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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αρ. 3/2021 Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΥΔΝΑ

Αρ. απόφασης: 6/2021

Περίληψη
«Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για
την υπηρεσία 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 (Συ.Δ.Ν.Α.)
σήμερα Τρίτη 26/03/2021 και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Εκτελεστική
Επιτροπή (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 22/03/2021
πρόσκληση του Προέδρου της, που δόθηκε σε καθένα από τα τακτικά και αναπληρωματικά
μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 247 του Ν. 3463/2006.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) τακτικών μελών
βρέθηκαν παρόντα και τα τρία (3) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΜΟΥ (ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ)

3. ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Π.ΦΑΛΗΡΟΥ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το με αρ. πρωτ. 229/22-03-2021 εισηγητικό της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για το δεύτερο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:
«Ο Συ.Δ.Ν.Α. προτίθεται να υλοποιήσει την υπηρεσία: “Ενέργειες Συμβουλευτικής
– Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις” ως υποέργο 2 της
πράξης με MIS: 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ»
με βάση την απόφαση ένταξης με Αρ. πρωτ. 290/04-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ5Α246ΜΟΞ9 – ΓΞΔ)
από τον ΕΦΔ ΣΥΔΝΑ και την τροποποίηση της απόφασης ένταξης με αρ. πρωτ. 1084/30-122020 (ΑΔΑ: 97ΧΩ46ΜΟΞ9 – 2ΡΠ), σε συνέχεια της πρόσκλησης με κωδικό: ΣΥΔΝΑ 2.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020/Π.Δ.Ε, ΣΑΕ: 2020ΕΠ08510082.
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Σύμβουλος Υποστήριξης για την υλοποίηση της Πράξης, στο πλαίσιο του υποέργου 1
της πράξης με MIS: 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, συνέδραμε στην σύνταξη της μελέτης και των τευχών
δημοπράτησης για την ανωτέρω υπηρεσία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
3.795.200,00 €.
Στον ΚΑ: 61.6162.0042 του προϋπολογισμού του ΣυΔΝΑ, οικονομικού έτους 2021
(Απ. Δ.Σ. 45/2020, ΑΔΑ: ΕΠΚ646ΜΟΞ9-ΚΡ1), έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση
3.795.200,00 €, για την υπηρεσία με τίτλο: “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης –
Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές Δράσεις”.
Με
τη
με
αριθμό
25/22-02-2021
(ΑΔΑ:
Ψ1Ν546ΜΟΞ9-ΝΚΜ,
ΑΔΑΜ:21REQ008189508) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου του ΣυΔΝΑ,
αποφασίστηκε η έγκριση των ανωτέρω δαπανών και η διάθεση των ανωτέρω
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων.
Με την με αρ. πρωτ. 225/19-03-2021 εγκρίθηκε η Διακήρυξη για το Υποέργο «
Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές συμπληρωματικές
δράσεις» Α/Α 2 της Πράξης 5055289 από τον Ε.Φ.Δ. Συ.Δ.Ν.Α.
Παρακαλείται η Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά με:
Την, κατά τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με το άρθρο 108 του Ν.4782/2021, συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής
Διαγωνισμού για την διεξαγωγή του διαγωνισμού (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη)».
Η Ε.Ε., αφού έλαβε υπ’ όψιν το ανωτέρω εισηγητικό, το άρθρο 247 του ν. 3463/2010,
τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο
108 του Ν.4782/2021 και μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Συγκροτεί Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης (άρθρο 221 παρ. 1-4 του ν.
4412/2016) του ανοικτού δημόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με
τίτλο: “Ενέργειες Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης & λοιπές Συμπληρωματικές
Δράσεις”, στο πλαίσιο της πράξης με MIS: 5055289 και τίτλο: “ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ”, από 3 μέλη και τα αναπληρωματικά τους ως εξής :
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Παπαδόπουλος Ευστράτιος (Δήμος Καλλιθέας)
ΠΕ Γεωπόνων με βαθμό Α’ (Πρόεδρος)
Σηφακάκης Ευάγγελος (Δήμος Π.Φαλήρου)
ΠΕ Μηχ/κών Ορυκτών Πόρων με βαθμό Α΄

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Πολυχρονοπούλου Αικατερίνη (Δήμος
Καλλιθέας) ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’
Παπαδομανωλάκης Παντελής (Δήμος Αλίμου)
ΤΕ Ηλ/γων Μηχ/γων Μηχανικών με βαθμό Α’

Βέλλιος Κωνσταντίνος (ΣυΔΝΑ)
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α’

Μακρή Κωνσταντίνα (Δήμος Π.Φαλήρου)
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α’

Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρετούν στο Συ.Δ.Ν.Α. και στους
Δήμους που συμμετέχουν σε αυτόν, λόγω μη επάρκειας του αριθμού των υπαλλήλων του
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Συ.Δ.Ν.Α. για τη στελέχωση της Επιτροπής (ν. 4412/2016, άρθρο 221, παρ. 11, περ. στ,
όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4782/2021, άρθρο 108), από τον κατάλογο δε των
υπηρετούντων στους ανωτέρω φορείς και νομιμοποιούμενων να συμμετέχουν στην επιτροπή
τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής επέλεξαν τους πιο πάνω.
Η αναπλήρωση των τακτικών μελών από τα αναπληρωματικά δεν ακολουθεί την
οριζόντια αντιστοίχιση, αλλά κάθε αναπληρωματικό μέλος αναπληρώνει οποιοδήποτε
τακτικό.
Τον Πρόεδρο τον αναπληρώνει ο ανώτερος σε βαθμό υπάλληλος και μεταξύ
ομοιόβαθμων, ο υπάλληλος που έχει περισσότερα χρόνια στο βαθμό.
Τα μέλη της Επιτροπής υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση περί μη σύγκρουσης
συμφερόντων του άρθρου 24 του ν.4412/2016.
Τα μέλη της Επιτροπής εμπίπτουν στους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής
κατάστασης και έχουν τις αναφερόμενες στο ν. 3213/2003 υποχρεώσεις, μεταξύ των οποίων
είναι και υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90)
ημέρες από την απόκτηση της ιδιότητας τους (αρχική δήλωση) κατά τα προβλεπόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 ( ΦΕΚ 309 Α΄), όπως ισχύει. Όλα τα μέλη της
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού έχουν την υποχρέωση υποβολής ετήσιας ΔΠΚ,
κάθε χρόνο κατά το διάστημα της διατήρησης της ιδιότητας μέλους της Επιτροπής και για ένα
(1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για κάθε
αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής, εφόσον συμμετάσχει σε τουλάχιστον μία συνεδρίαση
της Επιτροπής, όπως αυτό προκύπτει αποκλειστικά από τα επίσημα πρακτικά των
συνεδριάσεων της Επιτροπής. Η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών αναπληρωματικού
μέλους της Επιτροπής που καθίσταται υπόχρεος υποβολής αρχικής ΔΠΚ εκκινεί από την
ημερομηνία της συνεδρίασης της Επιτροπής στην οποία συμμετείχε για πρώτη φορά.
Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΡΝΑΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

