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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      Ημερομηνία: 06-02-2020  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ      Αρ. Πρωτ. : 82  
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    
 
 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  της υπ’ αρ. 638/18.12.2019 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
(ΑΔΑΜ: 19SYMV0060703202019-12-19)  

 

 «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης (του Ε.Φ.Δ. του Συ.Δ.Ν.Α. για την εφαρμογή της Στρατηγικής 
ΒΑΑ/ΟΧΕ Νοτίου Τομέα του ΠΕΠ Αττικής (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 «Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.», και διακριτικό τίτλο "SMR 

Consultants", που εδρεύει στη Γλυφάδα, οδός Λαζαράκη 33, TK 16675, με ΑΦΜ 099856073, Δ.Ο.Υ. 

ΓΛΥΦΑΔΑΣ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Καλόμοιρο Αλέξανδρο, η οποία θα αποκαλείται εφεξής 

«Ανάδοχος» 

 
 

λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 132, Ν.4412/2016 συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία 

αποδεκτή την τροποποίηση της υπ’ αρ. 638/18.12.2019 σύμβασης ως ακολούθως:  

 
1) Την προσθήκη στα «Έχοντας υπόψη» της υπογεγραμμένης σύμβασης των κάτωθι:  

 
• Ότι με την παρούσα προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000,00 €) 

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό των 

συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών (Υποπρόγραμμα Α΄) του προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης 

Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020, ΣΑΕΠ 0851  και κωδικός εναρίθμου 

2019ΕΠ08510095 και  τον αντίστοιχο Κ.Α. 61.162.0012 του προϋπολογισμού 2019 του Συ.Δ.Ν.Α. Η 

παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).  

• Την αναγκαιότητα να εξασφαλιστεί η διοικητική λειτουργία και υποστήριξη του ΕΦΔ ΣυΔΝΑ, ως 

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Π.Ε.Π. "ATTIKH" 2014-2020, κατά την άσκηση των διαχειριστικών 

αρμοδιοτήτων του. 
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2) Την προσθήκη στο Άρθρο 1 "Αντικείμενο της Σύμβασης – Παραδοτέα – 
Χρονοδιάγραμμα" και συγκεκριμένα στην παρ. «Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα» των 
κάτωθι: 

 
Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα του Υποέργου 1 θα είναι τα εξής:   

Παρ. 1. Δύο (2)  Εκθέσεις προόδου (ημερολογιακό εξάμηνο) ανά έτος, οι οποίες θα κατατίθενται στην 

Αναθέτουσα αρχή, όπου θα κωδικοποιούνται οι παρασχεθείσες υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στην 

υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΕΦΔ του ΣυΔΝΑ στο πλαίσιο των ανωτέρω 

Δραστηριοτήτων (Δ1, Δ2 και Δ3) του φυσικού αντικειμένου.  

Παρ. 2. Μια (1) Ετήσια Απολογιστική Έκθεση με τον Συνολικό Απολογισμό του Συμβούλου.   

Χρόνος παράδοσης: Οι εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου θα υποβάλλονται εντός δεκαημέρου μετά την 

λήξη του εξαμήνου αναφοράς. Ενώ οι Ετήσιες Απολογιστικές Εκθέσεις του Έργου του Συμβούλου θα 

υποβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθήμερου του νέου έτους. Η Ετήσια Απολογιστική έκθεση καθώς 

και η δεύτερη εξαμηνιαία Έκθεση προόδου του έτους 2023 θα υποβληθούν από τον Ανάδοχο το 

αργότερο 31-12-2023, χρόνος λήξης της παρούσας σύμβασης.   

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται σε ισόποσες δόσεις, οι οποίες θα καταβάλλονται με 

την υποβολή κάθε εξαμηνιαίας έκθεσης προόδου και κάθε Ετήσιας Απολογιστικής Έκθεσης.  

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. πρωτ. 638/18-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV0060703202019-12-

19) υπογεγραμμένης σύμβασης.  

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.          Σ.Μ.Ρ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. SMR Consultants 

        

 

         Δημήτριος Κάρναβος                          Ο νόμιμος εκπρόσωπος Αλέξανδρος Καλόμοιρος 
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