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							 Αθήνα,	30/03/2018	
						 Αρ.	Γεν.	Πρωτ:	1025	
	 Αρ.	Πρωτ	ΕΥΥΑΠ.	1004	
	
	
	
	

Πρόσκληση	 Εκδήλωσης	 Ενδιαφέροντος	 για	 την	 υποβολή	 προτάσεων	 για	 την	 υλοποίηση	 παρεμβάσεων	 στο	
δήμο	της	Αθήνας,	στο	πλαίσιο	υλοποίησης	από	την	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	του	έργου	«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΣΤΗ	ΠΟΛΗ»,	στη	
θεματική	«ΓΕΙΤΟΝΙΑ»	του	προγράμματος	ΠΟΛΗ²	του	δήμου	Αθηναίων.	
	
	
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	
	

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	ΣΤΗ	ΠΟΛΗ	του	
προγράμματος	ΠΟΛΗ²	του	δήμου	Αθηναίων,	υπό	τους	ακόλουθους	όρους:	
	
1.	ΤΟ	ΕΡΓΟ	«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΣΤΗΝ	ΠΟΛΗ»	του	προγράμματος	ΠΟΛΗ²	-	ΣΚΟΠΟΣ	ΤΗΣ	ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ	
	
Το	ΠΟΛΗ²	[ΠΟΛΗ	στο	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ]	είναι	ένα	πρόγραμμα	που	υλοποιείται	από	την	E.A.T.A.	A.E.	στο	πλαίσιο	της	
αναπτυξιακής	 ατζέντας	 του	 δήμου	 Αθηναίων.	 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.					
	
Το	 έργο	 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	 ΣΤΗΝ	 ΠΟΛΗ»	 του	 προγράμματος	 ΠΟΛΗ²	 αποτελεί	 μια	 πιλοτική	 εφαρμογή	
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	
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λειτουργικότητα	και	στην	εικόνα	της	πόλης.	Προϋπόθεση		αποτελεί	η	συμμετοχή	των	κοινοτήτων,	των	τοπικών	
επιχειρήσεων	και	ομάδων	πολιτών,		όχι	μόνο	στο	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	 ευρωπαϊκων	 πρακτικών,	 η	 συγκεκριμένη	
δράση	 στοχεύει	 στην	 αναβάθμιση	 του	 ρόλου	 και	 της	 σημασίας	 της	 γειτονιάς	 και	 στην	 ενεργοποίηση	 του	
κοινωνικού	δυναμικού	της.	
Ο	βασικός	στόχος	του	δήμου	Αθηναίων	είναι	η	ανάκτηση	της	έννοιας	της	πόλης,	με	δημιουργικές	δράσεις	από	
«κατοίκους	 για	 τους	 κατοίκους»,	μέσα	από	παρεμβάσεις	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	από	1	μέχρι	και	6	παρεμβάσεις	σε	κάθε	δημοτική	κοινότητα	του	δήμου	Αθηναίων	στις	
κατηγορίες:	
	
01	-	#ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ	(αστικός	εξοπλισμός	σε	δημόσιους	χώρους)	
	
02-	#ΔΡΟΜΟΙ	(φωτισμός	και	σήμανση	σε	δημόσια	περάσματα)	
	
03-	#ΚΤΙΡΙΑ	(πράσινες	παρεμβάσεις	σε	ιδιωτικούς	χώρους	που	«συνομιλούν»	με	δημόσιους	χώρους)	
	
2.	ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΤΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΗ²	
 
Η	πρωτοβουλία	αυτή	έχει	ως	βασικό	άξονα	τη	συμμετοχική	διαδικασία.	Μόνο	μέσα	από	αυτήν	είναι	δυνατόν	να	
αναδειχθούν	 οι	 παρεμβάσεις	 με	 το	 μεγαλύτερο	 δυνατόν	 θετικό	 αντίκτυπο,	 καθώς	 θα	 προκύπτουν	 από	 τις	
βασικές	 ανάγκες	 και	 επιθυμίες	 των	 πολιτών	 για	 την	 καθημερινότητα	 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	γι’	αυτό	το	λόγο	την	υιοθετεί,	την	προστατεύει	και	τη	συντηρεί.	
Προκειμένου	 να	 επιτευχθεί	 αυτός	 ο	 στόχος,	 το	 πρόγραμμα	 συμπεριλαμβάνει	 παράλληλα	 μια	 σειρά	 απο	
εργαστήρια	 που	 θα	 δράσουν	 υποστηρικτικά	 για	 την	 κατάθεση	 προτάσεων,	 καθώς	 και	 για	 την	 ωρίμανση	 των	
ιδεών	των	ενδιαφερομένων.	
	
	
ΣΤΟΧΟΙ	ΤΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΠΟΛΗ²		
 

• Να	ενεργοποιήσει	τους	πολίτες:	κατοίκους	και	επιχειρήσεις	της	πόλης,	ώστε	να	υποβάλλουν	στο	Δήμο	
εφαρμόσιμες	λύσεις	για	τη	βελτίωση	του	αστικού	περιβάλλοντος.		

• Να	διασυνδέσει	το	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	 εγκαταλειμμένα	 σημεία,	 να	 ενεργοποιήσει	 ή	 να	

ενισχύσει	τη	χρήση	του	δημόσιου	χώρου	στις	γειτονιές.	
• Κάτοικοι	και	Δήμος	να	συνδιαμορφώσουν	την	ταυτότητας	της	σύγχρονης	Αθήνας.	
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3.	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	-		ΘΕΜΑΤΙΚΗ	ΕΝΟΤΗΤΑ	ΜΕ	ΤΙΤΛΟ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑ»	
 
Η	σημερινή	 κοινωνικο-οικονομική	συγκυρία,	 στο	πλαίσιο	 των	 επιπτώσεων	που	 έχει	 σε	όλες	 τις	 εκφάνσεις	 της	
ανθρώπινης	 δραστηριότητας,	 έχει	 ιδιαίτερο	 αντίκτυπο	 και	 στο	 δημόσιο	 χώρο.	 Οι	 επιπτώσεις	 γίνονται	
αντιληπτές,	 πρώτον,	 στην	 ιδιαίτερη	 δυσκολία	 για	 υλοποίηση	 εκτεταμένων	 παρεμβάσεων,	 ειδικά	 σε	 μεγάλη	
κλίμακα	και	δεύτερον,	στη	μειωμένη	αστική	συμμετοχή	και	ενεργοποίηση	του	κοινωνικού	δυναμικού,	που	έχει	
ως	αποτέλεσμα	την	υποβάθμιση	της	«γειτονιάς»	ως	στοιχείο	κοινωνικής	συνοχής.	Ο	δημόσιος	χώρος	αντανακλά	
τη	 διάθεση	 της	 κοινωνίας	 που	 τον	 χρησιμοποιεί	 και	 μπορεί	 να	 γίνει	 καταλύτης	 ενεργοποίησης	 και	
μεταμορφωτικής	 αλλαγής.	 Άλλωστε	 το	 ελληνικό	 πολιτισμικό	 πλαίσιο	 δίνει	 ιδιαίτερη	 βαρύτητα	 στο	 δημόσιο	
χώρο,	 και	 μάλιστα	 στον	 «ενδιάμεσο»	 χώρο,	 δηλαδή	 στους	 μικρής	 κλίμακας	 δημόσιους	 χώρους	 ανάμεσα	 σε	
κατοικίες	 που	 είναι	 διάσπαρτοι	 σε	 ευρύτερες	 περιοχές	 κατοίκησης.	 Ο	 «ενδιάμεσος»	 χώρος	 αποτελεί	
παραδοσιακό	στοιχείο	κοινωνικής	συνοχής	και	η	επαναφορά	του,	μέσα	από	εστιασμένες	παρεμβάσεις	δύναται	
να	έχει	ισχυρό	αποτέλεσμα.	
Κρίνεται	 απαραίτητη	 λοιπόν	 η	 προσπάθεια	 αναβάθμισης	 του	 αστικού	 χώρου	 με	 έξυπνες	 εστιασμένες	
επεμβάσεις	 που	 θα	 έχουν	 μεγάλο	 αντίκτυπο	 στις	 τοπικές	 κοινότητες	 ενώ	 αντίστοιχα	 θα	 έχουν	 μικρό	 κόστος	
εφαρμογής.	Το	πρόγραμμα	ΠΟΛΗ²	δημιουργεί	αυτό	το	πλαίσιο,	ώστε	μέσα	από	συμμετοχικές	διαδικασίες,	 να	
δοθούν	λύσεις	σε	πολύ	συγκεκριμένες	ανάγκες	που	επαναπροσδιορίζουν	τη	χρήση	των	δημόσιων	χώρων,	ώστε	
να	 είναι	 λειτουργικοί,	 ανοιχτοί	 σε	 όλους	 και	 να	 ανταποκρίνονται	 στις	 ανάγκες	 του	 τόπου.	Οι	 δημόσιοι	 χώροι	
νοούνται	 ως	 βασικό	 συστατικό	 επιτυχημένων	 πόλεων	 γιατί	 συμβάλλουν	 στη	 δημιουργία	 του	 αισθήματος	 της	
κοινότητας	 και	 της	 ταυτότητας	 του	 πολίτη.	 Ταυτόχρονα	 ο	 δημόσιος	 χώρος	 αντικατοπτρίζει	 το	 πολιτισμικό	
κεφάλαιο	 κι	 	 ενδυναμώνει	 το	 κοινωνικό	 κεφάλαιο,	 την	 οικονομική	 ανάπτυξη	 και	 την	 αναζωογόνηση	 της	
κοινότητας.	 Ο	 Δήμος	 είναι	 το	 φυσικό	 και	 άμεσο	 περιβάλλον	 για	 τους	 κατοίκους	 για	 να	 εμπνευστούν,	 να	
ανταλλάξουν	απόψεις	και	τεχνογνωσία	και	να	δραστηριοποιηθούν.	
	

3.1	ΣΤΟΧΟΙ	ΤΩΝ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»		
	

• Η	δημιουργία	ενός	πλαισίου	για	την	αναβάθμιση	του	δημόσιου	χώρου	της	γειτονιάς	και	την	ανάκτηση	
του	κοινωνικού	του	χαρακτήρα,	το	οποίο	θα	προκύψει	μέσα	από	συμμετοχικές	διαδικασίες.	

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

• H	ενδυνάμωση	των	κατοίκων,	με	την	ενεργή	συμμετοχή	τους	στην	εξέλιξη	της	πόλης.	
• Η	 αναζωογόνηση	 υποβαθμισμένων	 γειτονιών	 και	 αστικών	 κενών	 που,	 λόγω	 εγκατάλειψης,	

μετατρέπονται	σε	τόπους	χωρίς	σημεία	αναφοράς,	με	κενά	ασφάλειας.			
• Κατασκευές	 και	 επεμβάσεις	 που	 απολαμβάνουν	 την	 πλήρη	 υποστήριξη	 της	 γειτονιάς	 καθώς	

μετουσιώνουν	τις	επιθυμίες	και	πραγματοποιουνται		με	τη	συμβολή	των	πολιτών.	
• Η	«υιοθέτηση»	τμημάτων	του	δημοσίου	χώρου	από	τους	πολίτες.	
• 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.	

	
 

3.2	EΠΙΛΕΞΙΜΗ	ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»		
	

• Καινοτόμος	 αστικός	 εξοπλισμός	 (χώροι	 καθισμάτων	 και	 κοινωνικοποίησης	 με	 ποικίλο	 πλαίσιο	 χρήσης	
και	ένταξης)	

• Μικρές	κινητές	στεγασμένες	κατασκευές	πολλαπλών	χρήσεων		
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• Στέγαστρα	για	καλύψεις	χώρων,	κυρίως	από	τον	ήλιο	
• Αστικά	 παιχνίδια,	 δηλαδή	 κατασκευές	 διαφόρων	 μεγεθών	 και	 λειτουργίας,	 οι	 οποίες	 μπορεί	 να	 μην	

απευθύνονται	μόνο	σε	παιδιά,	και	να	έχουν	αντίκτυπο	σε	όλους.	
• Κατασκευές	 σε	 σημεία	 «στάσης»	 που	 μπορεί	 	 να	 βρίσκονται	 σε	 χώρους	 αναμονής,	 όπως	 είσοδοι	

σχολείων	και	άλλα.		
• Κατασκευές	 με	 δυνατότητα	 παραγωγής	 ενέργειας,	 οι	 οποίες	 θα	 έχουν	 ενσωματωμένες	 διατάξεις	

παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	από	κίνηση,	πίεση,	φως,	θερμοκρασία,	κ.λπ.	Με	την	ενέργεια		αυτή	
μπορούν	να	τροφοδοτούνται	διάφορα	εξαρτήματα	και	εξοπλισμός	που	θα	ευνοεί	ευρύτερες	κοινωνικές	
δράσεις.	

	
3.3	ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ	ΠΕΡΙΟΧΩΝ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»		

	
			Οι	 κατασκευές	 αυτές	 θα	 συνιστούν	 ανάκτηση	 υποβαθμισμένων	 ή	 υπολειμματικών	 σημείων	 στον	 αστικό	
ιστό,	που	ανήκουν	στον	λεγόμενο	«ενδιάμεσο»	χώρο	και	θα	δημιουργούν	μια	ή	και	συνδυασμούς		των	
παρακάτω	συνθηκών:	
• 	 Χώροι	κοινωνικής	συναναστροφής	και	παρατήρησης	
• 	 Χώροι	παιχνιδιού	
• 	 Χώροι	πρασίνου	
• 	 Χώροι	ψυχαγωγίας	

 
3.4	ΗΠΙΕΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ	ΚΑΙ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»		

	
Οι	παρεμβάσεις	που	προβλέπονται	σ’	αυτή	την	κατηγορία	αφορούν	κατασκευές	και	διαμορφώσεις	μικρής	
κλίμακας,	με	έκταση	και	διαστάσεις	τέτοιες	ώστε	να	ανταποκρίνονται	στην	ανθρώπινη	κλίμακα	και	να	μην	
είναι	ογκώδεις	ή	ιδιαίτερα	μεγάλες.	Γενικά	ως	ελαφρές	θεωρούνται	κατασκευές	που	πληρούν	τις	παρακάτω	
προδιαγραφές:	
• 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	
	
Ο	 σχεδιασμός	 πρέπει	 να	 έχει	 χαρακτηριστικά	 που	 να	 ανταποκρίνονται	 στις	 ανάγκες	 των	 κατοίκων	 όπως	
αυτές	διαμορφώνονται	από	την	καθημερινότητά	τους.	Είναι	σημαντικό	όμως,	και	θα	δοθεί	ιδιαίτερο	βάρος	
σε	 αυτό,	 να	 ενταχθούν	 σύγχρονοι	 προβληματισμοί	 	 και	 να	 υιοθετηθούν	 καινοτόμες	 προσεγγίσεις	 με	
ιδιαίτερη	 απήχηση	 σε	 κοινωνικά	 ζητήματα,	 που	 ευαγγελίζονται	 την	 αλλαγή	 νοοτροπίας	 της	 σημερινής	
κοινωνίας.		
	
Επιπλέον,	ο	σχεδιασμός	πρέπει	να	προσπαθήσει	να	δώσει	λύσεις	σε	θέματα	της	γειτονιάς,	αναγνωρίζοντας	
τις	αλλαγές	αναγκών	μιας	γειτονιάς	μέσα	στη	μέρα	(πρωί	με	βράδυ),	ανάμεσα	σε	καθημερινές	και	αργίες,	
καθώς	και	ανάμεσα	στις	διαφορετικές	εποχές	του	χρόνου.	Στον	προβληματισμό	αυτό,	είναι	χρήσιμο	να	έχει	
ξεκαθαριστεί	σε	ποιους	απευθύνεται	η	παρέμβαση	και	να	έχει	γίνει	ειδική	μνεία	στα	χαρακτηριστικά	των	
ηλικιακών	 και	 κοινωνικών	 ομάδων	 που	 προβλέπεται	 να	 ωφελούνται	 κυρίως	 από	 την	 εφαρμογή	 της	
πρότασης.		
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3.5	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»		
	

Τα	 τεχνικά	 χαρακτηριστικά	 των	 προτάσεων	 πρέπει	 να	 ακολουθούν	 τη	 φιλοσοφία	 της	 ελαφριάς	 και	
εφήμερης	κατασκευής	μιας	ήπιας	παρέμβασης.	Άρα	οι	προτάσεις	για	παρεμβάσεις	θα	πρέπει	να	ανήκουν	
στις	παρακάτω	κατηγορίες	και	να	διέπονται	από	τις	παρακάτω	τεχνικές	προδιαγραφές:	

• Βαφές	και	επικαλύψεις	επιφανειών	(πεζοδρόμων,	στύλων,	τοίχων,	παρτεριών,	κ.λπ.):	
o Οι	βαφές	που	θα	προτείνονται	θα	πρέπει:		

§ Να	είναι	ανθεκτικές	σε	μηχανική	τριβή,	χημικές	αλλοιώσεις	και	ξεθώριασμα	από	την	
ηλιακή	ακτινοβολία	UV	

§ Να	είναι	αντιολισθητικές	
§ Να	 μην	 δημιουργούν	 σχέδια	 που	 οδηγούν	 σε	 κινδύνους	 αποπροσανατολισμού	 ή	

πτώσης	ή	έκθεσης	σε	επικινδυνότητα	
o Οι	επικαλύψεις,	όπως	βινύλια	ή	μαλακά	δάπεδα,	πρέπει	να	είναι	καλά	τοποθετημένες,	ώστε	

να	μην	υπάρχουν	σημεία	με	αστοχία	πρόσφυσης,	για	αποφυγή	ατυχημάτων.		
• Κατασκευές	που	στηρίζονται	στο	έδαφος:		

o Οι	 κατασκευές	πρέπει	 να	 είναι	 καλά	συνδεδεμένες	μεταξύ	 τους	 και	 να	μην	παρουσιάζουν	
έντονη	ταλάντωση	ή	γενικά	στατική	ανεπάρκεια.	

o Στις	συνδέσεις	πρέπει	να	υπάρχει	πρόβλεψη	αποφυγής	τραυματισμού	του	υλικού,	όπως	π.χ.	
να	υπάρχουν	μεταλλικά	ελάσματα	ανάμεσα	στις	βίδες	ώστε	να	μην	«τρυπάει»	το	ξύλο.		

o Να	 μην	 εξέχουν	 στοιχεία	 σύνδεσης	 τα	 οποία	 μπορούν	 είτε	 να	 βανδαλιστούν	 εύκολα	
(οδηγώντας	σε	δομική	αστοχία	την	κατασκευή)	είτε	να	γδάρουν	ή	να	σκίσουν	ρουχισμό.	

o Να	είναι	στηριγμένες	ή	αγκυρωμένες	στο	έδαφος,	με	συνδέσμους	 	που	αντιστέκονται	στην	
φθορά	των	περιβαλλοντικών	συνθηκών	και	μπορούν	να	αφαιρεθούν	εύκολα.	

o Να	είναι	κατασκευασμένες	με	υλικά	που	είναι	ανθεκτικά	στη	μηχανική	και	περιβαλλοντική	
φθορά,	 και	 σε	περίπτωση	αστοχίας	δεν	θρυματίζονται	 έτσι	ώστε	 να	συνιστούν	 επικίνδυνα	
στοιχεία	(παρακάτω	δίνεται	λίστα	κατάλληλων	υλικών).	

o Να	 είναι	 κατασκευασμένες	 με	 υλικά	 που	 έχουν	 υποστεί	 τις	 κατάλληλες	 επεξεργασίες	
προστασίας,	πχ.	πλανιάρισμα,	λειάνση	γωνιών,	πέρασμα	με	βερνίκια	εμποτισμού,	κ.λ.π.	

o Έχουν	 μικρό	 ύψος,	 ώστε	 να	 μην	 δημιουργούνται	 κίνδυνοι	 ανατροπής	 ή	 δομικής	 αστοχίας	
από	άνεμο.		

• Κατασκευές	που	αναρτώνται	από	ψηλά	στοιχεία:	
o Οι	 κατασκευές	 αυτές	 οφείλουν	 να	 κατασκευάζονται	 από	 ιδιαίτερα	 ελαφρά	 υλικά,	 όπως	

πανιά	ή	δίχτυα	παραλλαγής		
o Οι	αναρτήσεις	 να	 γίνονται	από	σταθερά	σημεία,	με	 τέτοιο	 τρόπο	ώστε	 να	μην	προκαλούν	

φθορά	 σε	 αυτά,	 όπως	 π.χ.	 σε	 τυχόν	 στήριξη	 από	 κορμούς	 δέντρων	 να	 γίνεται	 με	 ιμάντες	
υψηλής	τάσης	και	όχι	με	καρφιά	ή	συρματόσχοινα.	

o Το	μέγεθος	της	επιφάνειας	να	είναι	σχετικά	μικρό,	έως	4	τ.μ.	για	το	καραβόπανο	και	έως	
9	τ.μ.	για	το	δίχτυ	παραλλαγής,	ώστε	να	μην	ασκείται	μεγάλη	ανεμοπίεση	στην	κατασκευή,	
με	 κίνδυνο	 την	 καταστροφή	 της	 και	 τον	 πιθανό	 τραυματισμό	 περαστικών.	 Σε	 περιπτώσεις	
ανάγκης	 κάλυψης	 μεγαλύτερων	 επιφανειών	 να	 χρησιμοποιούνται	 περισσότερα	 πανιά	 σε	
σύνθεση.	

	
Γενικά,	 όλες	 οι	 κατασκευές	 να	 είναι	 απλές,	 ώστε	 να	 είναι	 εύκολα	 πραγματοποιήσιμες	 και	 να	 απαιτούν	
χαμηλή	 συντήρηση.	 	 Αυτό	 δε	 σημαίνει	 ότι	 δεν	 θα	 πρέπει	 να	 επιδιωχθεί	 υψηλός	 βαθμός	 αισθητικής.	
Αντιθέτως	 θεωρείται	 ως	 αφορμή	 για	 ιδιαίτερα	 συνθετικά	 ευρήματα	 που	 καταφέρνουν	 να	 συνδυάσουν	
καλαίσθητες	λύσεις	με	τα	καλύτερα	χαρακτηριστικά	εφαρμογής.	
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3.6	ΥΛΙΚΑ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»	

Βασικά	χαρακτηριστικά	στην	επιλογή	υλικών	για	την	κατασκευή	είναι	το	πόσο	εύκολο	είναι	να	αγοραστούν,	
πόσο	 εύκολα	 συντηρούνται,	 πόσο	 εύκολα	 αντικαθίστανται,	 και	 πόσο	 εύκολα	 μπορεί	 κάποιος	 χωρίς	
ιδιαίτερες	 ειδικές	 γνώσεις	 να	 τα	 επεξεργαστεί.	 Παρακάτω	 δίνεται	 μια	 ενδεικτική	 λίστα	 υλικών	 που	
θεωρούνται	 συνηθισμένα	 για	 κατασκευές	 ήπιων	 αστικών	 παρεμβάσεων	 (αλλά	 δεν	 είναι	 αναγκαστικό	 να	
περιλαμβάνονται	στην	πρόταση):	

• Ξυλεία	για	εξωτερικούς	χώρους:	
o Ιρόκο		
o Κόντρα	πλακέ	θαλάσσης	σημύδα	

• Μεταλλικά	στοιχεία:		
o Μεταλλικοί	ράβδοι	ή	ελάσματα	(κοιλοδοκοί	ή	μασίφ)	στήριξης	πρέπει	να	είναι	ανοξείδωτα	ή	

γαλβανισμένα	
o Βίδες,	 μεταλλοβύσματα,	 συρματόσχοινα,	 αγκύρια,	 και	 άλλα	 συνδετικά	 στοιχεία	 πρέπει	 να	

είναι	ανοξείδωτα	ή	γαλβανισμένα	
• Στοιχεία	κάλυψης:	

o Καραβόπανο	
o Δίχτυα	παραλλαγής		

• Βαφές:	
o Υδατοδιαλυτά	χρώματα	
o Υδατοδιαλυτά	βερνίκια	εμποτισμού	
o Βαφές	οδοποιίας	/	σήμανσης	

• Επικαλύψεις:	
o Βινύλια	
o Μαλακά	δάπεδα	πτώσης		

• Σκοινιά:	
o Σπάγγος	(πρέπει	να	περνιέται	με	υδοατοδιαλυτό	βερνίκι	εμποτισμού)	
o Σκοινί		

	

3.7	ΑΣΦΑΛΕΙΑ	ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»	

Ιδιαίτερη	αναφορά	πρέπει	να	γίνεται	στο	ζήτημα	της	ασφάλειας	για	κάθε	ξεχωριστή	πρόταση,	σχετικά	με	την	
οποία	 θα	 προκύψουν	 απαιτήσεις	 σύμφωνα	 με	 ισχύουσες	 διατάξεις	 και	 προδιαγραφές	 και	 σε	 άμεση	
συνεννόηση	με	τους	υπεύθυνους	φορείς.	Παρ’	όλα	αυτά,	κάθε	πρόταση	οφείλει	να	λάβει	υπόψη	της	τους	
κανόνες	 και	 τους	 περιορισμούς,	 που	 τίθενται	 από	 το	 ζήτημα	 της	 ασφαλούς	 τοποθέτησης	 και	 χρήσης	
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.	 Έτσι,	προσοχή	οφείλει	 να	
δοθεί	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	το	χρήστη.		

Θα	πρέπει	να	προβλέπεται	μέριμνα	για	τα	παρακάτω:		
• Να	μην	εξέχουν	αιχμές,	οποιουδήποτε	είδους,	ειδικά	από	σίδερα,	βίδες,	κ.λπ.	
• Να	 μην	 υπάρχουν	 έντονες	 γωνίες	 ή	 ακμές.	 Να	 λειαίνονται	 ικανοποιητικά	 ώστε	 να	 έχουν	 εμφανή	

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

• Όταν	η	κατασκευή	πατάει	σε	χώμα	να	γίνεται	αγκυρώση,	όπως	γίνεται	στις	σκηνές,	και	να	δίνεται	
προσοχή	ώστε	τα	σχοινιά	να	μην	προκαλούν	κίνδυνο	πτώσης.	

• Να	 τοποθετούνται	 αφρώδη	 υλικά	 προστασίας	 σε	 τυχόν	 έντονες	 γωνίες	 (ακόμη	 και	 λειασμένες)	 ή	
στύλους	που	βρίσκονται	επάνω	σε	σημεία	έντονης	κινητικότητας.	

• Να	προβλέπεται	μαλακό	δάπεδο	στα	σημεία	όπου	προορίζονται	για	έντονη	κινητικότητα,	ειδικά	για	
παιδιά	(χώροι	πτώσης).	

	

3.8	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΚΑΙ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ	ΤΗΣ	«ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ»	

Κάθε	ομάδα,	που	υποβάλλει	πρόταση,	θα	πρέπει	 να	ορίσει	 έναν	Υπεύθυνο	Υλοποίησης,	ο	οποίος	θα	είναι	
υποχρεωμένος	να	συντονίζει	την	κατασκευή	και	να	συνεργάζεται	με	την	ομάδα	έργου	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.,	που	
απαρτίζεται	 από	 τον	 Υπεύθυνο	 Υλοποίησης	 του	 προγράμματος	 και	 επιμελητές,	 δηλαδή	 ειδικούς	 που	
διαθέτουν	εμπειρία	και	τεχνογνωσία	στο	αντικείμενο	των	παρεμβάσεων.		
Ο	 Yπεύθυνος	 υλοποίησης	 και	 η	 oμάδα	 που	 υπέβαλε	 την	 πρόταση	 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	ανάμεσα	στην	κάθε	ομάδα	και	τον	
δήμο	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	 ξεπερνάει	 τους	 2	 μήνες	 απο	 την	 ημερομηνία	
έναρξης	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	χρόνο	μετά	την	ολοκλήρωση	της	
παρέμβασης.	Μετά	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.	 Γι’	 αυτό	 το	 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	ανωτέρω,	μέχρι	6.000	ευρώ,	
πλέον	του	αναλογούντος	ΦΠΑ.	Ο	Δήμος	Αθηναίων	μέσω	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	θα	χρηματοδοτήσει	την	κατασκευή	
σε	3	φάσεις:		
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• Φάση	Α:	Μέχρι	30%,	από	την	έναρξη	της	κατασκευής	μέχρι	και	ένα	μήνα	μετά,	με	προσκόμιση	των	

αντίστοιχων	εξοφλημένων	παραστατικών.		
• Φάση	 Β:	 Μέχρι	 60%	 με	 το	 πέρας	 το	 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.		

• Φάση	Γ:	Το	υπόλοιπο	10%	(του	κόστους	συντήρησης)	με	το	πέρας	του	προγράμματος.		
	
Η	ομάδα	έχει	δικαίωμα	να	συγχρηματοδοτήσει	την	πρόταση	είτε	με	ιδίους	πόρους	είτε	με	πόρους	από	άλλον	
συνεργαζόμενο	φορέα,	δωρητή,	δανειοδότη	ή	χορηγό.	Σ’	αυτή	την	περίπτωση	θα	πρέπει	να	ορισθεί	ακριβώς	
ο	τρόπος	αναγραφής	και	σηματοδότησης	της	συνεργασίας	των	εμπλεκόμενων	φορέων.	Στην	περίπτωση	της	
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	
υπολοιπόμενης	 χρηματοδότησης	 (όπως	 για	 παράδειγμα	 συμφωνητικό	 με	 χορηγό,	 έγκριση	 δανείου,	
υπεύθυνη	δήλωση	κ.α.)	στην	περίπτωση	που	επιλεγεί	η	αντίστοιχη	πρόταση.	

		
Προκειμένου	 να	 εκταμιευτούν	 τα	 αντίστοιχα	 ποσά	 	 θα	 πρέπει	 να	 προσκομιστούν	 όλα	 τα	 απαιτούμενα	
δικαιολογητικά,	όπως	αναφέρεται	στους	όρους	συμμετοχής.		

	
4.	ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
	

Στην	περίπτωση	που	μια	πρόταση	προκριθεί	προς	υλοποίηση	θα	πρέπει	να	υπογραφεί	συμφωνητικό	όρων	
και	 προϋποθέσεων	 ανάμεσα	 στους	 δύο	 συμβαλλόμενους,	 το	 οποίο	 θα	 περιλαμβάνει	 κατ’	 ελάχιστο	 τους	
παρακάτω	όρων:		
	
Η	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.:		

• καλύπτει	πλήρως	το	συμφωνημένο	κόστος	υλοποίησης.		
• το	κόστος	της	συντήρησης	θα	αποπληρώνεται	στο	τέλος	του	προγράμματος.		
• έχει	δικαίωμα	να	τροποποιήσει	τον	προϋπολογισμό	της	κάθε	παρέμβασης.	
• παρακολουθεί	το	έργο	μέσω	επιτροπής	παρακολούθησης.	
• παρέχει	συμβουλευτικές	υποστηρικτές	υπηρεσίες	κατά	τη	διάρκεια	υλοποίησης	της	πρότασης.		

	
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.	 κατά	 τη	διάρκεια	 της	υλοποίησης	με	οπτικό	

υλικό.	Παραμένουν	στη	διάθεση	της	ομάδας	έργου	της	Ε.Α.Τ.Α.	για	διευκρινίσεις	αν	απαιτηθούν.		
• εγγυώνται	την	ομοφωνία	της	δηλωμένης	ομάδας	για	τη		σωστή	διεκπεραίωση	της	πρότασης.	
• αναλαμβάνουν	τη	συντήρηση	της	υλοποιημένης	πρότασης	για	1	χρόνο.		
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• αποδέχονται	την	ενιαία	σήμανση	και	τη	σηματοδότηση	της	πρωτοβουλίας.		
• με	την	ολοκλήρωση	της	πρότασης	θα	πρέπει	να	στείλουν	στην	Ε.Α.Τ.Α.		ένα	αντίγραφο	όλου	του	έντυπου	και	

ηλεκτρονικού	υλικού	και	τις	σχετικές	δημοσιεύσεις,	εάν	υπάρχουν.	
• θα	πρέπει	να	αναφέρουν	ρητά	το	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.		πάνω	στην	υλοποιήμενη	πρόταση.		
• αποδέχονται	τη	διαδικασία	παρακολούθησης.	

			
5.	ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	
	
5.1	Δικαίωμα	συμμετοχής	
	
Με	 την	 παρούσα	 πρόσκληση	 καλούνται	 ομάδες,	 στις	 οποίες	 μπορούν	 να	 συμμετέχουν	 φυσικά	 ή/και	 νομικά	
πρόσωπα,	καθώς	και	ενώσεις	φυσικών	ή/και	νομικών	προσώπων,	που	είτε	υφίστανται	είτε	θα	δημιουργηθούν	
γι’	αυτό	το	σκοπό.		
Οι	ομάδες	πρέπει	να	αποτελούνται	από	τουλάχιστον	5	μέλη	και	μπορούν	να	απαρτίζονται	από	φυσικά	πρόσωπα	
ή/και	νομικά	πρόσωπα.		
Κάθε	μέλος	της	ομάδας,	ανεξαιρέτως,	θα	υπογράψει	με	την	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	 ιδιωτικό	συμφωνητικό	με	τους	όρους	
συμμετοχής	στο	πρόγραμμα	που	θα	περιγράφει	τις	αμοιβαίες	τους	υποχρεώσεις	και	θα	δεσμεύει	από	κοινού	τα	
μέλη	της	ομάδας	ως	προς	την	υλοποίηση,	την	παρακολούθηση	και	τη	συντήρηση	της	παρέμβασης.		
	
Η	κάθε	ομάδα	θα	πρέπει	να	ορίσει	με	υπεύθυνη	δήλωση	έναν	Υπεύθυνο	Υλοποίησης.		
	
Ο	Υπεύθυνος	Υλοποίησης	μπορεί	να	είναι:	
Α)	ελεύθερος	επαγγελματίας		
Β)	νομικό	πρόσωπο	(που	θα	εκπροσωπείται	από	τον	νόμιμο	εκπρόσωπό	του)	
Γ)	φυσικό	πρόσωπο		
	
Στην	περίπτωση	που	ο	Υπεύθυνος	Υλοποίησης	έχει	επιχειρηματική	δραστηριότητα	συναφή	με	το	αντικείμενο	της	
παρούσας	πρόσκλησης,	δηλαδή	ενδεικτικά	ανήκει	σε	κάποια	από	τις	παρακάτω	κατηγορίες:		

• Τεχνολόγοι	και	μηχανικοί		
• Μικρές	κατασκευαστικές	επιχειρήσεις		
• Εταιρείες	που	διοργανώνουν	εκδηλώσεις	και	δράσεις,		
• Επιχειρήσεις	τουριστικού	ενδιαφέροντος,		
• Αρχιτέκτονες,		
• Εικαστικοί,		
• Σχεδιαστές	τοπίου,		
• Γραφίστες,		
• Τεχνικοί	σύμβουλοι	κ.α.	

ή	έχει	άλλη	νομική	υπόσταση,	όπως	ενδεικτικά:	σύλλογος,	σωματείο,	κ.λπ.,	θα	συμβληθεί	νομικά	με	την	Ε.Α.Τ.Α.	
και	θα	έχει	δικαίωμα	να	εισπράξει	το	ποσό	της	χρηματοδότησης	όπως	περιγράφεται	στο	άρθρο	3.10.		
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Το	 πρόγραμμα	 ΠΟΛΗ²	 δίνει	 κίνητρο	 στους	 πολίτες	 να	 δημιουργήσουν	 συλλόγους	 κατοίκων	 μέσα	 από	 τους	
οποίους	θα	μπορούν	πιο	οργανωμένα	να	συνδιαλέγονται	με	 το	Δήμο	και	 τους	εκπροσώπους	τους	για	θέματα	
των	 περιοχών	 τους.	 Στην	 περίπτωση,	 όμως,	 άτυπων	 ομάδων	 που	 δεν	 διαθέτουν	 και	 δεν	 επιθυμούν	 να	
αποκτήσουν	νομική	προσωπικότητα,	η	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	θα	συμβληθεί	με	καθένα	από	 τα	μέλη	 της	ομάδας	με	ένα	
ιδιωτικό	συμφωνητικό	αμοιβαίων	υποχρεώσεων.	Σε	αυτήν	την	περίπτωση,	η	ομάδα	δεν	θα	λαμβάνει	χρήματα	
από	την	Ε.Α.Τ.Α.,	αλλά	η	Ε.Α.Τ.Α.		θα	αποπληρώνει	το	κόστος	της	παρέμβασης	βάσει	των	παραστατικών	και	των	
παραδοτέων	που	θα	προσκομίζει	η	ομάδα	μέσω	του	Υπεύθυνου	Υλοποίησης	που	θα	έχει	ορίσει.		
	
Οι	 ομάδες	 έχουν	 δικαίωμα	 να	 δηλώσουν	 συμμετοχή	 σε	 1	 κατηγορία	 (γειτονιά,	 δρόμος,	 κτίριο),	 ενώ	 η	 ίδια	
σύνθεση	ομάδας	δεν	μπορεί	να	δηλώσει	πάνω	απο	1	πρόταση	στην	ίδια	κατηγορία.	
	
Ο	 Υπεύθυνος	 Υλοποίησης	 δεν	 πρέπει	 να	 συνδέεται	 με	 οποιαδήποτε	 σχέση	 με	 το	 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:		
	

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. Αντίγραφο	 της	 έναρξης	 επιχειρηματικής	 δραστηριότητας	 του	 Υπεύθυνου	 Υλοποίησης	 στην	 εφορία	 (αν	
υπάρχει).	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	4	από	τα	5	μέλη	της	κάθε	ομάδας	που	υποβάλλει	την	πρόταση).	

5. Σκαρίφημα	της	πρότασης	που	πρέπει	να	περιλαμβάνει	τα	παρακάτω:		
i. χάρτης	(σε	1	Χ	Α4)	
ii. φωτογραφική	αποτύπωση	περιοχής	(μέχρι	2	Χ	Α4)	
iii. σχέδιο	 προτεινόμενης	 παρέμβασης,	 που	 μπορεί	 να	 είναι	 ή	 σκίτσο	 ή	 κάτοψη	 ή	 όψη,	 όπου	

τουλάχιστον	ένα	από	αυτά	τα	σχέδια	να	είναι	διαστασιολογημένο	(μέχρι	4	Χ	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	ένα	χρόνο).		

	
	
	
5.3	Απαραίτητα	Στοιχεία		

	
Η	κάθε	πρόταση	για	να	κριθεί	αποδεκτή	θα	πρέπει	να	περιλαμβάνει	σωρευτικά	τα	κάτωθι:	

ΑΔΑ: 78Η1ΟΡΙΝ-ΓΚΙ



 

    	

11 

	
1. Συμπληρωμένη	τη	φόρμα	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	 πληρεί	 τα	 τεχνικά	

χαρακτηριστικά	σύμφωνα	με	τις	προδιαγραφές	της	παραγράφου	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	της	παραγράφου	3.		

	
	
	
5.4	Βαθμολογούμενα	Κριτήρια		
	

5.4.1.	 Εμπειρία	Ομάδας	-	Ποιότητα	Πρότασης	
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	στην	γειτονιά:	παρουσίαση	των	ομάδων-στόχου	των	πιθανών	χρηστών,	ανταπόκριση	στις	ανάγκες	
της	γειτονιάς,	εκτιμώμενος	αριθμός	χρηστών	κ.α.	
	
Ευρηματικότητα,	καινοτομία	και	πρωτοτυπία	στους	άξονες	του	προγράμματος	δηλαδή	ως	προς	την	κοινωνική	
και	 αισθητική	 διάσταση	 (η	 οποία,	 ενδεικτικά,	 τεκμηριώνεται	 από	 τα	 υλικά,	 την	 προτεινόμενη	 χρήση	 της	
κατασκευής,	την	επίδραση	που	θα	έχει	στη	λειτουργικότητα	της	γειτονιάς	κ.α.).		
	
Ρεαλιστικότητα	 και	 εφικτότητα	 του	 πλάνου	 βιωσιμότητας	 μετά	 την	 υλοποίηση,	 και	 κατά	 τη	 διάρκεια	 της	
χρήσης	κατ’	ελάχιστον	για	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	
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	 Ωριμότητα	 -	 ικανότητα	 –	 καταλληλότητα	 -	 εμπειρία	 της	
ομάδας	 10	

	 Καλή	γνώση	(της	ζωής,	των	αναγκών,	των	ιδιαιτεροτήτων)	της	
γειτονιάς	 10	

	 Προφίλ	και	πολυσυλλογικότητα	της	ομάδας	 10	

	
Αντίκτυπος	 στην	 γειτονιά	 (ανταπόκριση	 στις	 ανάγκες	 της	
γειτονιάς,	 ομάδες-στόχων	 χρηστών,	 εκτιμώμενος	 αριθμός	
χρηστών	κ.α.)	

10	

	

Ευρηματικότητα,	 καινοτομία	 και	 πρωτοτυπία	 στους	 άξονες	
του	 προγράμματος	 δηλαδή	 ως	 προς	 την	 κοινωνική	 και	
αισθητική	διάσταση	(η	οποία,	ενδεικτικά,	τεκμηριώνεται	από	
τα	 υλικά,	 την	 προτεινόμενη	 χρήση	 της	 κατασκευής,	 την	
επίδραση	που	θα	έχει	στη	λειτουργικότητα	της	γειτονιάς)	

30	

	 Ρεαλιστικότητα	 και	 εφικτότητα	 του	 πλάνου	 βιωσιμότητας	
μετά	την	υλοποίηση	και	κατά	τη	διάρκεια	της	χρήσης.	 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	 μέλη	 του	
δήμου	Αθηναίων	και	της	Ε.Α.Τ.Α.		και	από	δύο	ειδικούς	στον	τομέα	των	αστικών	παρεμβάσεων.		
	
	
Η	διαδικασία	αξιολόγησης	περιλαμβάνει	δύο	στάδια:	
	
i)	Α	Φάση:	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.,	7	και	8.		
ii)	Β	Φάση:	Ποιοτική	αξιολόγηση	των	προτάσεων	βάσει	των	βαθμολογούμενων	κριτηρίων,	όπως	προσδιορίζονται	
στις	παραγράφους	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	Β	φάση	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	θα	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.	
	
Πέρα	από	τους	επιτυχόντες	θα	υπάρχουν	και	επιλαχόντες.	Σε	περίπτωση	που	κάποια	επιλεχθείσα	ομάδα	είτε	για	
δικούς	της	λόγους,	είτε	για	λόγους	μη	αποδοχής	των	όρων	του	προγράμματος	αποκλειστεί	από	το	πρόγραμμα,	
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θα	αντικαθίσταται	από	τη	πρώτη	επιλαχούσα	ομάδα.		
	
Κατά	την	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,	7	και	8,	το	οποίο	εγκρίνεται	από	
το	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	 στις	 παρ.	 5.4.,	 το	 οποίο	 υποβάλλεται	
προς	έγκριση	στο	Διευθύνοντα	Σύμβουλο	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.		
	

Κατά	των	ανωτέρω	αποφάσεων,	οι	ενδιαφερόμενοι	μπορούν	να	υποβάλλουν	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	 στο	 Διευθύνοντα	
Σύμβουλο	της	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.	

	
Οι	λοιποί	όροι	εκτέλεσης,	εποπτείας	και	παραλαβής	των	παραδοτέων	του	Έργου	θα	προβλέπεται	εκτενώς	στη	
σύμβαση	που	θα	υπογραφεί	μεταξύ	των	προκριθέντων	υποψηφιοτήτων	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:	
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	

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

• 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	 υπολοιπόμενης	 χρηματοδότησης	 (όπως	 για	 παράδειγμα	 συμφωνητικό	 με	 χορηγό,	 έγκριση	
δανείου,	υπεύθυνη	δήλωση	κ.α.).	
	
Για	φυσικά	πρόσωπα:	
1. Αντίγραφο	δελτίου	ταυτότητας	
2. Αντίγραφο	ποινικού	μητρώου	για	κάθε	μέλος	της	ομάδας	
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3. Στην	 περίπτωση	 της	 συγχρηματοδότησης,	 θα	 πρέπει	 να	 προσκομιστεί	 αποδεικτικό	 που	 αποδεικνύει	 την	
εξασφάλιση	 της	 υπολοιπόμενης	 χρηματοδότησης	 (όπως	 για	 παράδειγμα	 συμφωνητικό	 με	 χορηγό,	 έγκριση	
δανείου,	υπεύθυνη	δήλωση	κ.α.).	

	
	
8.	ΧΡΟΝΟΣ	ΚΑΙ	ΤΟΠΟΣ	ΥΠΟΒΟΛΗΣ	ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ	
	
Η	 παρούσα	 πρόσκληση	 θα	 αναρτηθεί	 στην	 ιστοσελίδα	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.,	  www.polis2thisisathens.gr	 και	 στη	
ΔΙΑΥΓΕΙΑ.	 Θα	 παραμένει	 αναρτημένη	 τουλάχιστον	 σαράντα	 πέντε	 (45)	 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	 και	 την	 Παρασκευή	 27	 Απριλίου	 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	 τριών	 (3)	 ημερών	 από	 τη	 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	υποψηφιότητά	τους	σε	έντυπη	μορφή	εντός	σφραγισμένου	φακέλου	και	εντός	αποκλειστικής	προθεσμίας	
που	αρχίζει	από	την	ημέρα	της	ανάρτησης	της	παρούσας	στην	 ιστοσελίδα	www.polis2thisisathens.gr	ήτοι	από	
Παρασκευή	30	Μαρτίου	2018	έως	και	την	Τρίτη	15	Μαΐου	2018	και	ώρα	16.00	στο	γραφείο	Πρωτοκόλλου	της	
Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.,	επί	της	οδού	Ξενοφώντος	7,	1ος	όροφος.		
	
	
8.1.	Ο	φάκελος	της	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.	 ΑΕ	 1025/ΕΥΥΑΠ	 1004/30.03.2018	 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	ΠΟΛΗ²	του	Δήμου	Αθηναίων».		
	
Η	ημερομηνία	υποβολής	του	φακέλου	πρότασης	αποδεικνύεται	μόνο	από	το	πρωτόκολλο	εισερχόμενων	της	
Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.		
	
8.2.	Oι	αιτήσεις	θα	πρέπει	να	υποβάλλονται	σε	έντυπη	μορφή	(προκειμένου	να	πρωτοκολληθούν)	μέσω:		

1.	ΕΛΤΑ	ή		
2.	Εταιριών	Ταχυμεταφορών	(courier)	ή	
3.	 Επιτόπιας	 παράδοσης	 στο	 γραφείο	 Πρωτοκόλλου	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.,	 επί	 της	 οδού	 Ξενοφώντος	 7,	 1ος	

όροφος.	
	
Οι	έντυπες	Αιτήσεις	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	
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καταληκτική	 ημερομηνία	 και	 ώρα	 16:00.	 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.	
	
	
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	 υπογραφή	 σύμβαση	 με	 την	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 σύμφωνα	 με	 τους	
όρους	της	παρούσης.		
	
	

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