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Εταιρεία	Ανάπτυξης	&	Τουριστικής	

Προβολής	Αθηνών	–	Αναπτυξιακή	ΑΕ	ΟΤΑ	
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O	ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ	ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ	ΤΗΣ	Ε.Α.Τ.Α.	Α.Ε.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Έχοντας	υπόψη:	

1. τις	 διατάξεις	 του	 ν.3852/2010	 (ΦΕΚ	 87/A’/07.06.2010)	 «Νέα	 Αρχιτεκτονική	 της	

Αυτοδιοίκησης	και	της	Αποκεντρωμένης	Διοίκησης	–	Πρόγραμμα	Καλλικράτης»,	όπως	

έχει	τροποποιηθεί	και	ισχύει,	

2. 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	
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ορίζει	ότι	«Οι	αναπτυξιακές	ανώνυμες	εταιρείες	Ο.Τ.Α.	δεν	ανήκουν	στους	φορείς	του	

δημοσίου	τομέα	{…}»,	

3. τις	διατάξεις	του	ν.	4314/2014	(ΦΕΚ	Α’	265)	«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»,	όπως	έχει	τροποποιηθεί	

και	ισχύει,	

4. 	Την	 ΥΑ	 137675/EΥΘΥ	 1016	 /19-12-2018	 (ΦΕΚ	 5968/Β/31-12-2018)	 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	 2014-2020	 από	 Αρχές	 Διαχείρισης	 και	

Ενδιάμεσους	Φορείς	-	Διαδικασία	ενστάσεων	επί	των	αποτελεσμάτων	αξιολόγησης	

πράξεων”,	

5. 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)»,	

6. 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),		

7. τον	«Κανονισμό	Προσωπικού»	της	ΕΑΤΑ	Α.Ε.,	όπως	αυτός	εγκρίθηκε	με	την	υπ’	αριθ.	

1/22ο	ΔΣ/20.05.2013	απόφαση	του	Διοικητικού	Συμβουλίου,	και	ιδίως	το	άρθρο	13	

αυτού,	 αναφορικά	 με	 τη	 σύναψη	 συμβάσεων	 μίσθωσης	 έργου,	 στο	 πλαίσιο	 της	

υλοποίησης	συγχρηματοδοτούμενων	προγραμμάτων,	

8. την	 με	 αριθμ.	 πρωτ.	 3047/ΕΦΔ	 178/02-08-2018	 (ΑΔΑ:ΨΣ83ΟΡΙΝ-ΛΓΝ)	 Πρόσκληση	

του	 Ενδιάμεσου	 Φορέα	 Διαχείρισης	 EATΑ	 για	 την	 υποβολή	 προτάσεων	 στο	

Περιφερειακό	 Επιχειρησιακό	 Πρόγραμμα	 «Αττική	 2014-2020»,	 στο	 πλαίσιο	 του	
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Άξονα	 Προτεραιότητας	 2	 «Διάδοση	 και	 Ανάπτυξη	 Καινοτόμων	 Προϊόντων	 και	

Υπηρεσιών	των	ΜΜΕ	με	τη	χρήση	ΤΠΕ»,	με	κωδικό	(EATA7),	A/A		OΠΣ:	2854,	

9. τo	 με	 ID	 51321	 –	 24/09/2018	 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	 02	 «Διάδοση	 και	 Ανάπτυξη	 Καινοτόμων	 Προϊόντων	 και	

Υπηρεσιών	των	ΜΜΕ	με	τη	χρήση	ΤΠΕ»,	

10. την	υπ’	αριθ.	πρωτ.	ΕΦΔ	306	/	05-11-2018	Απόφαση	Ένταξης	της	Πράξης	«Ανάπτυξη	

και	 αξιοποίηση	 διαδικτυακών	 εργαλείων	 και	 ψηφιακού	 περιεχομένου	 για	 την	

προώθηση	 του	προορισμού	 «Αθήνα»	 στο	 πλαίσιο	 της	 Έξυπνης	Πόλης»	 με	 κωδικό	

ΟΠΣ	 5032728	 στον	 Άξονα	 Προτεραιότητας	 2	 «Διάδοση	 και	 Ανάπτυξη	 Καινοτόμων	

Προϊόντων	 και	 Υπηρεσιών	 των	 ΜΜΕ	 με	 τη	 χρήση	 ΤΠΕ»	 στο	 Περιφερειακό	

Επιχειρησιακό	Πρόγραμμα	«Αττική	2014-2020»	(ΑΔΑ:	Ψ1ΘΚΟΡΙΝ-ΟΦ3),	

11. την	Απόφαση	του	Δ.Σ.	της	Εταιρείας	Ανάπτυξης	και	Τουριστικής	Προβολής	Αθηνών,	

Αναπτυξιακή	 Ανώνυμος	 Εταιρεία	 Οργανισμού	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 του	 Δήμου	

Αθηναίων	που	ελήφθη	κατά	την	134η		Συνεδρίασή	του	(Δ.Σ.	Θέμα	2/09-11-2018),	με	

την	οποία	εγκρίθηκε	το	Σχέδιο	Υλοποίησης	με	ίδια	μέσα	από	την	ΕΑΤΑ	για	το	έργο	

«Ανάπτυξη	και	αξιοποίηση	διαδικτυακών	εργαλείων	και	ψηφιακού	περιεχομένου	για	

την	προώθηση	του	προορισμού	«Αθήνα»	στο	πλαίσιο	της	Έξυπνης	Πόλης»	με	κωδικό	

ΟΠΣ	(MIS)	5032728	(AΔΑ:	ΨΒΖΤΟΡΙΝ-ΤΚ8),	

12. την	 υπ’	 αριθ.	 πρωτ.	 4485/ΕΥΥΑΠ	 4341/15-11-2018	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 Απόφαση	

υλοποίησης	με	 ίδια	μέσα	του	Υποέργου	1	«Αυτεπιστασία	στο	πλαίσιο	της	πράξης:	

Ανάπτυξη	και	αξιοποίηση	διαδικτυακών	εργαλείων	και	ψηφιακού	περιεχομένου	για	

την	 προώθηση	 του	 προορισμού	 «Αθήνα»	 στο	 πλαίσιο	 της	 Έξυπνης	 Πόλης»	 της	

Πράξης	 «Ανάπτυξη	 και	 αξιοποίηση	 διαδικτυακών	 εργαλείων	 και	 ψηφιακού	

περιεχομένου	για	την	προώθηση	του	προορισμού	«Αθήνα»	στο	πλαίσιο	της	Έξυπνης	

Πόλης»	με	κωδικό	ΟΠΣ	(MIS)	5032728	(ΑΔΑ:	6ΙΒΦΟΡΙΝ-506),	

13. την	 υπ’	 αριθμ.	 πρωτ.	 4541/	 ΕΥΥΑΠ	 4397/20-11-2018	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 πρόσκληση	

εκδήλωσης	ενδιαφέροντος	για	τη	σύναψη	οκτώ	(8)	συμβάσεων	μίσθωσης	έργου	στο	

πλαίσιο	 της	 πράξης	 «Ανάπτυξης	 και	 αξιοποίηση	 διαδικτυακών	 εργαλείων	 και	

ψηφιακού	περιεχομένου	για	την	προώθηση	του	προορισμού	˝Αθήνα„	στο	πλαίσιο	
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της	 Έξυπνης	 Πόλης»	 του	 Π.Ε.Π.	 “ΑΤΤΙΚΗ	 2014-2020”	 (ΚΩΔ.	 ΜΙS	 5032728)	 (ΑΔΑ:	

ΨΨΛΙΟΡΙΝ-3ΙΟ),	

14. τις	 υπ’	 αριθ.	 πρωτ.	 5028/ΕΥΥΑΠ	 4857/27-12-2018	 και	 218/ΕΥΥΑΠ	 207/16-01-2019	

αποφάσεις	 του	 Διευθύνοντος	 Συμβούλου	 της	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 κου	 Αλέξη	 Γαληνού	

δυνάμει	 των	 οποίων	 εγκρίθηκαν	 τα	 πρακτικά	 της	 Επιτροπής	 Αξιολόγησης	

Υποψηφιοτήτων	 που	 υπεβλήθησαν	 στο	 πλαίσιο	 της	 ως	 άνω	 πρόσκλησης	 και	

ανατέθηκε	 η	 παροχή	 υπηρεσιών	 σε	 6	 (έξι)	 από	 τις	 οκτώ	 (8)	 θέσεις	 της	 ανωτέρω	

πρόσκλησης,	

15. την	 υπ’	 αριθ.	 πρωτ.	 ΕΦΔ	 220/8-05-2019	 Διατύπωση	 Γνώμης	 επί	 της	 παρούσας	

Πρόσκλησης	Προσωπικού	στο	πλαίσιο	της	Πράξης	με	κωδικό	ΟΠΣ	5032728,	

16. 	την	Απόφαση	του	Δ.Σ.	της	Εταιρείας	Ανάπτυξης	και	Τουριστικής	Προβολής	Αθηνών,	

Αναπτυξιακή	 Ανώνυμος	 Εταιρεία	 Οργανισμού	 Τοπικής	 Αυτοδιοίκησης	 του	 Δήμου	

Αθηναίων	που	ελήφθη	κατά	την	145η		Συνεδρίασή	του	(Δ.Σ.	Θέμα	1/08-05-2019),	με	

την	οποία	εγκρίθηκε	το	σχέδιο	της	Πρόσκλησης	(AΔΑ:	6Α41ΟΡΙΝ-21Α),	

17. την	 υπ’	 αριθμ.	 πρωτ.	 1680/EYYAΠ1581/10.05.2019	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 Πρόσκληση	

Εκδήλωσης	Ενδιαφέροντος	για	την	υποβολή	υποψηφιοτήτων	για	τη	σύναψη	τριών	

(3)	συμβάσεων	μίσθωσης	έργου	στο	πλαίσιο	της	πράξης	«Ανάπτυξης	και	αξιοποίηση	

διαδικτυακών	 εργαλείων	 και	 ψηφιακού	 περιεχομένου	 για	 την	 προώθηση	 του	

προορισμού	 ˝Αθήνα„	 στο	 πλαίσιο	 της	 Έξυπνης	 Πόλης»	 του	 Π.Ε.Π.	 “ΑΤΤΙΚΗ	 2014-

2020”	(ΚΩΔ.	ΜΙS	5032728)(ΑΔΑ:	6ΓΕΜΟΡΙΝ-ΗΒΔ),	

18. Το	 Ν.	 3861/2010	 (ΦΕΚ	 112/Α/13-07-2010)	 «Ενίσχυση	 της	 διαφάνειας	 με	 την	

υποχρεωτική	 ανάρτηση	 νόμων	 και	 πράξεων	 των	 κυβερνητικών,	 διοικητικών	 και	

αυτοδιοικητικών	οργάνων	στο	διαδίκτυο	Πρόγραμμα	Διαύγεια	και	άλλες	διατάξεις».	

19. To	γεγονός	ότι,	σε	συνέχεια	της	υπ’	αριθ.	πρωτ.	1680/EYYAΠ1581/10.05.2019	Ε.Α.Τ.Α.	

Α.Ε.	Πρόσκλησης	Εκδήλωσης	Ενδιαφέροντος	για	την	υποβολή	υποψηφιοτήτων	για	τη	

σύναψη	τριών	(3)	συμβάσεων	μίσθωσης	έργου	στο	πλαίσιο	της	ενταγμένης	πράξης	

«Ανάπτυξη	και	αξιοποίηση	διαδικτυακών	εργαλείων	και	ψηφιακού	περιεχομένου	για	

την	προώθηση	του	προορισμού	˝Αθήνα„	στο	πλαίσιο	της	Έξυπνης	Πόλης»	του	Π.Ε.Π.	

“ΑΤΤΙΚΗ	2014-2020”	(ΚΩΔ.	ΜΙS	5032728)	(ΑΔΑ:	6ΓΕΜΟΡΙΝ-ΗΒΔ)	(εφεξής	«Πράξη»),	

δεν	υποβλήθηκε	καμία	υποψηφιότητα.	

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ	
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1.	Την	κήρυξη	ως	άγονης	της	διαγωνιστικής	διαδικασίας	που	προκηρύχθηκε	δυνάμει	της	υπ’	

αριθ.	 πρωτ.	 1680/EYYAΠ	 1581/10.05.2019	 Ε.Α.Τ.Α.	 Α.Ε.	 Πρόσκλησης	 Εκδήλωσης	

Ενδιαφέροντος	 για	 την	 υποβολή	 υποψηφιοτήτων	 για	 τη	 σύναψη	 τριών	 (3)	 συμβάσεων	

μίσθωσης	 έργου	 στο	 πλαίσιο	 της	 ενταγμένης	 πράξης	 «Ανάπτυξη	 και	 αξιοποίηση	

διαδικτυακών	εργαλείων	και	ψηφιακού	περιεχομένου	για	την	προώθηση	του	προορισμού	

˝Αθήνα„	 στο	 πλαίσιο	 της	 Έξυπνης	 Πόλης»	 του	 Π.Ε.Π.	 “ΑΤΤΙΚΗ	 2014-2020”	 (ΚΩΔ.	 ΜΙS	

5032728).	

	

Ο	Διευθύνων	Σύμβουλος	E.A.T.A.	A.E.	

	

Αλέξης	Γαληνός	
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