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Αριθ. Πρωτ. 446
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου
του Συ.Δ.Ν.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας καλούμε στην 5η (τακτική) συνεδρίαση για το 2022 του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής που θα γίνει στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις του
Δήμου Καλλιθέας (κτήριο Α220) την Παρασκευή 08/04/2022 και ώρα 14:30 για να
συζητήσουμε και να λάβουμε αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τα άρθρα
247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, 65 και 67 του ν. 3852/2010:
1. Χορήγηση: α) 2ης παράτασης του χρόνου υποβολής των παραδοτέου Π.2.1,
καθώς και β) της έναρξης υποβολής των εκθέσεων: υλοποίησης προγραμμάτων
συμβουλευτικής
(παραδοτέο

(παραδοτέο

Π.2.3),

Π.2.2),

αποτύπωσης

υλοποίησης
πορείας

πιστοποίησης (παραδοτέο Π.2.4) και

προγραμμάτων

ωφελούμενων

στις

κατάρτισης
εξετάσεις

περιοδικές εκθέσεις για τη πληρωμή των

επιδομάτων(παραδοτέο Π.2.5), σε ενδιάμεσο στάδιο σύμβασης της υπηρεσίας με
τίτλο:

«Ενέργειες

Συμβουλευτικής

-

Κατάρτισης

-

Πιστοποίησης

&

λοιπές

συμπληρωματικές δράσεις» της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων εργαζομένων» με κωδικό MIS 5070967
2. Χορήγηση : α) 2ης παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου Π.2.8, β)
της αλλαγής έναρξης υποβολής των εκθέσεων: υλοποίησης προγραμμάτων
συμβουλευτικής
(παραδοτέο

(παραδοτέο

Π.2.10)

,

Π.2.9),

αποτύπωσης

υλοποίησης
πορείας

προγραμμάτων

ωφελούμενων

στις

κατάρτισης
εξετάσεις

πιστοποίησης (Π.2.11) και περιοδικές εκθέσεις για τη πληρωμή των επιδομάτων
(παραδοτέο Π.2.12), γ) της αλλαγής του χρόνου υλοποίησης δύο συναντήσεων
εκπροσώπων του προγράμματος με εκπρόσωπους της αγοράς (παραδοτέο Π.2.3)
και δ) της παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου Π.2.4 τα οποία
αφορούν σε ενδιάμεσο στάδιο σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο: “Ενέργειες
Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις”
στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”

Εσωτ. διανομή:
-Πρόεδρος ΣυΔΝΑ
Κοινοποίηση
-Δήμος Π. Φαλήρου
-Δήμος Αλίμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΣυΔΝΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

