυλλογικότητα της ομάδας. 
 
Αντίκτυπος στη γειτονιά: παρουσίαση των ομάδων-στόχευσης των πιθανών χρηστών, ανταπόκριση 
στις ανάγκες της γειτονιάς, εκτιμώμενος αριθμός χρηστών κ.ά. 
 
Ευρηματικότητα, καινοτομία και πρωτοτυπία ως προς τις θεματικές κατευθύνσεις του 
προγράμματος, δηλαδή ως προς την κοινωνική και αισθητική διάσταση (η οποία, ενδεικτικά, 
τεκμηριώνεται από τα υλικά, τον καινοτόμο σχεδιασμό των προτεινόμενων κατασκευών, την 
προτεινόμενη χρήση τους, την επίδραση που θα έχουν στη λειτουργικότητα της γειτονιάς 
κ.ά.). 
 
Ρεαλιστικότητα και εφικτότητα της πρότασης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την 
αδειοδότηση του Δήμου, καθώς και του πλάνου βιωσιμότητας κατά τη διάρκεια της χρήσης και 
κατ’ ελάχιστον για έναν (1) χρόνο μετά την υλοποίηση. 
 
5.4.2. Συνολική εικόνα της πρότασης κατά τη συνέντευξη των φορέων της (πνεύμα συνεργασίας 
και ομαδικότητας, ενδιαφέρον/γνώση για την τοπική κοινότητα, ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες 
ένταξης και κοινωνικής συνοχής). 

 
6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων βασίζεται στη βαθμολόγηση των κριτηρίων που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5.4 ως ακολούθως:  
 
 

Α/Α Κριτήρια Αξιολόγησης Μέγιστη Βαθμολογία 

1 Εμπειρία ομάδας – Ποιότητα πρότασης 80 

 
Ωριμότητα, ικανότητα, καταλληλότητα, εμπειρία της 
ομάδας 

10 

 
Καλή γνώση της ζωής και των ιδιαιτεροτήτων της 
γειτονιάς, και ειδικότερα του σημείου παρέμβασης 

10 

 Προφίλ και πολυσυλλογικότητα της ομάδας 10 

 
Αντίκτυπος στη γειτονιά (παρουσίαση των ομάδων-
στόχευσης, ανταπόκριση στις ανάγκες της γειτονιάς, 
εκτιμώμενος αριθμός χρηστών κ.ά.) 

10 
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Ευρηματικότητα, καινοτομία και πρωτοτυπία ως προς 
τις θεματικές κατευθύνσεις του προγράμματος, 
δηλαδή ως προς την κοινωνική και αισθητική 
διάσταση (η οποία, ενδεικτικά, τεκμηριώνεται από 
τα υλικά, τον καινοτόμο σχεδιασμό των 
προτεινόμενων κατασκευών, την προτεινόμενη χρήση 
τους, την επίδραση που θα έχουν στη 
λειτουργικότητα της γειτονιάς κ.ά.) 

30 

 

Ρεαλιστικότητα και εφικτότητα της πρότασης, 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την αδειοδότηση 
του Δήμου, καθώς και του πλάνου βιωσιμότητας κατά 
τη διάρκεια της χρήσης και μετά την υλοποίηση 

10 

2 

Συνολική εικόνα της πρότασης κατά τη συνέντευξη 
των φορέων της (πνεύμα συνεργασίας και 
ομαδικότητας, ενδιαφέρον/γνώση για την τοπική 
κοινότητα, ενδιαφέρον για πρωτοβουλίες ένταξης και 
κοινωνικής συνοχής) 

20 

 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 100 

  
 
Η αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης που 
θα συσταθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., η οποία θα απαρτίζεται από 
πέντε (5) μέλη του δήμου Αθηναίων και της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και από δύο (2) ειδικούς στον τομέα 
των αστικών παρεμβάσεων.  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαμβάνει δύο (2) στάδια: 
 
i) Φάση Α: Έλεγχος του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων και της πληρότητας φακέλων ως προς τα 
απαραίτητα στοιχεία βάσει των όρων που τίθενται στις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3 και στα άρθρα 
7 και 8.  
ii) Φάση Β: Ποιοτική αξιολόγηση των προτάσεων βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων, όπως 
προσδιορίζονται στην παράγραφο 5.4.  
 
Η Επιτροπή ακολουθεί κατά την αξιολόγηση 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 
του προγράμματος. Κατά τη Φάση Β, η Επιτροπή θα καλέσει τους φορείς της πρότασης σε 
προσωπική συνέντευξη. Κατά τη συνέντευξη, εκτός της αξιολόγησης του πνεύματος συνεργασίας 
και της συμβατότητας της ομάδας με τους στόχους του προγράμματος, η Επιτροπή διερευνά 
δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ομάδων και ατόμων, προκειμένου να επιτευχθούν περισσότερες 
συνέργειες και να ενδυναμωθεί ο αντίκτυπος του εγχειρήματος. Τυχόν μη ανταπόκριση των 
ενδιαφερομένων συνεπάγεται τον αποκλεισμό τους από τη διαδικασία. 
 
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 παρεμβάσεων 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, είτε για δικούς της λόγους είτε 
για λόγους μη αποδοχής των όρων του προγράμματος, θα αντικαθίσταται από την πρώτη σε σειρά 
βαθμολογίας επιλαχούσα ομάδα. 
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Κατά τη Φάση Α, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό με τις υποψηφιότητες που πληρούν 
τους όρους του παραδεκτού βάσει των όρων που τίθενται στις παραγράφους 5.1, 5.2, 5.3 και στα 
άρθρα 7 και 8, το οποίο εγκρίνεται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. και 
κοινοποιείται στους συμμετέχοντες.  
 
Κατά τη Φάση Β, η Επιτροπή Αξιολόγησης καταρτίζει Πρακτικό με την τελική αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση των υποψηφιοτήτων βάσει των επιπρόσθετων κριτηρίων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5.4, το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  
 
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 στο 
τεχνικό σχέδιο και στον προϋπολογισμό, όπου κριθεί απαραίτητο, διασφαλίζοντας ότι υπάρχει 
εκατέρωθεν συμφωνία ως προς αυτά και ότι η πρόταση μπορεί να αδειοδοτηθεί. 
 
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 ενδιαφερόμενους. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την 
εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν. 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 ενδιαφερομένους. 
 
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.  
 
7. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
Σε περίπτωση επιλογής και επί ποινή έκπτωσης οι επιτυχόντες δεσμεύονται να προσκομίσουν 
εντός δεκαπέντε (15) 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: 
1. Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ 
2. Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ 
3. Λοιπά κατάλληλα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η πλήρωση των κάτωθι υποχρεώσεων: 

• η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

• επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή της συστατικής πράξης και των τυχόν 
τροποποιητικών εγγράφων, με τα αντίστοιχα ΦΕΚ (αν υπάρχουν) 

• επικυρωμένο αντίγραφο του πρακτικού εκπροσώπησης  

• έναρξη επιτηδεύματος και τις μεταβολές του από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική 
Υπηρεσία και εκτύπωση από το TAXISNET των στοιχείων μητρώου (print screen) 

• η μη λύση, θέση σε εκκαθάριση και τροποποίηση του καταστατικού της 

• η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση. 
4. Στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης, θα πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό που 
αποδεικνύει την εξασφάλιση της υπολειπόμενης χρηματοδότησης (όπως, για παράδειγμα, 
συμφωνητικό με χορηγό, έγκριση δανείου, υπεύθυνη δήλωση κ.ά.). 
 
Για φυσικά πρόσωπα ή ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς συναφή επιχειρηματική δραστηριότητα με 
το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης: 
1. Αντίγραφο δελτίου ταυτότητας 
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2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου για κάθε μέλος της ομάδας 
3. Στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης, θα πρέπει να προσκομιστεί αποδεικτικό που 

αποδεικνύει την εξασφάλιση της υπολειπόμενης χρηματοδότησης (όπως, για παράδειγμα, 
συμφωνητικό με χορηγό, έγκριση δανείου, υπεύθυνη δήλωση κ.ά.). 

 
8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
(www.polis2thisisathens.gr) και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Θα παραμείνει αναρτημένη τουλάχιστον σαράντα 
(40) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσης στην παραπάνω ιστοσελίδα 
της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.  
 
Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας 
Πρόσκλησης, υποβάλλοντας ερωτήσεις προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου και 
ώρα 14:00. Το σύνολο των ερωτήσεων που τυχόν υποβληθούν με τις αντίστοιχες απαντήσεις θα 
αναρτηθεί στην ως άνω ιστοσελίδα της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. εντός τεσσάρων (4)  ημερών από την 
ταχθείσα ημερομηνία. Οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις ή 
διευκρινίσεις της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων 
τους την πρότασή τους σε έντυπη μορφή εντός σφραγισμένου φακέλου και εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα 
www.polis2thisisathens.org, ήτοι από Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 έως και τη Δευτέρα 24 
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού 
Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος.  
 
8.1. Ο φάκελος πρότασης πρέπει να έχει την ένδειξη: 
 
«Προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την με αριθ. Πρωτ. Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 4456/ΕΥΥΑΠ 4312/13.11.2018 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης από την 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ» του προγράμματος This is Athens-ΠΟΛΗ²».  
 
Η ημερομηνία υποβολής του φακέλου πρότασης αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχόμενων 
της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
 
 
 

 
8.2. Oι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (προκειμένου να πρωτοκολληθούν) μέσω: 
  

1. ΕΛΤΑ ή  
2. Εταιρειών Ταχυμεταφορών (courier) ή 
3. Επιτόπιας παράδοσης στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., επί της οδού Ξενοφώντος 

7, 1ος όροφος. 
 
Οι φάκελοι πρότασης θα παραληφθούν μόνο εφόσον φτάσουν στα γραφεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. μέχρι 
την ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία 
σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. ουδεμία ευθύνη φέρει 
για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή του φακέλου πρότασης ή για το περιεχόμενό του.  
 
Σε κάθε περίπτωση, οι φάκελοι πρότασης θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 12:00. Η υποβολή πρότασης συνεπάγεται 
αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους όλων των όρων της 
παρούσας Πρόσκλησης. 
 
Δεν λαμβάνονται υπόψη υποψηφιότητες που υποβάλλονται εκπρόθεσμα και δεν τηρούν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται ως υποχρεωτικές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα. 
 

http://www.polis2thisisathens.gr/
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Η Πρόσκληση δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα και η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. δεν αναλαμβάνει καμία 
δέσμευση ως προς σύναψη σύμβασης, δεδομένου ότι επαφίεται στην πλήρη διακριτική της ευχέρεια 
η σύναψη ή μη συμβάσεων, καθώς και ο αριθμός αυτών, αποκλειόμενης οιασδήποτε αξιώσεως των 
ενδιαφερομένων. 
 
Για όσες παρεμβάσεις κριθούν υλοποιήσιμες θα υπογραφεί σύμβαση με την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας.  
 
 

 
Για την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
 
 
 
Αλέξης Γαληνός  
Διευθύνων Σύμβουλος  
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