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Έχοντας υπόψη:
i.

ii.

iii.

iv.

τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997(ΦΕΚ 206 Α/08.10.1997) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του Ν .2190/1994 και άλλες διατάξεις», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και ιδίως
των διατάξεων της παρ. 4 στοιχ. δ) και της παρ. 8 στοιχ. β),
τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
και ιδίως του άρθρου 252 παρ. 3 περ. β’ τελευταίο εδάφιο, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 16
παρ. 1 του ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31.07.17) και ορίζει ότι «Οι αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.
δεν ανήκουν στους φορείς του δημοσίου τομέα {…}»,
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”,
το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.07.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
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την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
την απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014) 10170 final/18.12.2014, που αφορά την
έγκριση του Ε.Π. «Αττική» 2014–2020, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με
αριθμό C(2018) 8869 final/12.12.2018,
το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
το ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 -2013»,
το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο
117 αυτού, όπως ισχύει,
τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016) «Προσαρμογή
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ και άλλες διατάξεις Υπ. Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τροποποίηση Ν.4314/14 ΦΕΚ Α265)»,
την υπ’ αριθ. 3/109ο Δ.Σ./23‐12‐2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., με την
οποία καθορίστηκαν τα αρμόδια όργανα για την ανάθεση συμβάσεων βάσει των άρθρων 116 έως 119
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και την παροχή δικαιώματος υπογραφής
από το Δ.Σ. στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, όπου απαιτείται.
την υπ’ αριθ. 57654/23.05.2017 (Β' 1781) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», με την οποία
τροποποιείται η με αρ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων
θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
την υπ’ αριθ. 158/2016 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Εγκριση “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης
Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας
σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016)»,
την υπ' αριθ. πρωτ. 55/10.01.2018 (ΑΔΑ ΩΦΔΦ7Λ7-5ΗΚ) απόφαση (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) της
Περιφερειάρχη Αττικής για την «Έγκριση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της "Αστικής
Αρχής: Δήμος Αθηναίων - ΕΑΤΑ Α.Ε." με τίτλο: «Αθήνα 2020: Βιώσιμη Ανάπτυξη για τον τουρισμό, τον
πολιτισμό, την καινοτομία», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. και το Ε.Κ.Τ.,
την υπ' αριθ. 56/19.01.2018 (ΦΕΚ 72/Β/2018) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής για τον ορισμό του
«Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ Α.Ε.» ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αττική» 2014-2020,
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την υπ’ αριθ. πρωτ. 3048/ΕΦΔ 179 /02.08.2018 πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης EATΑ
για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «Αττική» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας
03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας
της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας» με κωδικό (ΕΑΤΑ6),
το με ID 53921 – 31.10.2018 Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» και τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα προς
τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΕΑΤΑ, για τη χρηματοδότηση της υπόψη πράξης στο Π.Ε.Π.
«Αττική» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας
Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας»,
την με αρ. πρωτ. 5009/ΕΦΔ399/21-12-2018 1η τροποποίηση της πρόσκλησης του Ενδιάμεσου Φορέα
Διαχείρισης EATΑ για την υποβολή προτάσεων στο Π.Ε.Π. «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 στο πλαίσιο του Άξονα
Προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση
της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή της
Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» με κωδικό (ΕΑΤΑ6, έκδοση 2η) με ΑΔΑ: ΩΖΙΤΟΡΙΝ-ΡΜΝ ως προς τη
διόρθωση της κατηγορίας απλοποιημένου κόστους και την προσθήκη 2 δεικτών εκροής για την
καλύτερη παρακολούθηση της πράξης,
Το υπ' αριθ. πρωτ. 5010/ΕΦΔ400/21.12.2018 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΦΔ ΕΑΤΑ προς το Δικαιούχο
«ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» με τίτλο:
«Τροποποίηση εκδοθείσας πρόσκλησης ΟΧΕ Αθήνας 3d»,
την υπ' αριθ. πρωτ. 4851/24.12.2018 απάντηση του Δικαιούχου «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ» με τίτλο: «Υποβολή συμπληρωματικών
στοιχείων στην ήδη υποβληθείσα πρόταση με κωδικό ΟΠΣ 5034507» (Υποβολή ΟΠΣ 31-10-2018, ID
53921),
την υπ’ αριθ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης
με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822)
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014
- 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 20142020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων
αξιολόγησης πράξεων»,
την υπ’ αριθ. πρωτ. 5040/ΕΦΔ 410/28-12-2018 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ
(MIS) 5034507 στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση
Επενδύσεων και προαγωγή της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Αττική» (ΑΔΑ: Ρ452ΟΡΙΝΨΦΜ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΦΔ 89/19-02-2021 απόφαση του
Δημάρχου Αθηναίων (ΑΔΑ: 6ΚΠΩΟΡΙΝ-ΩΑΧ),
την υπ’ αριθ. πρωτ. 283/ΕΥΥΑΠ 265/21.1.2019 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του
Υποέργου 1 «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του προορισμού Αθήνα» της Πράξης
«Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια»
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507 (ΑΔΑ: 67ΤΓΟΡΙΝ-ΚΘ4).
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το Ν. 4591/2019 (ΦΕΚ 19/12-02-2019) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την
προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του
δημόσιου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου
2017,
την υπ’ αριθ. πρωτ. 729/ΕΥΥΑΠ 689/21.2.2019 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με
την οποία ορίστηκαν η τριμελής Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών ή/και Αξιολόγησης Προσφορών,
αρμόδια για την διενέργεια Διαγωνισμών και αξιολόγηση προσφορών βάσει του άρθρου 5 και
ειδικότερα των άρθρων 116 έως 119 περί συνοπτικών διαγωνισμών και απευθείας αναθέσεων του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ Α/147/8-8-2016), η Τριμελής Επιτροπή Ενστάσεων και η τριμελής Επιτροπή
Παρακολούθησης και Παραλαβής («ΕΠΠΕ») αρμόδια για την παρακολούθηση, πιστοποίηση και
παραλαβή του φυσικού αντικειμένου και των σχετικών παραδοτέων στο πλαίσιο του ως άνω
Υποέργου 1 που υλοποιείται από την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. με ίδια μέσα (ΑΔΑ: 9ΦΞΨΟΡΙΝ-ΓΑΓ), όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ, πρωτ. 2382/ΕΥΥΑΠ 2247/31.7.2020 απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβουλου Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 6Χ1ΚΟΡΙΝ-ΤΩΖ),
το Ν. 4624/2019 - ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων,
την υπ’ αριθ. 2/152ο Δ.Σ./03.10.2019 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 (ΑΔΑ: ΨΝΤΖΟΡΙΝ-ΞΟ1),
την υπ’ αριθ. πρωτ. 3381/ΕΥΥΑΠ 3167/13.11.2020 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 1η Τροποποίηση Απόφασης
υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Εξειδικευμένες ενέργειες προώθησης και προβολής του
προορισμού Αθήνα» της Πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της Αθήνας
μέσα από B2B και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507 (ΑΔΑ: Ω078ΟΡΙΝ-ΓΟ3),
το τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου 1 της πράξης «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης
και Προβολής της Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5034507,
το εγκεκριμένο τροποποιημένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης,
την υπ’ αριθ. γεν. πρωτ. 837 ΕΥΥΑΠ 778/04.03.2021 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για τη διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή
Αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη,
τροφοδότηση και
επικοινωνιακή προβολή
διαδικτυακής εφαρμογής και Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android – IOS)» (ΑΔΑ: 6Υ6ΖΟΡΙΝ-ΔΚ9),
το υπ’ αριθ. Πρωτ. Τεύχος Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την
επιλογή Αναδόχου του έργου «Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τροφοδότηση και επικοινωνιακή προβολή
διαδικτυακής εφαρμογής και Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android – IOS)» (ΑΔΑ: 9ΛΘΠΟΡΙΝΟ7Φ, AΔΑΜ: 21PROC008236199),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 4

ΑΔΑ: ΡΜΣΧΟΡΙΝ-ΞΓΒ

1. Την παράταση της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στο πλαίσιο της διακήρυξης του
Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο
«Σχεδιασμός, ανάπτυξη, τροφοδότηση και επικοινωνιακή προβολή διαδικτυακής εφαρμογής και
Εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα (Android – IOS)» του Υποέργου 1 το οποίο υλοποιείται με ίδια μέσα
(αυτεπιστασία) της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Προώθησης και Προβολής της
Αθήνας μέσα από B2B και B2C κανάλια», με Κωδικό ΟΠΣ 5034507 (ΑΔΑ: 9ΛΘΠΟΡΙΝ-Ο7Φ, AΔΑΜ:
21PROC008236199) (εφεξής «Διακήρυξη»), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 1.5 της Διακήρυξης.
2. Νέα Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και
ώρα 16:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής
(Πρωτόκολλο), Ξενοφώντος αρ. 7, 10557 Αθήνα.
3. Κατά τα λοιπά οι όροι της Διακήρυξης παραμένουν ως έχουν.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος E.A.T.A. A.E.

Ευάγγελος Βλάχος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σελίδα 5

