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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 35/20-12-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
 

Αριθ.αποφ. 420/2018 

Έγκριση πρωτοκόλλου τµηµατικής παραλαβής της 
εργασίας: «∆ιαµόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση 
συστήµατος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για 

την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών - Υπηρεσιών». 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 20 ∆εκεµβρίου 
2018 ηµέρα Πέµπτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 24273/14-12-2018. 
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 20 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος  Λέλης Μελέτιος 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ.  Σταµούλης Ιωάννης 
Μιχάλαρος Γεώργιος  Βογιατζή Εµµανουέλα 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος  Παπανίκος ∆ηµήτριος 
∆ήµας Ιωάννης  Μαρινάκης Ιωάννης 
Κορώσης Σπυρίδων  Πιλίλης Σωτήριος 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Ζάλης Αθανάσιος 
Καράµπελας Κων/νος  Βαρελάς Κλεάνθης 
Ρήγα Ελένη  ∆ρένης Αθανάσιος 
Ρήγα Ιωάννα  Κόττας Βασίλειος 
Φυλακτός Κων/νος  Μπερδελής Γεώργιος 
Καστάνη Αικατερίνη  Γρίβα Παναγιώτα 
Κολάτας Ιωάννης  Χοροζάνης Αντώνιος 
Πολυχρόνης Ιερόθεος   
Σωτηρίου Γεώργιος  -------- 
∆ρυµούσης Κων/νος  Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 
Φωτίου Σταύρος του Κων.  ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  
Παπαλευθέρης Ελευθέριος.  -------- 
Μαργέτης Παναγιώτης  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 
Μιχάλαρος Ιωάννης  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν.Περάµου  
   Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
     Προσκληθείς παρίσταται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ.  Σταµούλης Γρηγόριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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 Ακολούθως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 11ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και  θέτει υπ’ όψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
το υπ’ αριθ. 22057/16-11-2018 πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής (αρθρ. 219 & 
200 Ν. 4412/2016) το οποίο έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ : ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:  
«∆ιαµόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση συστήµατος διαδικασιών και δικλείδων 
ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων Προµηθειών - Υπηρεσιών». 
Στα Μέγαρα σήµερα 03-12-2018 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. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 
3. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «Πρόγραµµα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

καθώς και την παρ. 1 του άρθρου 105 όπως ισχύει σήµερα 
5. του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και άλλες 
διατάξεις”. 

6. Το Π∆. 80/2016 
7. Την ανάγκη του ∆ήµου για την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σύµφωνα µε 

το υπ΄αρ. πρωτ. 17913/24-09-2018 αίτηµα της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Προµηθειών µε Α∆ΑΜ: 18REQ003734529 

8. Την ειδική πίστωση του ποσού των 20.000,00 ευρώ που είναι γραµµένη στον 
Κ.Α.Ε. 10.6142.0014 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
οικ. Έτους 2018 για την αντιµετώπιση της δαπάνης. 

9. Την υπ’ αρ. πρωτ. 17906/24-09-2018 θεωρηµένη τεχνική περιγραφή της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 
685/18039/26-09-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου(Α∆Α: ΩΙ47ΩΚΠ-Ο3Ζ) 

10. Την Α.Α.Υ υπ’ αριθµ. 475/18305/28-09-2018 ποσού 19.840,00 € (Α∆Α: 
Ω∆2ΨΩΚΠ-8ΡΧ) µε Α∆ΑΜ: 18REQ003764602 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. 

11. Την υπ’ αρ. πρωτ. 18454/02-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του ∆ήµου προς  
τον οικονοµικό φορέα για την υποβολή προσφοράς. 
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12. Την υπ’αρ. πρωτ. 18696/04-10-2018 προσφορά της εταιρείας 

Σ.ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. και τα σχετικά δικαιολογητικά κατακύρωσης που 
κατέθεσε στον ∆ήµο. 

13. Την υπ’ αρίθµ. 713/18856/05-10-2018 απόφαση ∆ηµάρχου Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Ι. Σταµούλη µε την οποία έγινε η απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών 
για την ∆ιαµόρφωση και Ηλεκτρονική Αποτύπωση Συστήµατος ∆ιαδικασιών και 
∆ικλείδων Ασφαλείας για την παρακολούθηση των ∆ιαδικασιών Σύναψης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών - Υπηρεσιών, στην εταιρία Σ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε., µε νόµιµο εκπρόσωπο τον ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ ΑΘ. 
ΣΤΥΛΙΑΝΟ, που εδρεύει επί της οδού Λεωφ. Βουλιαγµένης 512 ΤΚ. 17456 στον 
Άλιµο , µε ΑΦΜ 095725334, ∆.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου. 

14. Την υπ` αρίθµ. πρωτ. : 22231/19-11-2018 βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
τµηµατική παραλαβής του επόπτη παρακολούθησης σύµβασης που βεβαιώνει 
την καλή εκτέλεση των υπηρεσιών για το παραδοτέο Ενότητα 1 και 
συγκεκριµένα την παραλαβή της Άδειας Χρήσης και παροχή πρόσβασης της 
ηλεκτρονικής εφαρµογής για χρονικό διάστηµα διάρκειας δώδεκα (12) µηνών, 
όπως αυτές αναφέρονται στους  όρους του υπ. αριθ. πρωτ. 19018/09-10-2018 
Συµφωνητικού για την εκτέλεση των υπηρεσιών, «∆ιαµόρφωση και ηλεκτρονική 
αποτύπωση συστήµατος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την 
παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών 
– Υπηρεσιών», στην εταιρεία Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ποσού  τρείς 
χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα έξι ευρώ ( 3.596,00 € ) (2.900,00€+ ΦΠΑ 24% 
696,00 €). 

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 τµηµατική παραλαβή της εργασίας µε 
τίτλο «∆ιαµόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση συστήµατος διαδικασιών και 
δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων Προµηθειών - Υπηρεσιών » και κοινοποιείτε στην αρµόδια υπηρεσία 
προς έγκριση, σύµφωνα µε το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016».  

 
Συνεπώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρέπει να εγκρίνει το ανωτέρω 

πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής της εργασίας: «∆ιαµόρφωση και ηλεκτρονική 
αποτύπωση συστήµατος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την 
παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης ∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών - 
Υπηρεσιών»». 

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. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει το πρωτόκολλο τµηµατικής παραλαβής της εργασίας: 

«∆ιαµόρφωση και ηλεκτρονική αποτύπωση συστήµατος διαδικασιών και 
δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης 
∆ηµοσίων Συµβάσεων Προµηθειών - Υπηρεσιών» (αρ. πρωτ. 23373/04-12-
2018), 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. 
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           Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ.αριθ. 420/2018 
…………………………………………………………………………………….…….      
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 Φυλακτός Κων/νος 
 Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Παπαλευθέρης Ελευθέριος 
 Καράµπελας Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Ρήγα Ιωάννα  
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο  ∆ήµαρχος Μεγαρέων 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


