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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ.Απόφ. 29/2021
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/2021 της τακτικής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
Δήμων Νότιας Αττικής
ΘΕΜΑ : «Παράταση της σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: «Έξυπνες εφαρμογές
ηλεκτρονικού

πολιτισμού,

ηλεκτρονικού

τουρισμού

και

ενίσχυσης

βιώσιμης

κινητικότητας» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΣΥΔΝΑ 11)»
Στα γραφεία του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής (Συ.Δ.Ν.Α.), σήμερα Δευτέρα
14/06/2021 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 10/06/2021 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. 468/09-06-2021 του
αναπληρωτή Δ/ντή του Ε.Φ.Δ. κ. Κουγιούφα για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο
έχει ως εξής:
«Θέτουμε υπόψη σας την με αρ. πρωτ. 463/07-06-2021 αίτηση του κ. Νικόλαου
Παπαδόπουλου με θέμα «Αίτημα χρονικής παράτασης της από 19/6/2020 Σύμβασης για το
αντικείμενο: «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του
ΣυΔΝΑ/Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για την προετοιμασία υποβολής πρότασης στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική» στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη
Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ» με τίτλο «Έξυπνες

ΑΔΑ: ΩΚΡ746ΜΟΞ9-Ψ3Π
εφαρμογές

ηλεκτρονικού

πολιτισμού,

ηλεκτρονικού

τουρισμού

και

ενίσχυσης

βιώσιμης

κινητικότητας» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΣΥΔΝΑ 11)».
Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
«Με την παρούσα Επιστολή αιτούμαστε χρονική παράταση της από 19/06/2020
Σύμβασης με ΑΔΑ: ΨΨΠΝ46ΜΟΞ9-9ΤΓ κατά έξι (6) μήνες, ήτοι από 19/06/2021 σε
19/12/2021. Η αιτούμενη παράταση ζητείται λόγω των δυσκολιών που ανέκυψαν και που
οφείλονται στην πανδημία Covid-19, καθώς και στις σημαντικές καθυστερήσεις των εγκρίσεων
που χρειάστηκαν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης χωρίς τούτο να αποτελεί
υπαιτιότητα του Αναδόχου».
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την παράταση της Σύμβασης της
υπηρεσίας με τίτλο: «Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού
τουρισμού και ενίσχυσης βιώσιμης κινητικότητας» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΣΥΔΝΑ
11)», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 19/12/2021, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου
υποβάλλεται πριν από τη λήξη 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
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βιώσιμης κινητικότητας» (ΠΔΕ-Εθνικοί Πόροι) (ΣΥΔΝΑ 11)», κατά έξι (6) μήνες, ήτοι
μέχρι 19/12/2021, καθώς το σχετικό αίτημα του αναδόχου υποβάλλεται πριν από τη λήξη 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

