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Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η της υπ’ αρ. 636/18.12.2019 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ
(ΑΔΑΜ: 19SYMV0060685412019-12-19)
«Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΚΤ)»
Στην Καλλιθέα, σήμερα, την 06/02/2020, ημέρα Πέμπτη, στην έδρα του Συνδέσμου Δήμων Νότιας
Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), που βρίσκεται στις Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (Κτίριο Α220),
Τ.Κ. 17603, Καλλιθέα, τα κατωτέρω συμβαλλόμενα μέρη:
α) Ο Σύνδεσμoς Δήμων Νότιας Αττικής με το διακριτικό τίτλο «Συ.Δ.Ν.Α.», o οποίoς εδρεύει στην
Καλλιθέα, Ναυταθλητικές Εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας (Κτίριο Α220), Τ.Κ. 17603, με Α.Φ.Μ.:
997000164 – Δ.O.Υ. Καλλιθέας και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύβασης από
τoν Πρόεδρό του, κο Δημήτριο Κάρναβο, ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή» και
Β) Η εταιρεία με την επωνυμία «Αστική Διαχείριση Α.Ε», που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Λουκά Νίκα 5,
Τ.Κ. 105 54, με ΑΦΜ 094326073, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενη για την υπογραφή του
παρόντος από την Διευθύνοντα

Σύμβουλο της, κα Λαγουδάκη Αναστασία του Εμμανουήλ ή την

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της, κα. Λαγουδάκη Ζωή του Εμμανουήλ, δυνάμει του από 21/08/2017 Πρακτικού
του ΔΣ της εταιρείας νομίμως καταχωρηθέν στο ΓΕΜΗ με ΚΑΚ 1142235 και με αριθ. πρωτ. 877937/21-82017, η οποία θα αποκαλείται εφεξής «Ανάδοχος»

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 132, Ν.4412/2016 συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία
αποδεκτή την τροποποίηση της υπ’ αρ. 636/18.12.2019 σύμβασης ως προς το Άρθρο 1
"Αντικείμενο της Σύμβασης – Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα" και συγκεκριμένα στην
παρ. «Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα», ως ακολούθως:

1) Την διόρθωση στην §1 αυτής ως εξής:
«…..διακρίνεται σε πέντε (5) επιμέρους δραστηριότητες:», καθώς εκ παραδρομής είχε
γραφεί ολογράφως ο αριθμός «τρεις».

2) Την προσθήκη στο τέλος αυτής των κάτωθι:
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Παραδοτέα
Τα παραδοτέα του Υποέργου 2 θα είναι τα εξής:

Παρ.1. Διαμόρφωση βάσης που περιλαμβάνει κοινωνικά – οικονομικά – χωρικά στοιχεία, βάσει των
οποίων τεκμηριώθηκε η Στρατηγική ΒΑΑ/ΟΧΕ και οριοθετήθηκε η Περιοχή Παρέμβασης.
Παρ.2. Κωδικοποίηση των δεικτών εκροών και των συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων (όπως
τρόπος και συχνότητα παρακολούθησης, πηγή, διαχρονική εξέλιξη τιμών).
Παρ.3. Ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης – αξιολόγησης, που περιλαμβάνουν 2 βασικές ενότητες :
• Αποτύπωση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και μέτρα
που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.
• Αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη πρόταση σε
περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής.
Το υλικό από τα δύο πρώτα παραδοτέα θα συμπεριλαμβάνεται στις ετήσιες εκθέσεις παρακολούθησης –
αξιολόγησης.
Παρ.4. Ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης κατά την αξιολόγηση των πράξεων κυρίως σε ότι αφορά τις ομάδες
κριτηρίων Β. Τήρηση θεσμικού πλαισίου και ενσωμάτωση οριζόντιων πολιτικών και Γ. Σκοπιμότητα
πράξης.
Παρ.5. Ετήσια απολογιστική έκθεση παρεχόμενων υπηρεσιών.
Χρόνος παράδοσης: Τα δύο πρώτα παραδοτέα θα υποβληθούν εντός του πρώτου εξαμήνου μετά την
υπογραφή της σύμβασης. Τα παραδοτέα που αφορούν τις ειδικές εκθέσεις τεκμηρίωσης και αξιολόγησης
θα υποβάλλονται όταν ζητούνται από το φορέα υλοποίησης της πράξης. Τέλος, οι ετήσιες εκθέσεις θα
υποβάλλονται το πρώτο δεκαπενθήμερο μετά τη λήξη του πρώτου τριμήνου του κάθε έτους αναφοράς,
εκτός από αυτή για το έτος 2023 που πρέπει να έχει υποβληθεί το αργότερο 31-12-2023, χρόνος λήξης
της παρούσας σύμβασης.
Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής:
 20% της συνολικής αμοιβής με την ολοκλήρωση και υποβολή των Παραδοτέων Παρ.1 και Παρ.2 εντός
του πρώτου εξαμήνου από την υπογραφή της σύμβασης
 Το 80% της συνολικής αμοιβής κατανέμεται ισόποσα κατ’ έτος σε 2 δόσεις :


μια με την υποβολή της ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης – αξιολόγησης και



μια με την ετήσια απολογιστική έκθεση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. πρωτ. 636/18-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV0060685412019-12-

19) υπογεγραμμένης σύμβασης.
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Η παρούσα τροποποίηση σύμβασης βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε
τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα, από τα οποία η Αναθέτουσα Αρχή έλαβε τα τρία (03) και ο Ανάδοχος
Παροχής Υπηρεσιών το ένα (01).

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για την Αναθέτουσα Αρχή

Για τον Ανάδοχο Παροχής Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος του Συ.Δ.Ν.Α.

Αστική Διαχείριση Α.Ε.

Δημήτριος Κάρναβος

Η νόμιμος εκπρόσωπος
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