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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Ημερομηνία: 06-02-2020  

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ                  ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  84 
ΝΟΤΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    

 

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Η  της υπ’ αρ. 637/18.12.2019 Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ 
(ΑΔΑΜ: 19SYMV0060697092019-12-19)   

 «Μόνιμος Κόμβος Διαβούλευσης (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  «ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε.», και 

διακριτικό τίτλο "ΛΝΚ ΑΝΑΛΥΣΙΣ Ε.Π.Ε.", που εδρεύει στη Αθήνα, οδός Αριστοτέλους 11-15, Τ.Κ.  10432, με 

ΑΦΜ 095629506, Δ.Ο.Υ. Δ’ ΑΘΗΝΩΝ , και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κo. Μιχαήλ Νικιταρίδη του 

Γεωργίου, η οποία θα αποκαλείται εφεξής «Ανάδοχος», 

 

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

αποδεκτή την τροποποίηση της υπ’ αρ. 637/18.12.2019 σύμβασης ως ακολούθως:  

  

1) Την διόρθωση στα «Έχοντας υπόψη» στο τέλος της σελ. 3 της υπογεγραμμένης 
σύμβασης, ως εξής :  

 

«….. δέκα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (14.200,00€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος 

ΦΠΑ,……» καθώς εκ παραδρομής είχε γραφεί ολογράφως το ποσό «.…δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 

(14.200,00€) ….», 

 

2) Την προσθήκη στο Άρθρο 1 "Αντικείμενο της Σύμβασης – Παραδοτέα – 
Χρονοδιάγραμμα", στην παρ. «Παραδοτέα – Χρονοδιάγραμμα» και συγκεκριμένα 
στην Δραστηριότητα Δ2 αυτής των κάτωθι:  

•   Αποτύπωση της πορείας υλοποίησης της στρατηγικής, με αναφορά σε πιθανές δυσκολίες και 

μέτρα που λαμβάνονται ή πρέπει να ληφθούν προκειμένου αυτές να αντιμετωπιστούν.  
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•    Αξιολόγηση ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί και τεκμηριωμένη 

πρόταση σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να γίνει επικαιροποίηση της στρατηγικής.  

 

3) Την προσθήκη στο Άρθρο 1 "Αντικείμενο της Σύμβασης – Παραδοτέα – 
Χρονοδιάγραμμα" και συγκεκριμένα στο τέλος της παρ. «Παραδοτέα – 
Χρονοδιάγραμμα» των κάτωθι:  

 

Παραδοτέα 

Τα παραδοτέα του Υποέργου 3 θα είναι τα εξής:  

Παρ. 1. Ο σύμβουλος σε συνεννόηση με τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του Συ.Δ.ΝΑ. συντάσσει 

επιμέρους παραδοτέα, τα οποία αφορούν ενδεικτικά : 

• Εκλαϊκευμένα ενημερωτικά κείμενα πριν την έναρξη υλοποίησης των επιμέρους πράξεων που 

περιλαμβάνουν ενδεικτικά το αντικείμενο των πράξεων, τις αναμενόμενες ωφέλειες (κοινωνικές – 

οικονομικές – περιβαλλοντικές), πιθανές επιπτώσεις στην λειτουργία των περιοχών όπου υλοποιούνται 

δράσεις και μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση τους. 

• Ειδικές έρευνες καταγραφής απόψεων. 

• Ειδικά σχεδιασμένο ενημερωτικό υλικό για το συνολικό προσφερόμενο προϊόν σε επιμέρους ομάδες 

στόχου. 

Παρ. 2.  Υποβολή ημερολογιακών εξαμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων του έργου του Αναδόχου ανά 

έτος. 

Χρόνος παράδοσης: Τα εξαμηνιαία παραδοτέα θα υποβάλλονται εντός δεκαημέρου μετά την λήξη του 

εξαμήνου αναφοράς. Ενώ τα υπόλοιπα παραδοτέα θα κατατίθενται στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης του 

Συ.Δ.Ν.Α. όταν αυτά ζητηθούν από τον φορέα υλοποίησης της πράξης.    

Η κατανομή της αμοιβής στον Ανάδοχο καθορίζεται ως εξής: 

 Ισόποσα κατ’ έτος σε 2 δόσεις : 

 μια με την υποβολή της πρώτης εξαμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης και 

 μια με την υποβολή της δεύτερης εξαμηνιαίας απολογιστικής έκθεσης.  

Η δεύτερη εξαμηνιαία απολογιστική έκθεση του έτους 2023 θα υποβληθεί από τον Ανάδοχο το 

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

 

4) Την διόρθωση στην παρ. 1 του Άρθρου 5 «Αμοιβή και τρόπος πληρωμής», ως εξής:  
 
«……δέκα τεσσάρων χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (14.200,00€) μείον των νόμιμων κρατήσεων, ….», 

καθώς εκ παραδρομής είχε γραφεί ολογράφως το ποσό «.…δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€ 14.200,00)….»  
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της με αρ. πρωτ. 637/18-12-2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV0060697092019-12-

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.                                                ΛΚΝ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

                                                                                                                  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. 

        

 

         Δημήτριος Κάρναβος                                               Ο νόμιμος εκπρόσωπος Μιχαήλ Νικιταρίδης
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