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ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
«Έγκριση χρονικής παράτασης σύμβασης»

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 925/22-04-2019

Π Ρ Α Κ T I Κ O 6/2019
Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ &
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»
Από το πρακτικό της, από 19 Απριλίου 2019, 6ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).
Σήμερα 19/04/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.
839/15-04-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω
θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ.:
ο

ΘΕΜΑ 12 Η.Δ.
«Έγκρισης χρονικής παράτασης της με αριθμ. πρωτ. 2886 από 27/12/2018 συμβάσεως παροχής υπηρεσιών κοινωνικής
μέριμνας»
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν
δέκα (10). Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και το αναπληρωματικό μέλος Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία. Τα μέλη
Χριστοπούλου Γαβριέλα και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάβδα Ελένη
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Δημουλά Έλση
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία

ΑΠΟΝΤΕΣ
Χριστοπούλου Γαβριέλα
Μαναός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Ν.Π.Δ.Δ. Κίτσου Ελένη, για τη τήρηση των πρακτικών.
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 844
από 15/4/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής Φροντίδας
Αθλητισμού και Πολιτισμού περί της έγκρισης χρονικής παράτασης, με τους ίδιους όρους και χωρίς επαύξηση του
οικονομικού αντικειμένου, της με αριθμ. πρωτ. 2886 από 27/12/2018 υπογραφείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής μέριμνας μεταξύ του ΝΠΔΔ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και της ψυχολόγου Κορρέ Μαρίας:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΠΔΔ
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ «ΟΚΑΠΑ»

ΦΙΛΟΘΕΗ 15/4/2019
Αριθμ. Πρωτ. : 844

ΠΡΟΣ
Την Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ : ''Περί έγκρισης χρονικής παράτασης συμβάσεως παροχής υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας''.
Έχοντας υπόψη :
• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες :
«Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ
του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο
μεταβίβασε σε επιτροπή του».
• Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ''.
• Το με αριθμ. πρωτ. 2828 από 19/12/2018 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη (στοιχείο Β) του ΝΠΔΔ «Ο.Κ.Α.Π.Α.»
περί της υλοποίησης προγράμματος που αφορά στην Πρόληψη και στην Συμβουλευτική ψυχικής υγείας στην
φροντίδα βρεφών και νηπίων, στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και προβλημάτων λόγου και στην
υποστήριξη ηλικιωμένων βάσει του οποίου εκτελείται η ως άνω υπηρεσία.
• Την με αριθμ. πρωτ. 2886 από 27/12/2018 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας
(ΑΔΑΜ: 18SYMV004282870 2018-12-28) μεταξύ του ΝΠΔΔ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και της ψυχολόγου Κορρέ Μαρίας με χρόνο
λήξης ισχύος την 30/06/2019.
• Το με αριθμ. πρωτ. 825 από 12/04/2019 έγγραφό της αναδόχου με το οποίο αιτείται χρονική παράταση διάρκειας
τριών (3) μηνών χωρίς επαύξηση του οικονομικού της αντικειμένου καθότι χωρίς δική της υπαιτιότητα αλλά από
εξωγενείς παράγοντες, δεν θα καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν οι ανατεθείσες υπηρεσίες μέχρι την συμβατική
λήξη της ανωτέρω σύμβασης ήτοι την 30-6-2019.
• Τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες :
«1. Στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό ορίζεται η συνολική διάρκεια για την εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης. Επιπλέον, ορίζονται, εφόσον απαιτείται, τμηματικές/ενδιάμεσες προθεσμίες για τα
επιμέρους στάδια παροχής των υπηρεσιών και/ ή υποβολής των παραδοτέων. Ως συνολική διάρκεια νοείται το
χρονικό διάστημα που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης και στο συμφωνητικό, το
οποίο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού ή από την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτό και
λήγει είτε σε δήλη ημερομηνία ή προθεσμία είτε, εφόσον υπάρχουν ενδιάμεσα επιμέρους παραδοτέα, με την
υποβολή του τελευταίου παραδοτέου στον χρόνο που ορίζεται στο συμφωνητικό.
2. Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη
σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό
αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες
περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς
να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.»
• Την διαπίστωση ότι τμήμα των υπό στοιχείο Β. του τεκμηριωμένου αιτήματος και της συναφθείσας σύμβασης
ανατεθεισών στην ανάδοχο υπηρεσιών δεν κατέστη εφικτό να ολοκληρωθούν εντός του αρχικώς συμφωνηθέντος
συμβατικού χρόνου (μέχρι 30/06/2019) από λόγους που αφορούν το νομικό πρόσωπο και εξωγενείς παράγοντες
άσχετους με την ανάδοχο, η οποία προσέφερε τις υπηρεσίες της προσηκόντως και όπως είχε συμφωνηθεί.
Συγκεκριμένα, η μη ολοκλήρωση των ανατεθεισών υπηρεσιών «Ψυχολογική Συμβουλευτική Παρέμβαση», οφείλεται
στην περιορισμένη διαθεσιμότητα του χώρου που είχε ορισθεί για την διεξαγωγή του σκέλους αυτού, γεγονός το
οποίο επηρέασε καθοριστικά την οργάνωση και διεκπεραίωση των εβδομαδιαίων συνεδριών στον εν λόγω χώρο. Οι
προαναφερθείσες υπηρεσίες φιλοξενούνται στο κτίριο Καρύδειο στη Φιλοθέη (οδός Νιόβης), όπου κατά τους
πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους 2019, οργανώθηκαν μεγάλες εκθέσεις ιστορικών κειμηλίων της πόλης της
Φιλοθέης και του Ψυχικού, για τις οποίες απαιτήθηκε πολύς χρόνος οργάνωσης (στησίματος) και καθώς είχαν
μεγάλη επισκεψιμότητα και η προσέλευση του κοινού ήταν αναπάντεχη, κρίθηκε σκόπιμο από το νομικό πρόσωπο
να παραταθεί η διάρκειά τους μέχρι και σήμερα. Ως εκ τούτου – και λόγω της διακριτικότητας που απαιτείται κατά
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•

την εκτέλεση των ανωτέρω υπηρεσιών συμβουλευτικής η οποία δεν συνδυάζεται με την παράλληλη διενέργεια
εκθέσεων και μάλιστα με μεγάλη προσέλευση – δεν επετράπη στην ανάδοχο κατά τον συμβατικό χρόνο που πέρασε
να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες της και για τον λόγο αυτό ζητά την ανωτέρω παράταση.
Το γεγονός ότι η αιτούμενη παράταση προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι
ανατεθείσες υπηρεσίες, θα πρέπει να δοθεί εκτός της περιόδου των διακοπών του καλοκαιριού, διότι κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες μεγάλος αριθμός πολιτών στους οποίους απευθύνονται οι εν λόγω υπηρεσίες θα απουσιάζουν
σε διακοπές, οι δε δομές ανηλίκων (παιδικοί σταθμοί) κλείνουν, ενώ και οι ηλικιωμένοι βρίσκονται σε διακοπές. Ως
εκ τούτου, μια παράταση επί 3μηνο η οποία θα εξαντλείτο στους 2 καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο-Αύγουστο) και στο
μισό Σεπτέμβριο, δεν θα επέτρεπε και πάλι να ολοκληρωθούν οι ανατεθείσες υπηρεσίες κατά τον καλύτερο τρόπο
η
και για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο η τρίμηνη αυτή παράταση να αρχίσει από την 1 Σεπτεμβρίου 2019 και να
τελειώσει στις 30 Νοεμβρίου 2019, δηλ. σε χρονική περίοδο που το σύνολο των ανατεθεισών υπηρεσιών θα
μπορέσει να παρασχεθεί επωφελέστερα για τους πολίτες και άρα ουσιαστικότερα για το νομικό πρόσωπο και
βεβαίως σύμφωνα με την βούλησή του. Στο σημείο αυτό ας σημειωθεί και ότι η αρχική πρόβλεψη για λήξη της
σύμβασης στις 30/06/2019 αυτή ακριβώς την λογική υπηρετούσε, δηλ. το άσκοπο και σε κάθε περίπτωση πολύ
λιγότερο αποτελεσματικό της παροχής των υπηρεσιών τους κατεξοχήν καλοκαιρινούς μήνες.

Εισηγούμαστε:
Τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ. 2886 από
27/12/2018 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV004282870 2018-12-28) μεταξύ του ΝΠΔΔ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και της
ψυχολόγου Κορρέ Μαρίας με χρόνο λήξης ισχύος την 30/06/2019 για τρεις (3) μήνες αρχής γενομένης την 01/09/2019 ήτοι
μέχρι την 30/11/2019, λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων και για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών.
Συνημμένα σας υποβάλουμε αντίγραφο της υπογεγραμμένης συμβάσεως, το έγγραφο αίτημα της αναδόχου για χρονική
παράταση της σύμβασης καθώς και το σχετικό Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
Παρθενάκη Αφροδίτη
Η Προϊσταμένη Δ/νσης
Κοινωνικής Φροντίδας, Αθλητισμού και Πολιτισμού
Βασιλείου Αργυρώ
Παρακαλούνται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
αφού έλαβε υπόψη του
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Την εισήγηση της Προέδρου
Τις διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006
Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν.3852/2010
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147/8-8-2016) ''Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) ''
και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 217
Το με αριθμ. πρωτ. 2828 από 19/12/2018 Τεκμηριωμένο Αίτημα του Διατάκτη (στοιχείο
Β)
Την με αριθμ. πρωτ. 2886 από 27/12/2018 υπογραφείσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών
κοινωνικής μέριμνας (ΑΔΑΜ: 18SYMV004282870 2018-12-28)
Το με αριθμ. πρωτ. 825 από 12/04/2019 έγγραφό της αναδόχου
Το με αριθμ. πρωτ. 844 από 15/4/2019 έγγραφο της Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών και της Δ/νσης Κοινωνικής Φροντίδας Αθλητισμού και Πολιτισμού
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μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χρονική παράταση με τους ίδιους όρους και χωρίς επαύξηση του οικονομικού αντικειμένου της με αριθμ. πρωτ.
2886 από 27/12/2018 υπογραφείσας σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18SYMV004282870 2018-12-28) μεταξύ του ΝΠΔΔ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» και
της ψυχολόγου Κορρέ Μαρίας με χρόνο λήξης ισχύος την 30/06/2019 για τρεις (3) μήνες αρχής γενομένης την 01/09/2019
ήτοι μέχρι την 30/11/2019, λόγω των ανωτέρω ιδιαιτεροτήτων και για την αρτιότερη και αποτελεσματικότερη παροχή των εν
λόγω υπηρεσιών.

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 49/2019

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Κούμπα-Κομνηνού Άννα
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία
Κακαβάς Νικόλαος
Χανακούλας Αθανάσιος
Φουστέρη Μαρία
Δημουλά Έλση
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος
Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις
Ζαφρακοπούλου –Δανιήλ Σοφία

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης
του Διοικητικού Συμβουλίου στις 19/04/2019
Φιλοθέη 22/04/2019
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ
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