Διευκρινίσεις επί των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση του έργου
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΠΟΛΗ», στις θεματικές «ΔΡΟΜΟΣ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 4456/ΕΥΥΑΠ 4312/13.11.2018
Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. (ΑΔΑ: 730ΒΟΡΙΝ-ΛΤΜ), «ΚΤΙΡΙΟ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 4457/ΕΥΥΑΠ 4313/13.11.2018 Ε.Α.Τ.Α.
Α.Ε. (ΑΔΑ: 6ΩΓΥΟΡΙΝ-ΙΕΖ) και «ΓΕΙΤΟΝΙΑ» Αρ. Γεν.Πρωτ. 4455/ΕΥΥΑΠ 4311/13.11.2018 Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε.
(ΑΔΑ: 6Π7ΣΟΡΙΝ-ΨΣΚ), του προγράμματος ΠΟΛΗ² του δήμου Αθηναίων.
Διευκρινίσεις
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Είμαστε μία ομάδα η οποία απαρτίζεται από 4 μέλη οι οποίοι είναι Φορείς (σχολεία), ΚΟΙΝ.ΣΕ.Π και
πολίτες με έδρα την Αθήνα και κατοίκους/χρήστες του πεζόδρομου παρέμβασης. Είμαι το 5ο μέλος της
ομάδας και μηχανικός, εργάζομαι στην Αθήνα ως μηχανικός τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά η ΔΟΥ μου
είναι αυτή της Πάρου. Επίσης, δεν έχω κάποια ΔΕΚΟ με το όνομά μου σε σπίτι που να βρίσκεται εντός
του δήμου Αθηναίων. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό δημιουργεί κώλυμα στο να είμαι υπεύθυνη
υλοποίησης του έργου της παρέμβασης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1
Όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη
της ομάδας θα πρέπει να είναι είτε κάτοικοι είτε δημότες του δήμου Αθηναίων. Κατά συνέπεια, αν
μόνο εσείς δεν μπορείτε να προσκομίσετε δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είστε κάτοικος ή
δημότης του δήμου Αθηναίων, θα πρέπει υποχρεωτικά οι υπόλοιποι τέσσερις να εμπίπτουν σε αυτή
την κατηγορία.
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Εργάζομαι ως εικαστικός μεταξύ Αθήνας και Λονδίνου και έρχομαι σε επικοινωνία μαζί σας, καθώς
σχεδιάζω ένα project τοιχογραφίας σε μεγάλη επιφάνεια «κρυφής όψης» πολυκατοικίας, σε
συγκεκριμένο ιδιωτικό κτίριο στο κέντρο της Αθήνας.
Στέλνω αυτό το e-mail μεμονωμένα, καθώς θα ήθελα να επικοινωνήσω από κοντά με τον καλλιτεχνικό
επιμελητή για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πρόταση και το project μου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2
Οι παρεμβάσεις που αφορούν τοιχογραφίες σε κτίρια θα μπορούσαν να ενταχθούν σε μία παρέμβαση
πρασίνου σε κτίριο. Το κύριο μέρος της παρέμβασης θα πρέπει να αφορά την ένταξη κάποιας
φύτευσης, όπως αναφέρεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στη παράγραφο 3.2 στον
θεματικό άξονα ΚΤΙΡΙΟ και στο αντίστοιχο επιμελητικό σημείωμα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Η ομάδα μας θα ασχοληθεί με το 6ο διαμέρισμα του δήμου Αθηναίων. Από τα 4 άτομα που είναι
μόνιμοι κάτοικοι Αθηναίων, ο ένας από αυτούς δεν κατοικεί στο 6ο διαμέρισμα, θα υπάρξει κάποιο
πρόβλημα με την αίτησή μας;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3
Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα, εφόσον σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ο
περιορισμός που θέλει τα μέλη της ομάδας να είναι είτε κάτοικοι είτε δημότες του Δήμου Αθηναίων
ισχύει για τα τέσσερα (4) από τα πέντε (5) μέλη.
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Τα δικαιολογητικά κατοικίας στον δήμο Αθηναίων θα μπορούσαν να είναι, εκτός από ΔΕΚΟ,
εκκαθαριστικό εφορίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής μερίδας από τον Δήμο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4
Σύμφωνα με τη Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος ο τρόπος απόδειξης της σχέσης με τη γειτονιά
είναι: 1) λογαριασμοί ΔΕΚΟ, 2) έναρξη επαγγέλματος, ή 3) έγγραφο από δημοτολόγιο δήμου Αθηναίων
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο υπεύθυνος ομάδας μπορεί να είναι ελεύθερος επαγγελματίας με ΚΑΔ εκδόσεων και ΚΑΔ διαφήμιση;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5
Ο Υπεύθυνος Υλοποίησης μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο με μη συναφή
επιχειρηματική δραστηριότητα με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης. Δεδομένου ότι οι ΚΑΔ
εκδόσεων και διαφήμισης δεν είναι συναφείς με το αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης, δεν
ανήκουν δηλαδή σε κάποια από τις κατηγορίες που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τους θεματικούς άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ, ΔΡΟΜΟΣ και ΚΤΙΡΙΟ, για αυτόν τον λόγο αυτό θα
πρέπει η Ε.Α.Τ.Α. Α.Ε. να συμβληθεί με όλα τα μέλη της ομάδας με ιδιωτικό συμφωνητικό αμοιβαίων
υποχρεώσεων, θεωρώντας το συγκεκριμένο σχήμα ως «άτυπη ομάδα».
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος ομάδας είναι εικαστικός, τα ΚΑΔ των εικαστικών είναι ΚΑΔ
ζωγράφου και ΚΑΔ γλύπτη, και επίσης οι εικαστικοί έχουν απαλλαγή με τον νόμο (άρθρο 71 Νόμου
2676/99) από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Άρα, στη περίπτωση αυτή, δεν θα υπάρχει
ασφαλιστική ενημερότητα για να κατατεθεί στα απαραίτητα δικαιολογητικά. Θα υπάρξει πρόβλημα με
την αίτηση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6
Το ότι απαλλάσσεται από καταβολή ασφαλιστικών εισφορών δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκδώσει
ασφαλιστική ενημερότητα. Επομένως, αν δεν προσκομιστεί ασφαλιστική ενημερότητα, θα υπάρξει
πρόβλημα. Εναλλακτικά μας αρκεί η βεβαίωση απαλλαγής από τη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Είναι απαραίτητη η ύπαρξη κάποιου μηχανικού στην ομάδα μας; Αυτή τη στιγμή έχουμε πτυχιούχους
εικαστικούς, συντηρητές, αρχαιολόγους-ιστορικούς, εκδότες και γραφίστες. Δεν πρόκειται να
προτείνουμε κάποια βαριά κατασκευή, αλλά διακριτικές σημάνσεις.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 7
Με βάση την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους θεματικούς άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ και
ΔΡΟΜΟΣ, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός μηχανικού στην ομάδα που θα υποβάλει πρόταση.
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Θα μπορούσατε να μας καθοδηγήσετε σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρείες, συγκεκριμένα υπήρξαν
κάποιες που συνεργάστηκαν οι υποψήφιοι του προηγούμενου κύκλου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 8
Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με οποιαδήποτε ασφαλιστική εταιρεία για ασφάλεια αστικής ευθύνης
απέναντι σε τρίτους.
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Εκτός από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητάτε για την αίτησή μας, εμείς διαθέτουμε ερευνητικό
υλικό πάνω στο οποίο βασίζεται η πρότασή μας. Θα μπορούσε να σταλεί και αυτό ως επιπλέον
πληροφορία με e-mail ή με κάποιον άλλον τρόπο σε εσάς; Ή αναφέρετε πώς μπορούμε διαφορετικά
να το επισυνάψουμε ώστε να ενισχύσουμε την πρότασή μας. Σε αυτό περιλαμβάνεται οπτικό υλικό και
άλλες πληροφορίες.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 9
Αν το υλικό που έχετε στη διάθεσή σας δεν μπορεί να αποσταλεί μέσω της ηλεκτρονικής
συμπλήρωσης της Αίτησης Συμμετοχής, θα μπορούσατε να το συμπεριλάβετε στον φάκελο με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά στη μορφή οπτικού δίσκου (CD ή DVD).
ΕΡΩΤΗΣΗ 10

Από την αίτηση φαίνεται ότι χρειάζεται ένας μηχανικός στην ομάδα, θα μπορούσε όμως να
αντικατασταθεί από συναφείς ειδικότητες ή από κάποιον εξωτερικό συνεργάτη; Στην περίπτωση αυτή,
τι υποβάλουμε στο αντίστοιχο κυτίο της αίτησης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 10
Με βάση την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους θεματικούς άξονες ΓΕΙΤΟΝΙΑ και
ΔΡΟΜΟΣ, είναι απαραίτητη η συμμετοχή ενός μηχανικού, μέλους του ΤΕΕ στην ομάδα που θα
υποβάλει την πρόταση.

