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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Απόφ. 15/2022
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αρ. 5/2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Χορήγηση : α) 2ης παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου Π.2.8,
β) της αλλαγής έναρξης υποβολής των εκθέσεων: υλοποίησης προγραμμάτων
συμβουλευτικής
(παραδοτέο
Π.2.9),
υλοποίησης
προγραμμάτων
κατάρτισης
(παραδοτέο Π.2.10) , αποτύπωσης πορείας ωφελούμενων στις 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”»
Στην Καλλιθέα και στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (ΣυΔΝΑ), σήμερα
Παρασκευή 08/04/2022 και ώρα 14:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική
συνεδρίαση (δια ζώσης, σύμφωνα α) με το άρθρο 10 παρ. 1 της από 11-3-2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της
εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55
Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76 Α’) και τροποποιήθηκε με το
άρθρο 67 παρ. 1 του ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169 Α’) και β) με τη με αρ. πρ. 69472/24.09.2021
Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 04/04/2022 πρόσκληση του προέδρου του Συνδέσμου,
που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο πέντε (5) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων &
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ με αρ. πρωτ. 445/04-04-2022 για το δεύτερο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
« Έχοντας υπόψη:
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1. Το Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α΄/147/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

και

2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Α΄4755/9-3-2021), «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και
αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων».

3. Τη με αρ. πρωτ. 275/02-04-2021 Διακήρυξη για την ανάθεση του έργου “Ενέργειες
Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές
Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”.

4. Την υπ΄ αριθμ. 1258/22-12-2021 σύμβαση του Έργου: “Ενέργειες Συμβουλευτικής
– Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ MIS 5055289 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ” (ΑΔΑ: 669Ο46ΜΟΞ9-ΓΜ0 και ΑΔΑΜ: 21SYMV009807031)
μεταξύ του Συ.Δ.Ν.Α. και της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΠΟΨΗ Υπηρεσίες
Πληροφορικής

Συμβουλευτικής

και

Εκπαίδευσης

Ανώνυμη

Εταιρεία»

«Αστική

Διαχείριση Α.Ε.».

5. Την υπ΄ αριθμ. 357 / 17-03-2022 αίτηση παράτασης του παραδοτέου Π.2.8 της
ανωτέρω σύμβασης.

6. Το υπ’ αρίθμ. 366/18-03-2022 έγγραφο με θέμα: «Έγκριση παράτασης του χρόνου
υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ωφελουμένων για
Συμμετοχή

στο

Υποέργο

2:

«Ενέργειες

Συμβουλευτικής

–

Κατάρτισης

–

Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές δράσεις», της πράξης με MIS: 5055289 και
τίτλο: «Δράσεις για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας».

7. Την υπ’ αρίθμ. 7/2022 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής για την έγκριση της
παράτασης

του

χρόνου

υποβολής

αιτήσεων

της

πρόσκλησης

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος ωφελουμένων.

8. Το γεγονός ότι με την εν λόγω σύμβαση ορίζονται ενδιάμεσες προθεσμίες για
επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών με την υποβολή παραδοτέων.

9. Το γεγονός ότι η διαδικασία επιλογής ωφελούμενων / Παραδοτέο Π.2.8. :


υπάρχει ανάγκη επαρκούς
καλύτερη

δημοσιότητα

μεγαλύτερου

αριθμού

χρονικού διαστήματος υποβολής αιτήσεων
του

έργου

αιτήσεων,

που

θα

καθώς

και

συμβάλει
τη

λήψη

στην
των

για τη

υποβολή
αναγκαίων

αποφάσεων και εγκρίσεων που απαιτούνται για την ολοκληρωμένη υποβολή
του παραδοτέου (στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ωφελούμενων που
εγκρίθηκε με τη με αρ. 02/2022 απόφαση της Ε.Ε. του Συ.Δ.Ν.Α. καθορίζεται
χρόνος υποβολής αιτήσεων έως την 24/03/2022 και η οποία με τη με αρ.
αποφ. 07/2022 της Ε.Ε. του Συ.Δ.Ν.Α. ορίζει νέα ημερομηνία λήξης υποβολής
αιτήσεων την 26/04/2022),


Το ότι η έναρξη υποβολής των Παραδοτέων Π.2.9: Εκθέσεις υλοποίησης
Προγραμμάτων Συμβουλευτικής, Π.2.10: Εκθέσεις υλοποίησης Προγραμμάτων
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Κατάρτισης, Π.2.11: Έκθεση αποτύπωσης πορείας ωφελουμένων στις εξετάσεις
Πιστοποίησης, το παραδοτέο Π.2.12 : Περιοδικές εκθέσεις για τη πληρωμή των
επιδομάτων και μια τελική απολογιστική για το σύνολο των επιδομάτων, τα
οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη θα πρέπει να γίνεται το
αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από τη συμπλήρωση κάθε ημερολογιακού
μηνός, μετά την έναρξη των ενεργειών αυτών προς τους ωφελούμενους και τα
οποία σχετίζονται άμεσα με το Παραδοτέο Π.2.8.


Το ότι η έναρξη υποβολής των Παραδοτέων Π.2.3: Συναντήσεις εκπροσώπων
του προγράμματος με εκπρόσωπους της αγοράς και

Π.2.4: Πληροφοριακό

υλικό για δικτύωση, σχετίζονται άμεσα με το Παραδοτέο Π.2.8.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1. Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου
Π.2.8, το οποίο αφορά ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια
της σύμβασης, του Υποέργου 2 με τίτλο “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS
5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, με νέα
ημερομηνία

υποβολής

των

ανωτέρω

παραδοτέων

την

23.05.2022

αντί

του

προβλεπόμενου παράδοσης του ανωτέρω παραδοτέου την 22.04.2022 , σύμφωνα με τη
με αρ. αποφ. 7/2022 Δ.Σ. Συ.Δ.Ν.Α., καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου
υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου
σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
2. Την έγκριση της έναρξης των παραδοτέων: Π.2.9 από τον Ιούνιο 2022, του Π.2.10,
από τον Ιούλιο 2022, του Π.2.11 από τον Οκτώβριο 2022,

του Π.2.12 από το

Νοέμβριο 2022, καθώς σχετίζονται άμεσα με το παραδοτέο Π.2.8, και τα οποία αφορούν
σε ενδιάμεσες ενάρξεις παραδοτέων χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της
σύμβασης.
3. Την έγκριση παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου Π.2.3 : υλοποίηση
των δύο πρώτων συναντήσεων εκπροσώπων του προγράμματος με εκπρόσωπους της
αγοράς το Μάιο του 2022 και το Σεπτέμβριο του 2022, καθώς σχετίζονται άμεσα με το
παραδοτέο Π.2.8 και το οποίο αφορά

ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η

συνολική διάρκεια της σύμβασης.

4. Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου Π.2.4
το Μάιο του 2022, καθώς σχετίζονται άμεσα με το παραδοτέο Π.2.8 και το οποίο αφορά
ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης».
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
•την

πιο

πάνω

εισήγηση

της

Διεύθυνσης

Τεχνικών

Έργων

&

Αναπτυξιακών

Προγραμμάτων του ΣυΔΝΑ
•τις διατάξεις των άρθρων 246, 247, 93 παρ.1, 95 και 96 του ν. 3463/2006, καθώς και
65 και 67 του ν. 3852/2010
•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου
Π.2.8, το οποίο αφορά ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια
της σύμβασης, του Υποέργου 2 με τίτλο “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” στο πλαίσιο της πράξης με MIS
5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, με νέα
ημερομηνία

υποβολής

των

ανωτέρω

παραδοτέων

την

23.05.2022

αντί

του

προβλεπόμενου παράδοσης του ανωτέρω παραδοτέου την 22.04.2022 , σύμφωνα με τη
με αρ. αποφ. 7/2022 Δ.Σ. Συ.Δ.Ν.Α., καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου
υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής του παραδοτέου ενδιάμεσου
σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
2. Την έγκριση της έναρξης των παραδοτέων: Π.2.9 από τον Ιούνιο 2022, του Π.2.10,
από τον Ιούλιο 2022, του Π.2.11 από τον Οκτώβριο 2022,

του Π.2.12 από το

Νοέμβριο 2022, καθώς σχετίζονται άμεσα με το παραδοτέο Π.2.8, και τα οποία αφορούν
σε ενδιάμεσες ενάρξεις παραδοτέων χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της
σύμβασης.
3. Την έγκριση παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου Π.2.3 : υλοποίηση
των δύο πρώτων συναντήσεων εκπροσώπων του προγράμματος με εκπρόσωπους της
αγοράς το Μάιο του 2022 και το Σεπτέμβριο του 2022, καθώς σχετίζονται άμεσα με το
παραδοτέο Π.2.8 και το οποίο αφορά

ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η

συνολική διάρκεια της σύμβασης.
4. Την έγκριση της χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής του παραδοτέου Π.2.4
το Μάιο του 2022, καθώς σχετίζονται άμεσα με το παραδοτέο Π.2.8 και το οποίο αφορά
ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

