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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Αποφ 1/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής

ΘΕΜΑ : Παράταση διάρκειας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: “Υποστήριξη της
Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα

«Αττική»

στον

Άξονα

Προτεραιότητας

06

με

τίτλο

«Πολιτιστικές

εκδηλώσεις και δράσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)»
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Πέμπτη
30/01/2020 και ώρα 12:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση, μετά
την από 24/01/2020 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

3. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

4. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

5. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος στη συνέχεια διάβασε το εισηγητικό με αρ. πρωτ. 12/2020 του αναπληρωτή
Δ/ντή του Ε.Φ.Δ. κ. Κουγιούφα για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο έχει ως εξής:
“Θέτουμε υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 10/9.1.2020 αίτηση του κ. Λεωνίδα Αμπελιώτη,
νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας Training-Research-Coaching (T.R.C.) Consultants
(Αστική Μη Κερδοσκοπική) σχετικά με αίτημα παράτασης της σύμβασης για την εκτέλεση της
υπηρεσίας με τίτλο: “Υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την προετοιμασία υποβολής
πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)».
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
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«Με την από 22.11.2019 Σύμβαση (ΑΔΑ:Ω3ΝΧ46ΜΟΞ9-ΑΚΝ) ανατέθηκε στην εταιρεία
Training-Research-Coaching (T.R.C.) Consultants (Αστική Μη Κερδοσκοπική) η
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την
προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα
Προτεραιότητας 06 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)».
Η ως συνολική διάρκεια της σύμβασης ορίστηκε σε δύο μήνες από την υπογραφή της,
ήτοι μέχρι 22.1.2020. Στα έγγραφα της Σύμβασης (Τεχνική Έκθεση) καθορίζονται οι
ενδιάμεσες προθεσμίες για τα επιμέρους στάδια της παροχής υπηρεσιών και η υποβολή των
παραδοτέων.
Συγκεκριμένα περιγράφονται τρία διακριτά στάδια ως εξής:
Στάδιο 1: Συλλογή στοιχείων (10 ημέρες από την Ανάθεση).
Περιλαμβάνει τη συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων, αλλά και τη διενέργεια
συναντήσεων εργασίας με τα αρμόδια στελέχη της ΕΛΣ προκειμένου να αποσαφηνιστούν και
να διατυπωθούν αναλόγως οι δράσεις φυσικού αντικειμένου και πώς αυτές κοστολογούνται.
Στάδιο 2: Προετοιμασία Τεχνικού Δελτίου Πράξης (30 ημέρες από την Ανάθεση).
Στο στάδιο 2 προβλέπεται να ολοκληρωθεί η σύνταξη του ΤΔΠ και των συνημμένων
εγγράφων και να ολοκληρωθεί η ανάρτησή του στο ΟΠΣ προκειμένου να είναι έτοιμο προς
υποβολή από την ΕΛΣ.
Στάδιο 3: Προσαρμογές σε τυχόν παρατηρήσεις έως την Ένταξη της Πράξης (60
ημέρες από την Ανάθεση).
Ο Ανάδοχος θα προβεί στις αναγκαίες προσαρμογές ή τροποποιήσεις που θα υποδειχτούν
από την αναθέτουσα αρχή (ΣΥΔΝΑ) προκειμένου να οριστικοποιηθεί το ΤΔΠ και να εκδοθεί η
Ένταξη της Πράξης.
Όπως προκύπτει και από την 2 η Αναφορά Προόδου που κατατέθηκε με το με αρ. πρωτ.
634/18.12.2019 έγγραφο, υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή του ΤΔΠ λόγω αλλαγής της
Διοίκησης της ΕΛΣ. Ως εκ τούτου υπήρξε καθυστέρηση στην υποβολή του 2 ου σταδίου,
γεγονός που επιφέρει με τη σειρά του καθυστέρηση στην υποβολή και του 3 ου και τελικού
σταδίου.
Κατόπιν των ανωτέρω αιτούμεθα εμπρόθεσμα την συνολική παράταση της σύμβασης κατά
1 μήνα (50% της αρχικής σύμβασης), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217, παρ. 2,
Ν.4412/2016».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της σύμβασης για
την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την
προετοιμασία υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα

«Αττική» στον

Άξονα

Προτεραιότητας 06 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)» κατά
ένα μήνα (1), ήτοι μέχρι 22.02.2020, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του”.
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
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•την εισήγηση του Προέδρου.
•τις διατάξεις του άρθρου 247 του Ν. 3463/2010.
•την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παράταση της σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο:
“Υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο «Πολιτιστικές
εκδηλώσεις και δράσεις» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι)» κατά ένα μήνα (1), ήτοι μέχρι 22.02.2020,
καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, για
λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

