ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Εκ του υπ’ αριθ. 26/13-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής
Αριθ.αποφ. 361/2018
της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «Ανάπτυξη
και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήµατος
¨∆ιορθώνω το Σχολείο µου (Fix my School)”
στο ∆ήµο Μεγαρέων.
Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 13 Νοεµβρίου
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21409/9-11-2018
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 23 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζάλης Αθανάσιος Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Σταµούλης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος
Ρήγα Ελένη0
Μιχάλαρος Γεώργιος
∆ρυµούσης Κων/νος
Βογιατζή Εµµανουέλα
Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη
Κοσµόπουλος Ελευθεριος
∆ήµας Ιωάννης
Κολάτας Ιωάννης
Πιλίλης Σωτήριος
Παπαλευθέρης Ελευθ.
Κορώσης Σπυρίδων
Μαρινάκης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Κων
Λέλης Μελέτιος
Βαρελάς Κλεάνθης
Καράµπελας Κων/νος
∆ρένης Αθανάσιος
Κόττας Βασίλειος
Παπανίκος ∆ηµήτριος
Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος
Ρήγα Ιωάννα
Χοροζάνης Αντώνιος
Γρίβα Παναγιώτα
Φυλακτός Κων/νος
Μιχάλαρος Ιωάννης
---------------Λιώτας
∆ηµοσθ.
- Πρόεδρος
Πολυχρόνης Ιερόθεος
∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος
κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.
Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ.
Μουσταϊρας Ηλίας.
Στο τέλος της υπ’ αριθ. 344/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Λέλης Μελέτιος.
Στο τέλος της υπ’ αριθ. 353/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Χοροζάνης Αντώνιος.
…………………………………………………………………………………………..
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 21ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
το υπ’ αριθ. 21376/09-11-2018 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής (αρθρ. 219 &
200 Ν. 4412/2016) το οποίο έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ :ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Παροχή
υπηρεσίας Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακού
Συστήµατος
∆ιορθώνω το Σχολείο µου (FIX MY SCHOOL) στο ∆ήµο Μεγαρέων»

Στα Μέγαρα σήµερα 09-11-2018 η επιτροπή που συστάθηκε σύµφωνα µε
την διάταξη του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών» και αποτελείται από τους :
∆ηµοτικούς Υπαλλήλους
1. Παπαθανασίου ∆ηµήτριο
2.Φουρτουλάκη Εµµανουήλ &
3.Ξεκούκη Ανδρέα
Με αναπληρωµατικά µέλη τους:
1. Μήλεση Πέτρο
2.Σιδέρη Ιωάννη &
3.Καστάνη Ελένη,
που ορίστηκαν µε την υπ` άριθµ.312/2017 απόφαση ∆ηµοτικού Σ/λιου ∆ήµου
Μεγαρέων αφού έλαβαν υπόψη :
1. Τα άρθρα 200 & 219 του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
3. Τις ∆ιατάξεις του 209 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.)
4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
5. Το Π.∆. 80/2016
6. Το υπ’ αριθµόν 15914/24-08-2018 (Α∆ΑΜ: 18REQ003639298) αίτηµα της
∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισµού &
Τουρισµού για την αναγκαιότητα ανάθεσης της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή
υπηρεσίας Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήµατος
∆ιορθώνω το Σχολείο µου (FIX MY SCHOOL) στο ∆ήµο Μεγαρέων»
7. Την υπ΄ αριθ. απόφαση ∆ηµάρχου 604/16496/04-09-2018 (Α∆Α:ΨΜΛΦΩΚΠ5ΡΕ) µε την οποία εγκρίθηκε η υπ΄ αριθ. 15914/24-08-2018 θεωρηµένη τεχνική
περιγραφή της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης,
Πολιτισµού & Τουρισµού
8. Την Α.Α.Υ υπ’ αριθµ. 451/16984/11-09-2018 ποσού 24.800,00 € (Α∆Α:
ΨΦΒΓΩΚΠ-ΑΣ3) µε Α∆ΑΜ: 18REQ003682197 και τη βεβαίωση του
Προϊσταµένου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης για την
ύπαρξη διαθέσιµου ποσού, τη συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ 1α του
άρθρου 4 του Π∆ 80/2016 και τη δέσµευση στο οικείο Μητρώο ∆εσµεύσεων η
οποία καταχωρήθηκε µε α/α 1.
9. Το υπ΄ αριθ. 18040/2609-2018 (Α∆ΑΜ:18SYMV003761560) Συµφωνητικό
µεταξύ του κου Γρηγορίου Σταµούλη ∆ηµάρχου Μεγαρέων και του κου Ιωάννη
Μιχόπουλο, νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Ι. & Χ. Ο.Ε. µε
αντικείµενο υπηρεσίες ανάπτυξης λογισµικού εφαρµογών και διακριτικό τίτλο
«EVOLUTION PROJECTS PLUS» µε Α.Φ.Μ. 998929145, ∆.Ο.Υ. Ηλιούπολης,
που εδρεύει στην οδό Βοσπόρου 32 Ηλιούπολη, η διάρκεια ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας καθορίζεται σε ένα (1) µήνα από την υπογραφή του σχετικού
συµφωνητικού. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει το απαραίτητο προσωπικό
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και κατ’ επέκταση τον απαραίτητο ανθρωποχρόνο, προκειµένου να τηρηθούν οι
σχετικές προθεσµίες υλοποίησης, όπως αποτυπώνονται στην οικονοµική του
προσφορά.
Η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σε µία φάση µε τα κάτωθι παραδοτέα:
- ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Α: Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωµένου πληροφοριακού
συστήµατος
- ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Β: Πιλοτική λειτουργία
- ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ Γ: Εγχειρίδιο χρήσης και Εκπαίδευση χρηστών
Η συνολική αξία για την παροχή υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο παρόν
συµφωνητικό
και
τα
συντασσόµενα
τεύχη
(τεχνική
περιγραφή
αρ.πρωτ.15914/24-08- 2018) είναι είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδοµήντα
έξι ευρώ (24.676,00 €) (καθαρό ποσό 19.900,00 € + 4.776,00 € ΦΠΑ 24%) Το
ποσό αυτό θα εξοφληθεί µε χρηµατικό ένταλµα που θα εκδοθεί από την
Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µετά την εισήγηση της καθ’ ύλην αρµόδιας
υπηρεσίας, του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από την
αρµόδια Επιτροπή παραλαβής του αντικειµένου τµηµατικού ή συνολικού
σύµβασης παροχής γενικών υπηρεσιών, την έγκρισή του από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο (παρ. 5, άρθρο 219 του Ν. 4412/2016) και την έκδοση των
αντίστοιχων τιµολογίων παροχής υπηρεσιών.
10.
Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 19908/18-10-2018 έγγραφο υποβολής του Παραδοτέου
Α: «Ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος»
από τον ανάδοχο
11.
Το υπ΄ αριθ. πρωτ. 20382/26-10-2018 έγγραφο υποβολής του Παραδοτέου
Β: «Πιλοτική λειτουργία» του Παραδοτέου Γ.1: «Εγχειρίδιο χρήσης», του
Παραδοτέου Γ.2: «Εκπαίδευση χρηστών» από τον ανάδοχο
12.
Την υπ` αριθµ. πρωτ. 21321/08-11-2018 βεβαίωση του επόπτη
παρακολούθησης σύµβασης παροχής υπηρεσιών που βεβαιώνει την καλή
εκτέλεση και εµπρόθεσµη περαίωση της παροχής υπηρεσιών, όπως αυτές
αναφέρονται στο υπ΄ αριθ. 18040/2609-2018 (Α∆ΑΜ:18SYMV003761560)
Συµφωνητικό µεταξύ του κου Γρηγορίου Σταµούλη ∆ηµάρχου Μεγαρέων και
του κου Ιωάννη Μιχόπουλο, για την «Παροχή υπηρεσίας Ανάπτυξη και
Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιορθώνω το Σχολείο µου (FIX
MY SCHOOL) στο ∆ήµο Μεγαρέων»
Η επιτροπή αφού έλεγξε τα παραδοτέα , έγκρινε ότι το περιεχόµενο τους είναι
σύµφωνο µε τη σύµβαση και τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Μετά τα παραπάνω εισηγούµεθα να γίνει η οριστική παραλαβή της εργασίας
µε τίτλο «Παροχή υπηρεσίας Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακού
Συστήµατος ∆ιορθώνω το Σχολείο µου (FIX MY SCHOOL) στο ∆ήµο
Μεγαρέων» και κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία προς έγκριση, σύµφωνα µε
το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016».
Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει το ανωτέρω
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή υπηρεσίας Ανάπτυξη
και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιορθώνω το Σχολείο µου (FIX MY
SCHOOL) στο ∆ήµο Μεγαρέων»..
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. 189, 219 & 200 Ν. 4412/2016.
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ∆ΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΟΣ (21)
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Α) Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της εργασίας: «Παροχή
υπηρεσίας Ανάπτυξη και Εγκατάσταση Πληροφοριακού Συστήµατος
∆ιορθώνω το Σχολείο µου (FIX MY SCHOOL) στο ∆ήµο Μεγαρέων)», όπως
ακριβώς τα παρέλαβε η επιτροπή παραλαβής η συσταθείσα µε την υπ’ αριθ.
312/2017 (Α∆Α: Ω1Ν5ΩΚΠ-Σ6Ζ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου µας
και που αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆ρένης Αθανάσιος, Μαρινάκης Ιωάννης και
Ζάλης Αθανάσιος µειοψηφούν.
B) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 361/2018.
…………………………………………………………………………………….…….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Αντιπρόεδρος
Ζάλης Αθανάσιος

Ο Πρόεδρος της
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων

Μουσταϊρας Ηλίας

Φωτίου Σταύρος του Νικ.
∆ήµας Ιωάννης
Μιχάλαρος Γεώργιος
Παπαπανούσης Νικόλαος
Σταµούλης Ιωάννης
Κορώσης Σπυρίδων
Λέλης Μελέτιος
Καράµπελας Κων/νος

Παπανίκος ∆ηµήτριος
Ρήγα Ιωάννα
Φυλακτός Κων/νος

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Καστάνη Αικατερίνη
Πολυχρόνης Ιερόθεος
∆ρυµούσης Κων/νος
Σωτηρίου Γεώργιος
Κολάτας Ιωάννης
Μαρινάκης Ιωάννης
Βαρελάς Κλεάνθης
∆ρένης Αθανάσιος
Μαργέτης Παναγιώτης
Χοροζάνης Αντώνιος
Μιχάλαρος Ιωάννης

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μέγαρα………………….
Ο
∆ήµαρχος Μεγαρέων

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος
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