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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 13/23-5-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 155/2018 

Έγκριση του από 2/5/2018 πρωτοκόλλου 
τµηµατικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή 

υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθµισης 
εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής 

κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2018». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 23 Μαΐου 2018 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 9793/18-5-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Βογιατζή Εµµανουέλα Καστάνη Αικατερίνη 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Πιλίλης Σωτήριος 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Παπαλευθέρης Ελευθ. 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μαργέτης Παναγιώτης 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Γρίβα Παναγιώτα 
Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος  
Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος  
Φυλακτός Κων/νος Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ. Κοινότ.Ν.Περάµου 

Παπαπανούσης Νικόλαος   
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων  κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 132/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μιχάλαρος Ιωάννης. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στο τέλος της υπ’ αριθ. 136/2018 αποφάσεως προσήλθε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαργέτης Παναγιώτης. 

………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 24ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου & θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το 
πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής (αρθρ. 219 & 200 Ν. 4412/2016), το οποίο 
έχει ως εξής: 

 
       «Στα Μέγαρα σήµερα στις 02-5-2018 η επιτροπή πού συστάθηκε σύµφωνα µε την 
διάταξη του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 ΄΄∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)΄΄και αποτελείται από 
τους : 
∆ηµοτικούς Υπαλλήλους : 
1. Παπαθανασίου ∆ηµήτριος  
2. Φουρτουλάκη Εµµανουήλ & 
3. Ξεκούκη Ανδρέα 
Με αναπληρωµατικά µέλη τους : 
1. Μήλεσης Πέτρος  
2. Σιδέρη Ιωάννη & 
3. Καστάνη Ελένη , 
πού ορίστηκαν µε την 312/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
(Α∆Α : Ω1Ν5ΩΚΠ-Σ6Ζ) αφού έλαβαν υπόψη : 
α) Τά στοιχεία του φακέλου εργασίας : ΄΄Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και 
αναβάθµισης εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής κατάστασης & 
πρωτοκόλλου για το έτος 2018 ΄΄για την οποία υπεγράφη η υπ. αρίθµ. 23828/28-12-
2017 σύµβαση από τον ανάδοχο :  ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ µε ΑΦΜ 042978839 ∆ΟΥ 
Ελευσίνας . 

β) Τους όρους της υπ. αρίθµ. 23828/28-12-2017 σύµβασης . 

γ) Τά άρθρα 200 & 219 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-8-2016 ). 

δ) Τήν υπ. αρίθµ. 8738/02-5-2018 πιστοποίηση καλής εκτέλεσης αντικειµένου σύµβασης 
από τον επόπτη παρακολούθησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης (τµηµατική) . 

     Εισηγείται να γίνει τµηµατική παραλαβή της εργασίας µε τίτλο ΄΄ Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και αναβάθµισης εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής 
κατάστασης & πρωτοκόλλου για το έτος 2018  ΄΄ αξίας 24.800,00€ (είκοσι τέσσερις  
χιλιάδες οκτακόσια ευρώ συµπ/νου ΦΠΑ 24%). 
         Το παρόν να κοινοποιηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση σύµφωνα µε το 
άρθρο 189  του Ν. 4412/2016». 

Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει το από 02/05/2018 
πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών 
συντήρησης και αναβάθµισης εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής 
κατάστασης και πρωτοκόλλου για το έτος 2018». 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη τα ανωτέρω εκτεθέντα και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις. 

Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και αυτές του 
αρθρ. 219 & 200 Ν. 4412/2016. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει το από 02/05/2018 πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής της 

εργασίας: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναβάθµισης εφαρµογών 
οικονοµικής διαχείρισης, δηµοτικής κατάστασης και πρωτοκόλλου για το 
έτος 2018», συνολικού ποσού σύµβασης 24.800,00 € µε Φ.Π.Α., όπως ακριβώς το 
παρέλαβε η επιτροπή παραλαβής η συσταθείσα µε την υπ’ αριθ. 312/2017 (Α∆Α: 
Ω1Ν5ΩΚΠ-Σ6Ζ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας. 

 
 



 3 

 
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό  155/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Βογιατζή Εµµανουέλα 
Ο Πρόεδρος της  Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος 
 Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


