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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Απόφ. 19/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 6/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : 1η χορήγηση παράτασης του χρόνου υποβολής των παραδοτέων 3 & 4 (ετήσιες
εκθέσεις για το έτος 2020) σε ενδιάμεσο στάδιο σύμβασης, της υπηρεσίας με τίτλο:
«Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΤΠΑ)» της Πράξης «Υποστήριξη της
Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. ΕΤΠΑ» με κωδικό
MIS 5049013
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Παρασκευή
23/04/2021 και ώρα 14:30, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτική συνεδρίαση
(κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα 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 τη με αρ. πρ.
77233/13.11.2020 Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.), μετά την από 19/04/2021 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. 289/05-04-2021 του
αναπληρωτή Δ/ντή του Ε.Φ.Δ. κ. Κουγιούφα για το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο
έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/08-08-2016 (ΦΕΚ Α΄/147/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών

και

Υπηρεσιών

(προσαρμογή

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

στις

Οδηγίες

2014/24/ΕΕ

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

3. Την υπ΄ αριθμ. 341/29-05-2020 (ΑΔΑ: ΩΑΥΚ46ΜΟΞ9-ΚΩΧ) Πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση μέσω καταλόγου για την εκτέλεση της
υπηρεσίας με τίτλο – Υποέργο 2 «Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και Καινοτομιών
(ΕΤΠΑ)», της Πράξης «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης
(ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. ΕΤΠΑ» (MIS: 5049013).

4. Tη με αριθμ πρωτ. 376/10-06-2020 προσφορά της εταιρείας «Αστική Διαχείριση
Α.Ε» για την ανωτέρω υπηρεσία, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και πληροί όλες
τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το Παράρτημα Β της πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

5. Τη με αριθμ. 25/2020 Απόφαση του Προέδρου του Συ.Δ.Ν.Α. (ΑΔΑ: 668Ν46ΜΟΞ9Λ2Ι,

ΑΔΑΜ:

20AWRD006958759

2020-07-02)

περί

έγκρισης

των

τεχνικών

προδιαγραφών της εν λόγω υπηρεσίας, όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια
Υπηρεσία και περί απ’ ευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας μέσω καταλόγου.

6. Την

υπ΄

αριθμ.

558/29-07-2020

σύμβαση

της

υπηρεσίας

«Παρατηρητήριο

Αξιολόγησης και Καινοτομιών (ΕΤΠΑ)» με ΑΔΑ 6ΓΓΨ46ΜΟΞ9-7Α9 και ΑΔΑΜ
20SYMV007107025 2020-07-29 μεταξύ του Συ.Δ.Ν.Α. και της εταιρείας «Αστική
Διαχείριση Α.Ε.» και συγκεκριμένα το άρθρο 1 «Αντικείμενο της Σύμβασης –
Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα», το άρθρο 2 «Διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης» και
το άρθρο 11 αυτής με τίτλο «Ανωτέρα βία».

7. Την υπ΄ αριθμ. 224/19-03-2021 εμπρόθεσμη αίτηση παράτασης του χρόνου
υποβολής των ετήσιων εκθέσεων για το έτος 2020, παραδοτέα 3 και 4, της εταιρείας
«Αστική Διαχείριση Α.Ε.» για την με αριθμ. πρωτ. 558/29-07-2020 σύμβαση (ΑΔΑ
6ΓΓΨ46ΜΟΞ9-7Α9) για την υπηρεσία με τίτλο «Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και
Καινοτομιών (ΕΤΠΑ)».

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 δεν έχουν μέχρι σήμερα παραληφθεί τα πλήρη στοιχεία για τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια της ΟΧΕ (των τριών Δήμων),

τα

οποία έχουν ζητηθεί από την ΑΑΔΕ με το από 14/13-01-2021 αίτημά μας, παρά τις
επανειλημμένες από την πλευρά μας επικοινωνίες με την ΑΑΔΕ, και τα οποία
αποτελούν τα κύρια στοιχεία της βάσης δεδομένων του 1ου παραδοτέου και
συνεπώς και του 2ου παραδοτέου, κωδικοποίηση των δεικτών εκροών και των
συναρτώμενων δεικτών αποτελεσμάτων.

10. Δεδομένου ότι οι ετήσιες εκθέσεις για το έτος 2020 περιλαμβάνουν αναφορά στην
επικαιρότητα της Στρατηγικής, η οποία συναρτάται σε σημαντικό βαθμό με την
επιχειρηματικότητα.
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ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της χορήγησης 1ης παράτασης του χρόνου υποβολής των παραδοτέων 3
& 4 (ετήσιες εκθέσεις για το έτος 2020), που αφορούν

ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να

παρατείνεται η συνολική διάρκεια της σύμβασης του Υποέργου 2 με τίτλο «Παρατηρητήριο
Αξιολόγησης

και

Καινοτομιών

(ΕΤΠΑ)»,

της

Πράξης

«Υποστήριξη

της

Διεύθυνσης

Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. ΕΤΠΑ» (MIS: 5049013), με νέα
ημερομηνία υποβολής των ανωτέρω παραδοτέων την 30.06.2021, αντί της προβλεπόμενης
παράδοσης των ανωτέρω παραδοτέων το αργότερο την 15.04.2021, καθώς το σχετικό αίτημα
του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής των παραδοτέων
ενδιάμεσου σταδίου της εν λόγω σύμβασης, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά
του».
Ύστερα από τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψιν του:
•την πιο πάνω εισήγηση της Διεύθυνσης του Ε.Φ.Δ.
•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
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης του χρόνου υποβολής των παραδοτέων 3 & 4
(ετήσιες εκθέσεις για το έτος 2020), που αφορούν ενδιάμεσο στάδιο, χωρίς να παρατείνεται η
συνολική διάρκεια της σύμβασης του Υποέργου 2 με τίτλο «Παρατηρητήριο Αξιολόγησης και
Καινοτομιών (ΕΤΠΑ)», της Πράξης

«Υποστήριξη

της

Διεύθυνσης

Ενδιάμεσου

Φορέα

Διαχείρισης (ΕΦΔ) του Συ.Δ.Ν.Α. ΕΤΠΑ» (MIS: 5049013), με νέα ημερομηνία υποβολής των
ανωτέρω παραδοτέων την 30.06.2021, αντί της προβλεπόμενης παράδοσης των ανωτέρω
παραδοτέων το αργότερο την 15.04.2021, καθώς το σχετικό αίτημα του

αναδόχου

υποβάλλεται πριν από τη λήξη του χρόνου υποβολής των παραδοτέων ενδιάμεσου σταδίου της
εν λόγω σύμβασης, 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

