
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Αθήνα, 19-09-2012 
Αρ. Γεν. Πρωτ.: 485/19-09-2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 
Αρ. Πρωτ. ΕΦΔ: 29/19-09-2012 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΔΕΚΑΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (13ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»  της 7ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 

 

ΘΕΜΑ 2ο:     Προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση έργου με τίτλο: Έγκριση για 
την δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση έργου 
με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και 
Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.A.T.Α. A.E.) του Δήμου 
Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Αττική»  με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και 
ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης 
των προβλημάτων των Δημοτών».  

 

Στην Αθήνα σήμερα, 7 Σεπτεμβρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στην έδρα της 

Εταιρείας, οδός Ξενοφώντος, αρ. 7, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής κατόπιν της από 

4 Σεπτεμβρίου 2012 πρόσκλησης του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, κ. Αλέξη 

Γαληνού.   

Παρευρέθηκαν οι κ.κ.: Γ. Μπρούλιας, Πρόεδρος, Ε. Καστανάκης, Αντιπρόεδρος, καθώς και 

τα Μέλη Β. Μασσέλος, Ι. Βιδάκης, Α. Μοροπούλου, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Α. 

Γαληνός, διά εξουσιοδοτήσεως στον Γ. Μπρούλια. 

Απουσίαζαν, καίτοι κλητεύθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Χρ. Κίσσας και Π. Καράμπελας, Μέλη.  

Αφού λήφθηκαν υπόψη :  



α) η εισήγηση του Προέδρου περί έγκρισης προκήρυξης διαγωνισμού για σύναψη 
σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

β) οι απόψεις των μελών του σώματος και οι ανάγκες για την λειτουργία της Εταιρείας  

 

Αποφασίστηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα: 

1. Η προκήρυξη διαγωνισμού για την υπογραφή σύμβασης με σκοπό την υλοποίηση 
του έργου με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.A.T.Α. A.E.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της 
εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»  με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη 
και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης των 
προβλημάτων των Δημοτών» και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά.  

2. Την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων διενέργειας διαγωνισμού για την 
ανάθεση του ως άνω έργου, όπως αυτοί περιγράφονται στο επισυναπτόμενο 
τεύχος δημόσιας ανακοίνωσης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του 
παρόντος. 

3. Οι γενικοί όροι της προκήρυξης, του τρόπου σύνταξης των προσφορών, της 
αξιολόγησής τους και ακολούθως της υπογραφής της σύμβασης περιγράφονται 
αναλυτικά στο επισυναπτόμενο τεύχος Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.  

4. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των 
εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα καλυφθεί 
από το υποπρόγραμμα Α΄ συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής, δυνάμει της υπ’ αριθ. 27158/ΕΥΣΣΑΑΠ 1390/14-06-
2012 Απόφασης Έγκρισης της 1ης τροποποίησης του προγράμματος Τεχνικής 
Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής 2007-
2013» για το έτος 2012. 

5. Η διάρκεια του θα είναι τέσσερις (4) Μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. 

6. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 05-10-2012, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 16:00. Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία 
«Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.», Ξενοφώντος 7, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 57 (Πρωτόκολλο).  

7. Η συνημμένη στο παρόν διακήρυξη θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε http://www.aeda.gr για δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημερολογιακές 
ημέρες. Επίσης θα αναρτηθεί στις εξής ιστοσελίδες: http://www.atedco.gr  και 
http://www.cityofathens.gr. Από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της 
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθεύονται αντίτυπο της 
Διακήρυξης από τη γραμματεία της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (Ξενοφώντος 7, Τ.Κ. 105 57, 
Αθήνα, τηλ. 210 32 53 123) τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα έως Παρασκευή, 
ώρες 10.00 π.μ. έως και 16.00. 
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8. Η παραλαβή, αποσφράγιση, έλεγχος των δικαιολογητικών και αξιολόγηση των 
προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που έχει 
συγκροτηθεί με ταυτάριθμη απόφαση της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

9. Η ανάθεση του έργου διέπεται από το Π.Δ. 4/2002 και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το 
ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς 
όρους. 

10. Οι κ. κ. Γιώργος Μπρούλιας και Αλέξης Γαληνός εξουσιοδοτούνται για τις 
περαιτέρω απαιτούμενες από τον νόμο ενέργειες.  

 

Ο Πρόεδρος 

Γεώργιος Μπρούλιας 

Ο Αντιπρόεδρος 

Ελευθέριος Καστανάκης 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Αλέξης Γαληνός,  

Τα Μέλη 

Αντωνία Μοροπούλου  

Βασίλειος Μασσέλος 

Ιωάννης Βιδάκης 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αθήνα, αυθημερόν 

 

                     Γεώργιος Μπρούλιας 

 

Πρόεδρος ΔΣ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 

 

 «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 
Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) 

του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»  με 

σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της 
Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών»  

 
 
 
 
 
 
 
 

Το έργο υλοποιείται με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2012 
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Αναθέτουσα Αρχή: Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης 
 

Προϋπολογισμός έργου:  Έως εκατό  χιλιάδες ευρώ (100.000€) (πλέον ΦΠΑ) 

Διάρκεια έργου :                              τέσσερις (4) Μήνες  από την υπογραφή της Σύμβασης  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών:  Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012, ώρα 16.00 

Η  Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Δήμου Αθηναίων, η οποία ενεργεί ως Ενδιάμεσος 

Φορέας Διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013, προτίθεται να αναθέσει με τις διαδικασίες 

που προβλέπονται στο άρθρο 3 παρ. 3 Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3/Α’/14-1-2002) για την εκτέλεση 

ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης, το έργο με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της 
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος 
Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε) του Δήμου Αθηναίων για 
την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»  με σκοπό την όσο το 
δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της 
αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών».  

Η ανάθεση διέπεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους κατωτέρω 

γενικούς και ειδικούς όρους.  

1. ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Το πλαίσιο εντός του οποίου θα παρασχεθεί η ως άνω εμπειρογνωμοσύνη διαμορφώνεται 

από τα εξής κανονιστικά κείμενα: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 1083/2006 του 

Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ το ΕΚΤ και το Ταμείο 

Συνοχής. 

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 

θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 

του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής 

και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως 
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τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α΄/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013» και 

ειδικότερα τα άρθρα 2 και 19 αυτού, 

4. Tο άρθρο 19 παρ. 16 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 

(ΦΕΚ/Α'/85/11-4-2012), δυνάμει του οποίου η Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών Α.Ε. O.T.A. ασκεί καθήκοντα ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης στα 

Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ. 

5. Την υπ’ αριθ. 17192/ΕΥΣ 2382/6-4-2012 (ΦΕΚ/Β’/1277/11-4-2012) απόφαση της 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναφορικά με την 

«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττικής» του ΕΣΠΑ στην Εταιρεία Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΕΔΑ) του Δήμου Αθηναίων». 

6. Tην υπ' αριθ. 20637 / ΕΥΣΣΑΑΠ 1107 / 4-5-2012 απόφαση έγκρισης του  

προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττικής 2007 - 2013», για το έτος 2012. 

7. Την υπ’ αριθ. 27158 / ΕΥΣΣΑΑΠ 1390 Απόφαση έγκρισης της 1ης τροποποίησης 
του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττικής 2007-2013», για το έτος 2012. 

8. Το Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας – στήριξης και διαχείριση των 

αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α’/14-1-2002). 

9. Τον εγκεκριμένο «Οδηγό Διαδικασιών και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας 

Στήριξης των Ειδικών Υπηρεσιών που εφαρμόζουν το Π.Δ. 4/2002» της 

Διαχειριστικής Αρχής του Κ.Π.Σ. 

10. Την Υπουργική Απόφαση 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ/Β’/ 1856/26-11-

2010) «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της 

εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους». 

11. Την υπ’ αριθ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008 (ΦΕΚ 540/ Β΄/27-3-2008) Υπουργική 

Απόφαση του Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 

43804/ΕΥΘΥ 2041/7.9.2009 (ΦΕΚ 1957/Β’/9-9-2009) και 28020/ΕΥΘΥ 

1212/30.6.2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄/19-7-2010) Υπουργικές Αποφάσεις του Συστήματος 

Διαχείρισης και ισχύει. 

12. τον Κανονισμό Προμηθειών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε, 

13. Την υπ’ αριθ. 2 Απόφαση της 13ης Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ε.Α.Δ.Α. Α.Ε, που έλαβε χώρα την 7η Σεπτεμβρίου 2012. 
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2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

Σκοπός  του αντικειμένου του έργου είναι η υποστήριξη της όσο το δυνατόν ταχύτερης και 

ευρύτερης εφαρμογής τους Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου για την αναβάθμιση του 

Κέντρου της Αθήνας και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Δημοτών. 

Το έργο του Συμβούλου αφορά στην τεχνική υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και 

Τουριστικής Προβολής Αθηνών – Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την 

επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική» και ειδικότερα στους εξής άξονες:  

1. Ποιότητα Ζωής: προσπάθειες αναβάθμισης περιοχών του Κέντρου της Αθήνας που 

έχουν επιβαρυνθεί όχι μόνο Πολεοδομικά (λόγω Υψηλού Συντελεστή Δόμησης) αλλά 

και λόγω της εισροής πληθυσμού μεγαλύτερου από αυτό που μπορούν να 

εξυπηρετήσουν οι υποδομές. Ο στόχος περιλαμβάνει έργα υποδομής που θα 

ανακουφίσουν το δοκιμαζόμενο κέντρο αλλά και άλλες υποβαθμισμένες περιοχές. 

2. Ασφάλεια και Υγιεινή: παρεμβάσεις σε επίπεδα ασφάλειας και αναβάθμισης της 

Υγιεινής σε προβληματικές περιοχές. 

3. Κοινωνική Συνοχή: δράσεις που σαν σκοπό θα έχουν να ανακουφίσουν 

δοκιμαζόμενα στρώματα του πληθυσμού, προστασία των ανθρώπων της 3ης Ηλικίας, 

μείωση της Ανεργίας, χρήσης Ανενεργού Ανθρωπίνου Δυναμικού σε κοινωνικές 

δράσεις, απομάκρυνση των μη νομίμων μεταναστών και ένταξης των νομίμων στην 

τοπική κοινωνία, κ.α.  

4. Στήριξη της Οικονομίας: καινοτόμα προγράμματα στήριξης των τοπικά παραγόμενων 

υπηρεσιών (Τουρισμός αλλά και λοιπές Υπηρεσίες), κ.α. 

Το έργο του Συμβούλου Επιτάχυνσης σε αυτό το πλαίσιο αναλύεται στις παρακάτω 

υπηρεσίες: 

- Παρακολούθηση της τροποποίησης του Αναπτυξιακού Σχεδίου του Δήμου και της 

σειράς των παρεμβάσεων. 

- Εξέταση των προοπτικών έγκαιρης και αποτελεσματικής εκτέλεσης των 

προγραμματιζόμενων έργων. 

- Αποτύπωση ενδεχόμενων κινδύνων από την εμφάνιση  «κοιμώμενων» έργων. 

- Εξέταση / παρακολούθηση της εξέλιξης ανταπόκρισης του ΔΑ στις προσκλήσεις της 

ΕΦΔ σε αναπτυξιακά και ώριμα έργα. 

- Διερεύνηση της δυνατότητας ένταξης νέων ώριμων και αναπτυξιακά σκόπιμων 

έργων. 
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- Υποστήριξη των υπηρεσιών κατά το σχεδιασμό, προκήρυξη, ένταξη και 

παρακολούθηση έργων και κατά τη διαμόρφωση διοικητικών διαδικασιών και 

εργαλείων ώστε να επιτευχθεί η απαραίτητη επιτάχυνση υλοποίησης του 

προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης. 

Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του έργου του Συμβούλου θα περιλαμβάνει: 

- Τεχνική Υποστήριξη 

- Υποστήριξη των διαδικασιών ωρίμανσης των προτεινόμενων έργων 

- Υποστήριξη των στελεχών της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. στην οργάνωση διαδικασιών 

παρακολούθησης της προόδου φυσικής υλοποίησης των Πράξεων του ΠΕΠ 

Αττικής, των αναδόχων των Υποέργων, καθώς και των Υποέργων που θα 

υλοποιηθούν με ίδια μέσα, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση των 

χρονοδιαγραμμάτων και τη συμφωνία των δαπανών με τους αντίστοιχα 

εγκεκριμένους προϋπολογισμούς. 

- Τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και των διοικητικών ενεργειών. 

- Σχεδιασμό και εφαρμογή του τρόπου ενημέρωσης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την 

εξέλιξη του κάθε έργου και την υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων παραγόντων 

στην υλοποίηση του. 

- Έγκαιρο εντοπισμό προϋποθέσεων που απαιτούνται για την ομαλή εξέλιξη του 

κάθε Έργου, η μη εκπλήρωση των οποίων δύναται να θέσουν σε κίνδυνο την 

υλοποίησή του και έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους. 

- Ολοκληρωμένη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση και πληροφόρηση με τη μορφή 

τεκμηριωμένων προτάσεων σχετικά με πιθανές αλλαγές των χρονοδιαγραμμάτων 

υλοποίησης του κάθε έργου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση οφείλουν να 

τυγχάνουν της αποδοχής και έγκρισης της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. 

- Έγκαιρο εντοπισμό επιπτώσεων από μη τήρηση σχεδιαζόμενων ενεργειών ή 

χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και υποβολή προτάσεων διαχείρισής τους. 

- Υποστήριξη των διαδικασιών παροχής πληροφοριών προς την Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε., της 

επιμέρους Ομάδας Εργασίας ή προς άλλους εξουσιοδοτημένους φορείς σχετικά 

με τη πρόοδο υλοποίησης του κάθε Έργου. 

- Μεταφορά τεχνογνωσίας προς τα εμπλεκόμενα στελέχη των δικαιούχων  σε ό,τι 

αφορά στο σύνολο των διαδικασιών σχεδιασμού, παρακολούθησης και 

παραλαβής του κάθε έργου . 

- Υποστήριξη για την προετοιμασία εκθέσεων προόδου 

- Υποστήριξη στη διαδικασία Εθνικών και Κοινοτικών ελέγχων, κατά την 

προετοιμασία, διενέργεια και εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών για τη 

συμμόρφωση με τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
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Αναλυτικός Πίνακας των προτεινόμενων έργων επισυνάπτεται στην παρούσα ως 
Παράρτημα 1. 

3. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

Οι στόχοι του έργου θα επιτευχθούν με την υλοποίηση τριών Παραδοτέων τα οποία 

περιγράφονται στη συνέχεια. 

Ι. Παραδοτέο Α. Αποτύπωση της κατάστασης των έργων. 

Η Έκθεση αυτή περιλαμβάνει περιγραφή της κατάστασης των προτεινόμενων έργων και 

κυρίως των προβλημάτων που υπάρχουν και προτάσεις αντιμετώπισής τους, καθώς και ένα 

χάρτη με κρίσιμες ενέργειες και τα χρονικά διαστήματα που αυτές θα πρέπει να υλοποιηθούν 

για την επιτυχή ολοκλήρωση των στόχων (σχέδιο δράσης). Αυτό το σχέδιο μετά την 

παραλαβή του από την Αναθέτουσα Αρχή θα αποτελεί σημείο Αναφοράς για τα επόμενα 

παραδοτέα.  

ΙΙ.  Παραδοτέο Β. Διμηνίες  εκθέσεις πεπραγμένων  

Κάθε διμηνιαία έκθεση πεπραγμένων θα περιλαμβάνει πέραν της αναλυτικής καταγραφής 

των ενεργειών του, την πρόοδο των έργων, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο δράσης και πιθανές 

προσαρμογές, προκειμένου να επιτευχθούν οι  στόχοι. 

ΙΙΙ. Παραδοτέο Γ. Έκθεση ολοκλήρωσης 

Η έκθεση ολοκλήρωσης θα περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων των πεπραγμένων της 

τελευταίας περιόδου και μία συνολική εικόνα του έργου του συμβούλου  για όλη την περίοδο 

και μία αποτίμηση του έργου, σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί. 

4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η διάρκεια του έργου καθορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.  

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου, εκτός των εργασιών που είναι απαραίτητο να 

γίνουν στα γραφεία του αναδόχου, θα γίνεται καθ’ υπόδειξη από τον Ενδιάμεσο Φορέα 

Διαχείρισης, τόσο στην έδρα των Τελικών Δικαιούχων όσο και στην έδρα του Ενδιάμεσου 

Φορέα Διαχείρισης. 

Το Παραδοτέο Α, θα υποβληθεί ένα (1) μήνα μετά την υπογραφή της σύμβασης. 

Το Παραδοτέο Β, υποβάλλεται εντός δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς. 

Το Παραδοτέο Γ θα υποβληθεί με τη λήξη της σύμβασης. 

5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο προϋπολογισμός του Έργου είναι εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000€),  μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου θα προβλέπεται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ 
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αυτού και της  «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.». 

Η αμοιβή θα καταβάλλεται με την παραλαβή των παραδοτέων και την έκδοση των 

πρωτοκόλλων παραλαβής από την Επιτροπή Παραλαβής.  

Το έργο δύναται να ενταχθεί και να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η δημόσια ανακοίνωση τεύχους διαγωνισμού γίνεται με στόχο την επιλογή αναδόχου του 

έργου με τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής 

Προβολής Αθηνών, Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής 

και την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Αττική»  με σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη 

αναβάθμιση του Κέντρου της Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των 

Δημοτών», με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας 

στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων» και τους κατωτέρω γενικούς και ειδικούς 

όρους.  

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής – υποβολής Πρότασης 
Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα Δημόσια ανακοίνωση  τεύχους διαγωνισμού έχουν: 

α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε 

τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997, 

που δραστηριοποιείται νόμιμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών, σχετικών με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού. 

β)  Ενώσεις φορέων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο 

κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 

ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, που ασχολούνται νόμιμα 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό με την παροχή υπηρεσιών σχετικών με το αντικείμενο 

του παρόντος Διαγωνισμού, οι οποίοι υποβάλλουν κοινή Προσφορά. 

 Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα:  
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• Με την υποβολή της Πρότασης κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - 

ανάθεσης της Σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι 

πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 

• Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή 

προκειμένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όμως να το πράξουν σε 

περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της 

Σύμβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. 

• Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα μέλος αυτών να 

διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1.2 της παρούσας.  

Κάθε συμμετέχων, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να μετέχει σε 

περισσότερες από μια προσφορές. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν 

αυτόνομα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από μία προσφορές, 

αποκλείονται από το διαγωνισμό και μαζί με αυτούς και οι προσφορές στις οποίες 

συμμετείχαν. 

Από το δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά αποκλείονται: 

α) οι προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική 

απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συμμετοχή σε εγκληματική 

οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες.  

β) οι προσφέροντες, που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 

δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή υπό δικαστική συμπαράσταση (στη 

περίπτωση που ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο) ή αναγκαστικό συμβιβασμό ή 

εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση 

αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού. 

γ) οι προσφέροντες, που έχουν καταδικασθεί για αδίκημα που αφορά στην 

επαγγελματική διαγωγή, βάσει απόφασης με ισχύ δεδικασμένου ή έχουν διαπράξει 

επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε τρόπο 

από την αναθέτουσα αρχή. 

1.2. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής / Τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες 

Ο Προσφέρων πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη επαγγελματική ενασχόληση, εξειδικευμένες 

γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, όπως αυτό 

εξειδικεύεται στην παρούσα, ώστε να αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό 

ανάθεση έργου. 
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Συγκεκριμένα ο Προσφέρων θα πρέπει να αποδείξει επί ποινή αποκλεισμού ότι διαθέτει 

εμπειρία στα ακόλουθα πεδία: 

1. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου που χρηματοδοτούνται από την Τεχνική 

Βοήθεια Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

2. Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων σε προσκλήσεις Διαχειριστικών Αρχών και 

στην τήρηση των υποχρεώσεών τους. 

3. Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Μέσων.  

4. Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και Master Plan.  

 

Η στελέχωση της Ομάδας Έργου του Αναδόχου θα πρέπει να έχει την παρακάτω δομή: 

Θα πρέπει να απαρτίζεται από τουλάχιστον πέντε (5) στελέχη με κατ’ ελάχιστον σύνθεση και 

προσόντα τα εξής:  

- Υπεύθυνος έργου (Υ.Ε.), πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οικονομικής ή τεχνικής 

κατεύθυνσης, με υπερδεκαετή εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού / ανάπτυξης και διαχείρισης 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων. Επίσης να έχει τις γνώσεις και την 

εμπειρία για να συντονίσει το σύνολο των προσφερόμενων υπηρεσιών. 

- Η υπόλοιπη ομάδα έργου, συγκροτούμενη από τουλάχιστον πέντε (5) άτομα, 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με προσόντα / εμπειρία στις ακόλουθες κατηγορίες / 

αντικείμενα υπηρεσιών: 

α) Σχεδιασμός, διαχείριση, αξιολόγηση Δράσεων και Έργων  

β) Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης 

γ)          Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Μέσων 

Η απαιτούμενη εμπειρία του κάθε ενός από τα εν λόγω πέντε (5) άτομα της Ομάδας έργου,  

θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 3ετής  σε μια ή περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες / 

αντικείμενα υπηρεσιών.  

Η Ομάδα έργου, πέραν του Υπεύθυνου  έργου, θα πρέπει να καλύπτει στο σύνολό της την εν 

λόγω απαιτούμενη εμπειρία. 

Η Ομάδα έργου των πέντε (5) ατόμων πρέπει να διαθέτει τις παρακάτω ειδικότητες: 

α) Μηχανικός με εμπειρία στην υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

β)  Επιστήμονας με εμπειρία σε θέματα πολιτισμού / τουρισμού. 

γ)  Επιστήμονας με εμπειρία σε θέματα υγείας. 

δ) Μηχανικός με εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος. 
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ε)   Νομικός με εμπειρία σε αναπτυξιακά θέματα και θέματα χρηματοδοτήσεων.  

Η συνολική χρονοαπασχόληση της Ομάδας έργου θα είναι τουλάχιστον τριάντα (30) 

ανθρωπομήνες. 

 

 Ο Προσφέρων οφείλει να αποδείξει την κάλυψη από την πλευρά του των ανωτέρω 

ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του 
Φακέλου Δικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκμηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και 

οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεμελιώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες 

τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην 

παράγραφο 2.5. της παρούσας. 

 

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται στην 

παράγραφο 1.2. θα πρέπει να κατατίθεται σε αυτοτελή ενιαία αύξουσα αρίθμηση. 

 

2. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

2.1. Προθεσμία Υποβολής Προσφορών  
Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012, ώρα 16.00.  

Μετά τη κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή 

διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή 

Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές.  

2.2. Σύνταξη Προσφορών  

Οι προσφορές προκειμένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική 

Γλώσσα και σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω στα Σημεία 2.5, 2.6 και 2.7 της 

παρούσης. 

 

2.3. Υποβολή Προσφορών  

⎯ Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αρμόδια Υπηρεσία –  

⎯ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ  – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  , Ξενοφώντος 7, Αθήνα, μέχρι την  
Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012, ώρα 16.00. Η ημερομηνία αποδεικνύεται μόνο από το 

πρωτόκολλο εισερχόμενων της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν 

σχετικά με το παρόν τεύχος της δημόσιας  ανακοίνωσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνουν τα ερωτήματά τους με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 210-5222743 με την ένδειξη 
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«Δημόσια ανακοίνωση  τεύχους διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου με τίτλο: «Τεχνική 
Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 
Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) 
του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»  με 
σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της 
Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών»  

Δεκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και μέσω : 

1. ΕΛΤΑ 

2. Εταιριών Ταχυμεταφορών  

Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν 

μόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, μέχρι την 

ως άνω ημέρα και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Επισημαίνεται ότι η 

ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν λαμβάνεται υπόψη. 

3. Εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων  

Σε κάθε περίπτωση, οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Ε.Α.Τ.Α. 

Α.Ε.  πριν ή κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 16:00. 

⎯ Οι φάκελοι με τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυμία 

και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: 

 
Προσφορά 

 
«Τεχνική Υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών, 
Αναπτυξιακή Ανώνυμος Εταιρεία Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.) 

του Δήμου Αθηναίων για την επιτάχυνση της εφαρμογής και την επίτευξη των 
αναπτυξιακών στόχων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική»  με 

σκοπό την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ευρύτερη αναβάθμιση του Κέντρου της 
Αθήνας και της αντιμετώπισης των προβλημάτων των Δημοτών»  

                                                      

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΒΟΛΗΣ  ΑΘΗΝΩΝ  – 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 

  Ημερομηνία Προσφοράς: …………………….. 

 «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία» 

⎯ Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 

⎯ Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από ειδική συνοδευτική επιστολή, στην οποία 

θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.  
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Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφημένος και πρωτότυπα 

υπογεγραμμένος  από το νόμιμο και εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, 

ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη μονογραφή του.  

⎯ Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιμέρους 

φακέλους: 

1. Φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά 

στο Σημείο 2.5.  

2. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται στο 

Σημείο 2.6.  

3. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισμένος επί ποινή 

αποκλεισμού και περιέχει την Οικονομική Προσφορά των συμμετεχόντων. Τα 

περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται στο Σημείο 2.7.  

⎯ Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη 

ημερομηνία και ώρα.  

⎯ Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

από τον προσφέροντα όλων των όρων του Διαγωνισμού. 

2.4 Ισχύς προσφορών  

Οι προσφορές δεσμεύουν τους προσφέροντες για 90 ημερολογιακές ημέρες από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, μπορεί να γίνει παράταση 

του χρόνου ισχύος για ίσο διάστημα. 

2.5 Περιεχόμενα φακέλου "Δικαιολογητικά" 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους στον υποφάκελο 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. Σε αντίθετη 

περίπτωση ή σε περίπτωση μη υποβολής κάποιου δικαιολογητικού σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας, ο προσφέρων αποκλείεται από τη διαδικασία ανάθεσης του έργου. 

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση 

τους στην ελληνική γλώσσα, επί ποινή αποκλεισμού. Ειδικότερα, ο υποφάκελος 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαμβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: 

1. Τα έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντας ήτοι πρόσφατα επικαιροποιημένο 

Καταστατικό του φορέα, απόφαση συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου και 

εκπροσώπησης του φορέα και το αντίστοιχο ΦΕΚ στο οποίο έχει καταχωρηθεί σε 

περίπτωση ανώνυμης εταιρείας και οιαδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το 

κύριο αντικείμενο δραστηριότητας του (π.χ. βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια Δημόσια Αρχή).  

2. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συμφωνητικό συνεργασίας με το οποίο ορίζεται 

και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συμμετοχής στο 

διαγωνισμό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για λογαριασμό της κοινοπραξίας 
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ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό με τον 

διαγωνισμό, έγγραφο. Στο συμφωνητικό αυτό αναγράφονται τα κύρια χαρακτηριστικά της 

ένωσης, οι σχέσεις των μελών της, καθώς και το μέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών. 

3. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: 

(α) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, Επιμελητήριο ή 

επαγγελματική ένωση, 

(β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας δημόσιας  

ανακοίνωσης  τεύχους διαγωνισμού, των οποίων έλαβε γνώση, 

(γ) η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του έργου, 

(δ) τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή, 

(ε) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1.1., 

(στ) είναι φορολογικά ενήμερος, 

(ζ) είναι ασφαλιστικά ενήμερος. 

Σε μεταγενέστερο στάδιο και πριν από την υπογραφή της σύμβασης η αναθέτουσα 

αρχή θα ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο την υποβολή φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας. 

4.  Χρηματοοικονομική ικανότητα: 

1. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την χρηματοοικονομική τους 

ικανότητά, προσκομίζοντας δημοσιευμένους ισολογισμούς ή αποσπάσματα 

ισολογισμών (όπως προβλέπεται στο άρθρο 43 β του Ν. 2190/1920 για τις 

ανώνυμες εταιρείες και στο άρθρο 8 του Ν. 3190/1995 για τις Ε.Π.Ε.) των τριών 

τελευταίων οικονομικών χρήσεων (2009, 2010 και 2011), καθώς και καταστάσεις 

αποτελεσμάτων χρήσης, εφόσον ο προσφέρων υποχρεούται στην κατάρτιση και 

δημοσίευσή τους. 

2. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2011 δεν έχει δημοσιευθεί, οι 

προσφέροντες υποβάλουν, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο θεωρημένου από την 

Εφορία ισοζυγίου μηνός Δεκεμβρίου 2011. Το ισοζύγιο αυτό πρέπει να 

συνοδεύεται από κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται ο Συνολικός Κύκλος 

Εργασιών για τη χρήση 2011 και από ποιους λογαριασμούς του ισοζυγίου 

αποτελείται αυτός. 

3. Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, το οποίο συμμετέχει ως μέλος 

σε Ένωση / Κοινοπραξία, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών 

ισολογισμών ή οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη 

χρηματοοικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος.  

4. Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης 

ισολογισμών, είναι υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της 

χρηματοοικονομικής του κατάστασης, κατά τα ανωτέρω ή οποιουδήποτε άλλου 

σχετικού εγγράφου. 
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5. Σε περίπτωση ένωσης – σύμπραξης που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα 

ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή 

σύμπραξης. 

5. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα,  την τεχνική υποδομή, το 

απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά μορφή απασχόλησης.  

 

6. Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, παρόμοιων, με το 

προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία ολοκλήρωσαν κατά την προηγούμενη τριετία (από το 

έτος 2009 μέχρι και την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών), με ένδειξη της 

οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του παραλήπτη και του ποσοστού 

συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.  

Ως παρόμοια έργα νοούνται εκείνα που, συνδυάζουν ενέργειες όπως οι παρακάτω: 

• Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου που χρηματοδοτούνται από την Τεχνική 
Βοήθεια Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 

• Υποστήριξη Τελικών Δικαιούχων σε προσκλήσεις Διαχειριστικών Αρχών και 
στην τήρηση των υποχρεώσεών τους. 

• Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Μέσων.  
• Σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και Master Plan.  

 
7. Πιστοποιητικά από πελάτες και σχετικές βεβαιώσεις για την υλοποίηση των έργων που 

αναφέρονται στον παραπάνω κατάλογο. Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του 

δημοσίου τομέα, οι παραλαβές να αποδεικνύονται με πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από 

την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή. Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς φορείς, δήλωση του 

εργοδότη των σχετικών συμβάσεων. 

 

8. Αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η 

επαγγελματική εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις των Στελεχών της Ομάδας Έργου 

τους σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας. Τα βιογραφικά πρέπει να συνοδεύονται 

από Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπου να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που έχουν 

δηλωθεί είναι αληθή και ακριβή.  

 

Ενδεικτικό βιογραφικό σημείωμα μελών της ομάδας- έργου επισυνάπτεται στην 
παρούσα ως Παράρτημα 2. 

9. Συμπληρωμένο τον Πίνακα 1 που ακολουθεί, και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά 

στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ 
Εταιρία: ………………………………………………………………………………………….. 
 

Στέλεχος Θέση στην Ομάδα Καθήκοντα 
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8. Κάθε Προσφέρων ορίζει τον Υπεύθυνο Έργου (Υ.Ε.) που θα ηγηθεί της ομάδας έργου. 

Εάν ο Υ.Ε. ή τα μέλη της ομάδας έργου και της ομάδας εξειδικευμένων συνεργατών του 

Υπεύθυνο Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη του γραφείου που υποβάλλει την προσφορά, 

υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ’ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία 
συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και 
δέχονται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. Αντικατάσταση του Υ.Ε., ή των 

μελών της ομάδας έργου κατά την διάρκεια της σύμβασης μπορεί να γίνει μόνο μετά από 

έγγραφη έγκριση της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.». 

Στην περίπτωση περισσότερων του ενός φυσικών ή νομικών προσώπων που 

υποβάλλουν κοινή προσφορά, κάθε συμμετέχων στην ένωση υποχρεούται να 

προσκομίσει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής που προβλέπονται 
στην παράγραφο 2.5. θα πρέπει να κατατίθεται σε αυτοτελή ενιαία αύξουσα 
αρίθμηση. 

2.6. Περιεχόμενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» 

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» διαιρείται στις εξής ενότητες τα περιεχόμενα των 

οποίων περιγράφονται στη συνέχεια: 

⎯ Πρόταση μεθοδολογίας- προσέγγισης του Έργου  

⎯ Οργάνωση – διοίκηση του Έργου του Συμβούλου.  

2.6.1. Πρόταση Προσέγγισης του Έργου 
Η ενότητα Πρόταση Προσέγγισης του Έργου περιέχει αναλυτική περιγραφή του τρόπου με 

τον οποίο ο ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο. Αναλυτικά η πρόταση προσέγγισης 

του έργου θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία κάλυψης των ενοτήτων του έργου του  ανάδοχου, 

τις αναγκαίες πληροφορίες και τα στοιχεία που θα συλλεχθούν (είδος και πηγή) η  τα 

ενδεχόμενα προβλήματα που προβλέπεται να προκύψουν καθώς τον τρόπο που προτείνεται 

να αντιμετωπισθούν. 

 

2.6.2. Οργάνωση – Διοίκηση του Έργου 

Η ενότητα Οργάνωση – Διοίκηση του Έργου περιλαμβάνει: 

⎯ Αναλυτική περιγραφή της δομής, σύνθεσης και οργάνωσης της Ομάδας Έργου σε σχέση 

με τις απαιτήσεις του έργου, περιγραφή του οργανογράμματος, λειτουργίας, τρόπου 

συνεργασίας, ροής εργασιών και εξειδίκευσης ρόλων. 

⎯ Αναλυτική περιγραφή της διοίκησης του έργου.  

Η τεχνική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα ή των 

νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων. Η «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.». διατηρεί το δικαίωμα να 
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καλέσει τους προσφέροντες για συνέντευξη προκειμένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν 

τη μεθοδολογία προσέγγισης του έργου.  

 

2.7. Περιεχόμενα φακέλου «Οικονομική προσφορά» 

Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαμβάνει τη συνολική οικονομική προσφορά 

για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθμητικώς, σε ΕΥΡΩ, 

χωρίς ΦΠΑ και με ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο 

του προσφέροντα ή των νομίμων εκπροσώπων των προσφερόντων.  

 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1. Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

⎯ Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που 

θα συγκροτηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.». Ειδικότερα 

η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης των 

προσφορών, της τελικής βαθμολόγησης και της κατάταξής τους. Η Επιτροπή συντάσσει 

τα Πρακτικά της και εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.» για την 

ανάθεση και την υπογραφή της σύμβασης.  

3.2. Διαδικασία Επιλογής και Ανάθεσης του Έργου  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει βάσει της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 

προσφοράς. Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών περιλαμβάνει τα ακόλουθα : 

⎯ Διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής. Σε κάθε περίπτωση που κατά τη 

διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής απορριφθούν προτάσεις, η αρμόδια 

επιτροπή συντάσσει πρακτικό, στο οποίο τεκμηριώνει την απόρριψη.  

⎯ Έλεγχος Ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής / Τεχνικές και επαγγελματικές 
ικανότητες , σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 1.2 

Αξιολόγηση της Προσφοράς γίνεται μόνο για τις προσφορές που μετά τη διαδικασία 
ελέγχου των δικαιολογητικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής κριθούν 
ότι πληρούν τις τεθείσες προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που προσφέρων δεν καλύπτει τις 

παραπάνω προϋποθέσεις αποκλείεται από τη συνέχεια της διαδικασίας με αιτιολογημένο 

πρακτικό της Επιτροπής, ενώ οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς 

επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν.  

⎯ Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου 

«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

⎯ Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς, που βασίζεται στο περιεχόμενο του φακέλου  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

⎯ Τελική Αξιολόγηση. 
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Το Έργο θα ανατεθεί με βάση τη συμφερότερη από οικονομική άποψη Προσφορά η οποία θα 

προκύψει από την στάθμιση της βαθμολόγησης των κριτηρίων αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών και των αντίστοιχων οικονομικών προσφορών. Εάν μια οικονομική προσφορά 

φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες, η Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού, πριν την απορρίψει, ζητά από τον προσφέροντα εγγράφως να 

δικαιολογήσει το ύψος της αμοιβής και να παράσχει όλες τις διευκρινίσεις που κρίνει σκόπιμες 

για τα στοιχεία της προσφοράς, ώστε να  επαληθεύσει τα στοιχεία της προσφοράς, 

λαμβάνοντας υπόψη την παρεχόμενη αιτιολόγηση. 

3.3. Αξιολόγηση τεχνικής προσφοράς 
Η ομάδα κριτηρίων που αφορά στην Αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς έχει συντελεστή 

βαρύτητας 80%.  

Τα Κριτήρια Αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δύο 

ομάδες, με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων: 

⎯ Ομάδα Α: Κριτήρια Πρότασης Προσέγγισης του Έργου. Συντελεστής βαρύτητας 
της Ομάδας Α: 60% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου. Κατανόηση των 

απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου προσέγγισής του, περιγραφή 

των εξειδικευμένων εργαλείων για την υλοποίηση του έργου, αποτελεσματική 

μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση του έργου σε 

επιμέρους δραστηριότητες. 

⎯ Ομάδα Β: Κριτήρια Οργάνωσης και Διοίκησης Ομάδας Έργου. Συντελεστής 
βαρύτητας της Ομάδας Β: 40% του συνολικού βαθμού του παρόντος κριτηρίου. 

Αναφορικά με το θέμα θα εξετασθούν, η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της 

οργάνωσης και διοίκησης της Ομάδας Έργου. 

3.5. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς  

1. Το κριτήριο  που αφορά στην Αξιολόγηση της Οικονομικής Προσφοράς έχει 

συντελεστή βαρύτητας 20%.  

2. Η αξιολόγηση βασίζεται στον φάκελο “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ“ κάθε 

προσφοράς. 

3. Για τον υπολογισμό της βαθμολογίας αυτού του κριτηρίου χρησιμοποιείται ο 

ακόλουθος τύπος: 

Οj = ( Κ min / Κ j ) Χ 10 
όπου : 

Οj   η βαθμολογία για το συγκεκριμένο κριτήριο της οικονομικής προσφοράς  j 

Κ min   το χαμηλότερο κόστος από όλες τις προσφορές 

Κ j   το κόστος της προσφοράς j 

3.6. Τελική αξιολόγηση  
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Κατά το στάδιο της Τελικής Αξιολόγησης, υπολογίζεται η συνολική βαθμολογία των 

προσφορών και πραγματοποιείται η κατάταξή τους κατά φθίνουσα τάξη με βάση τον 

παρακάτω τύπο: 

 Tj = 0,8 x [ σ1 x Aj + σ2 x Bj] + 0,2 x Oj  όπου: 

Tj   : η συνολική βαθμολογία της πρότασης j 

Aj , Βj  : η βαθμολογία των επιμέρους Ομάδων Κριτηρίων Α και Β, 

για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10 

Oj : η βαθμολογία του κριτηρίου της οικονομικής προσφοράς 

για την πρόταση j σε κλίμακα 0-10 

σ1 , σ2 ,  : οι συντελεστές βαρύτητας των Ομάδων Κριτηρίων Α και Β, 

αντίστοιχα 

 

Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων με την υψηλότερη συνολική βαθμολογία. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα στηριχθεί αποκλειστικά και μόνο στα ανωτέρω κριτήρια. 

 

4. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ / ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού µε πρακτικό της εισηγείται στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. για την ανάθεση του έργου στον προσφέροντα, ο οποίος 

σύμφωνα µε τα παραπάνω υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά.  

Ο τρόπος αμοιβής του Αναδόχου, καθώς και των λοιπών όρων εκτέλεσης, εποπτείας και 

παραλαβής του έργου θα προβλέπεται εκτενώς στη σύμβαση που θα υπογραφεί και θα 

συνδέεται με τα παραδοτέα.  

 

Με την απόφαση ανάθεσης και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος καλείται να 

προσκομίσει με την υπογραφή της σύμβασης Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία 

θα καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 10% του συνολικού τιμήματος του Έργου, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, καθώς και ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Η 

Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική 

παραλαβή του Έργου. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης της σύμβασης εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών – μελών αυτό το 

δικαίωμα σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτημα 3.  

 

Ο Πρόεδρος       Ο Διευθύνων Σύμβουλος     

 
 
Γιώργος Μπρούλιας        Γαληνός Αλέξης 
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Παράρτημα 1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Άξονες προτεραιότητας, μέτρα και πράξεις 

Άξονας 1: Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της 
πόλης  

α) Διεύρυνση και βελτίωση υποδομών επιχειρηματικότητας (ΕΤΠΑ) 

1. Μετατροπή του πρώην ξενοδοχείου Μέγας Αλέξανδρος, στην 
Ομόνοια ως θερμοκοιτίδα για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 
έμφαση τον σχεδιαστικό τομέα (υφάσματα, μόδα, κόσμημα κα). 

2. Μετατροπή του Ξενοδοχείου Μπάγκειον, στην Ομόνοια ως 
θερμοκοιτίδα για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με έμφαση 
στον τομέα τεχνολογίας και έρευνας  

3. Μετατροπή του ξενοδοχείου Ολυμπία, στην οδό Αθηνάς, ως 
θερμοκοιτίδα για μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

β) Ενίσχυση πολιτιστικής και συναφούς εμπορικής δραστηριότητας (τέχνη 
και χειροτεχνήματα) 

1. Επισκευή διατηρητέου κτιρίου στην οδό Θεοτοκοπούλου 34 (5η 
Δ.Κ.) και μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο  (Ωδείο, εικαστικά κλπ.) 
με παράλληλη εμπορική δραστηριότητα (καλλιτέχνες, σχεδιαστές 
κλπ.) 

γ) Τουρισμός στο Ιστορικό Κέντρο 

1. Εξοπλισμός για το Βιομηχανικό Μουσείο της Αθήνας  (παλιό 
εργοστάσιο Φωταερίου) 

2. Δράσεις για την ανάπτυξη και προώθηση του τουριστικού 
προϊόντος της Αθήνας 

δ) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης (ΕΚΤ) 

1.       Δημιουργία «Κέντρου Υποστήριξης Επιχειρήσεων»  
(Κατάρτιση, εκμάθηση γλώσσας, υπηρεσίες συμβουλευτικής για την 
ίδρυση και διαχείριση επιχειρήσεων, marketing, PR, Social Μedia, 
business angels, κα.) 

2.       Κατάρτιση νέων ελεύθερων επαγγελματιών, επιχειρηματιών 
και εργαζομένων στον τουριστικό τομέα 

3.   Εκπαίδευση μεταφραστών και διερμηνέων προερχόμενων 
από την κοινότητα των μεταναστών («συν Αθηνά και χείρα κίνει») 

4. Υπηρεσίες συμβουλευτικής για ευκαιρίες και τρόπους 
επαγγελματικής εξέλιξης (Αθήνα, το σπίτι μας) 
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5. Εκπαίδευση παιδιών και εκπαιδευτών στην ίδρυση νέων 
επιχειρήσεων 

6.  Δημιουργία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και απασχόλησης 
για τους μετανάστες και τις ευπαθείς ομάδες (πρόγραμμα Ανταίος)  

7. Εκπαίδευση ανέργων και δημιουργία θέσεων εργασίας στον 
κλάδο της ανακύκλωσης, παροχή φροντίδας κατ’οίκον, (πρόγραμμα 
Εστία) 

Άξονας 2: Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης 

α) Βελτίωση της πρόσβασης στην κατάρτιση και την απασχόληση  

1.       Δημιουργία ‘Ζώνης Κοινωνικής Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας’  

2.       Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, 
συμπεριλαμβανομένων δράσεων εκπαίδευσης – κατάρτισης (Συν- 
επιχειρήν στην Αττική) 

3.       Διετές πρόγραμμα γυναικείας απασχόλησης-
επιχειρηματικότητας  

4.       Δημιουργία και ενίσχυση επιχειρήσεων για την περίθαλψη 
παιδιών κατ’οίκον (πρόγραμμα Αρσινόη) 

5. "Συνάντηση στη Γειτονιά μας": Δράσεις Επιμόρφωσης για το 
περιβάλλον, την πολυπολιτισμικότητα και τον εθελοντισμό 

β) Ανάπτυξη κοινωνικών παροχών  

1. Κατασκευή και ανακαίνιση κέντρου υγείας (Kυψέλης-5ο 
Διαμέρισμα) 

2. Κατασκευή 2 παιδικών σταθμών (Λεωνίδου, 3ο Διαμέρισμα, και 
Νεοχωρίου 6ο Διαμέρισμα) 

3. Κατασκευή κέντρου εκπαίδευσης, και πρακτικής αθλημάτων 
νερού στο Ιστορικό Κέντρο 

4. Κατασκευή πολιτιστικών κέντρων σε ανακαινισμένα κτίρια όπως 
στο κτίριο στο Δουρούτι (2ο Διαμέρισμα) και κτίριο Κλωναρίδη (5ο 
Διαμέρισμα) 

5. Λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά με 
ειδικές ανάγκες (Βουστάσιο) 

6. Δημιουργία κέντρου διαμονής για ηλικιωμένους άστεγους (εστία 
Αθηνών) 

7. Δημιουργία δικτύου κοινωνικής στέγασης 
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8. Δημιουργία κέντρου για την ψυχολογική επανένταξη παιδιών και 
εφήβων 

γ) Βελτίωση της καθαριότητας και της βιωσιμότητας (ΕΤΠΑ) 

1. Διαχείριση και ανακύκλωση στερεών αποβλήτων: 

 - Τοποθέτηση 20 υπόγειων κάδων-πρεσσών συμπίεσης 
απορριμμάτων, και 50 υπόγειων κάδων  

 - Σταθμός προ-επεξεργασίας και μεταφόρτωσης απορριμμάτων 

 - Προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης 
ευπαθών ομάδων σε τεχνικές "πράσινες" θέσεις εργασίας 

2. Επέκταση δικτύου αποχέτευσης σε όλα τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα- 4 επεκτάσεις 

3. Εξοικονόμηση ενέργειας - ενεργειακή βελτίωση κτιρίων και 
περιβαλλόντων χωρών σχολικών κτιρίων:  

 - Δημιουργία πράσινων στεγών και ενεργειακή αναβάθμιση 14 
σχολικών κτιρίων 

 - Προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών λαμπτήρων LED 

 - Ανακαίνιση και βιοκλιματική αναβάθμιση 7 σχολικών κτιρίων 

4. Δημιουργία πράσινης διαδρομής και ποδηλατοδρόμων και 
διασύνδεσης τους με τα ιστορικά μνημεία: 

 - Ανάπλαση Ιεράς Οδού, και μετατροπής της σε δρόμο ήπιας 
κυκλοφορίας, και ποδηλατοδρόμου 

 - Δημιουργία 'Πράσινης διαδρομής' που διασυνδέει τα ιστορικά 
μνημεία και οριοθέτηση δυτικών ορίων Αθήνας 

Άξονας 3: Αναβάθμιση του αστικού ιστού 

α) Δημιουργία μιας πράσινης πόλης και βελτίωση του αστικού τοπίου και 
ιστού (ΕΤΠΑ) 

1. Ανάπλαση και δημιουργία πρασίνου σε 11 πλατείες και 
διαμόρφωση της οδού Ξούθου 

2. Βελτίωση του αστικού τοπίου, ανάκτηση δημόσιου χώρου, 
βελτίωση πεζοδρομίων, βελτίωση ηλεκτροφωτισμού στο Ιστορικό 
Κέντρο (Σόλωνος κ Αθηνάς) 

3. Βιοκλιματική αναβάθμιση στρατηγικών σημείων συνάντησης 
(οδός Ακαδημίας-1ο ΔΔ, Πλατεία οδού Πετρούλας-Ακαδημία 
Πλάτωνος-4ο ΔΔ)  

β) Ανακαίνιση και βελτίωση κτιρίων και καίριων σημείων 
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1. Πιλοτικό πρόγραμμα 5 εγκαταλελειμμένων κτιρίων 

2. Επισκευή Θεάτρου Λυκαβηττού  

Άξονας 4: Διαχείριση κοινωνικής κρίσης 

α) Βελτίωση των υποδομών 

1. Ανακατασκευή πρώην στρατιωτικού κτιρίου και μετατροπή του σε 
κέντρο διανομής αγαθών για τους πτωχούς "petit riens" 

2. Ίδρυση 2 κέντρων ημέρας για τους άστεγους (κτίριο Λυσσιατρείου 
και Μπάγκειον ίδρυμα, οδός Αρμοδίου) 

3. Παροχή ξενώνα διαμονής αστέγων  

4. Λειτουργία Κέντρου αποκατάστασης γυναικών θυμάτων 
ενδοοικογενειακής βίας 

β) Δράσεις για την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας  

1. Στήριξη των ανέργων και των οικογενειών τους που βρίσκονται 
σε κατάσταση φτώχειας, με προτεραιότητα την πρόληψη της παιδικής 
φτώχιας. 

2. Παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης υποστήριξης σε τοπικό 
επίπεδο για  παιδιά που  βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας 

γ) Ενσωμάτωση μεταναστών και των οικογενειών τους και διαχείριση της 
παράνομης μετανάστευσης* 

1. Δημιουργία βάσης δεδομένων για παράνομους μετανάστες- 
δράσεις για την αντιμετώπιση ιατρικών και κοινωνικών προβλημάτων 
φτωχών παιδιών και επαιτών 

2. Δράσεις για τον επαναπατρισμό των παράνομων μεταναστών 
στις χώρες προέλευσης 

3. Μαθήματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και ιστορίας και 
κοινωνικής οργάνωσης 

4. Δράσεις για την προώθηση της διαπολιτισμικότητας 

5. Προγράμματα κατάρτισης για το προσωπικό του ΔΑ  

6. Παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για μετανάστες 

7. Δράσεις ευαισθητοποίησης Αθηναίων για την ενσωμάτωση των 
μεταναστών  

δ) Ενίσχυση της απασχόλησης για τους άνεργους και τις ευπαθείς ομάδες 

1. Παρεμβάσεις  για την κοινωνικό-οικονομική  ένταξη αστέγων 
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2. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για ανέργους 

3. Ένταξη στην απασχόληση κατοίκων -που ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες- του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας (Μεταξουργείο, Κεραμικός 
και Γεράνι) 

ε) Ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας  

1. Παραγωγή και μετάδοση εκπαιδευτικών  ραδιοφωνικών 
προγραμμάτων με στόχο την προστασία του  περιβάλλοντος και την 
ενσωμάτωση των μεταναστών κα   

ζ) Δράσεις για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας 

1. Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

Άξονας 5: Ψηφιακή σύγκλιση και διοικητική μεταρρύθμιση 

α) Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

1. Ολοκλήρωση GIS Δήμου Αθηναίων  

2. Σύστημα διαχείρισης εγγράφων και διαδικασιών Δήμου Αθηναίων  

3. ΟΠΣ Πολεοδομίας 

4. Σύστημα ταυτοποίησης αστέγων  

Άξονας 6: Τεχνική βοήθεια για την διασφάλιση της υλοποίησης και 
βιωσιμότητας του προγράμματος  

α) Υλοποίηση του προγράμματος και ωρίμανση για την επόμενη 
προγραμματική περίοδο (εξασφάλιση της συμμετοχικής διαδικασίας, 
καταγραφή καλών πρακτικών, μελέτες, συγκριτική αξιολόγηση, 
πιλοτικά προγράμματα 

β) Μελέτη ωρίμανσης αναπτυξιακού προγράμματος της 
επερχόμενης προγραμματικής περιόδου 

γ) Μελέτη χαρτογράφησης  των πληθυσμιακών ομάδων που 
διαβιούν στο δρόμο (άστεγοι) της  περιοχής του Δήμου Αθηναίων  

δ) Στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης  

ε) Μελέτη αποτύπωσης των αναγκών και προβλημάτων παιδιών 
που ζουν-επαιτούν στους δρόμους της Αθήνας.  

στ) Μελέτη σκοπιμότητας για την δημιουργία κοινωνικής τράπεζας 
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Παράρτημα 2 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο:  Όνομα:  

 

Πατρώνυμο:  Μητρώνυμο:  

 

Ημερομηνία 
Γέννησης: 

/ / Τόπος Γέννησης:  

 

Τηλέφωνο:  E-mail:  

Fax:    

Διεύθυνση Κατοικίας:    

    

 

 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Όνομα Ιδρύματος Τίτλος Πτυχίου Ειδικότητα 
Ημερομηνία 
Απόκτησης 
Πτυχίου 

    

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εργοδότης Καθήκοντα Περίοδος (από- έως) 
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ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

Εργοδότης Καθήκοντα Περίοδος (από- έως) 

   

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ  
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Παράρτημα 3 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(αρ. σύμβασης ή αρ. πρωτ. Απόφασης κατακύρωσης) 

 

ΠΡΟΣ Τ……. ................ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ 

της ........................ για ποσό ευρώ. ......... το οποίο τηρείται στη διάθεσή της 

Υπηρεσίας σας.   

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος  της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των 

ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα 

οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 

του Αστικού Κώδικα, πως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από 

τα άρθρα αυτά. 

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη  κρίση σας την 

οποία θα μας γνωστοποιήσετε εγγράφως, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την 

υποχρέωσή της που περιγράφεται στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι  

αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή υποχρέωση να σας 

καταβάλουμε,  χωρίς  οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος  του ποσού της 

εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 

ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Το ποσό που θα καταπέσει υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή 

ενέργεια συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν 

ένσταση ή επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με 

αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή την θέση αυτής υπό 

δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι  η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ 

μέχρι να επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη 

δήλωση σας ότι μας απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα 

παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της 

εγγύησης. 
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6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που 

έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν 

υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας. 
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