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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 
ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑ – ΜΟΤΡΕΙΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 15132/29-11-2017 

Έγκπιζη ηος με απιθμό 14224/08-11-2017 ππωηοκόλλος οπιζηικήρ παπαλαβήρ 

ςπηπεζίαρ  με ηίηλο: « ςνηήπηζη – Τποζηήπιξη ηων εθαπμογών λογιζμικού 

ηων Οικονομικών & Γιοικηηικών Τπηπεζιών για ηο έηορ 2017 ». 

 

Γήμαπσορ: Κοςηζάθηηρ Παναγιώηηρ 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Ππόεδπορ: Υιώηηρ Γημήηπιορ  

Ανηιππόεδπορ : Καηζιθόρ Απόζηολορ   

Γπαμμαηέαρ: Κοςηζελίνηρ Πποκόπιορ    

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3. ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

5.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7. ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

10.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14. ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ    

15.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 23.11.2017 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 14η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 323η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 23.11.2017 
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ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

2.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

3.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

4. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

5.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

6.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

7.ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

8.  ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1. ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  χκθσλα κε ηε κε αξηζκφ πξση : 14688/17-11-2017  έγγξαθε πξφζθιεζε 

ηνπ  θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε θαηά ηα λφκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 

Ν. 3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηψηεο, πξνζθιήζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρχνληνο θαλνληζκνχ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

αλαπιεξψλεη, ζηελ παξνχζα ζπλεδξίαζε, θη έσο ηελ πξνζέιεπζε ηνπ, ν πξψηνο ζε 

ζεηξά πιεηνςεθψλ χκβνπινο ηνπ επηηπρφληνο ζπλδπαζκνχ, θ. νπιδάηνο 

Απφζηνινο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο  ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ησλ εξσηήζεσλ κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθφπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Αλειίνπ θ. Μαξγαξίηεο ηέθαλνο 

πξνζήιζε κεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Πξφεδξνο 

ελεκέξσζε ην ζψκα ζρεηηθά κε ην ππ’ αξηζκ. πξση. 3310/16-10-2017 έγγξαθν ηεο 

ΚΔΓΔ κε ην νπνίν ελεκέξσλε ηνπο Γεκάξρνπο θαη ηα Γεκνηηθά πκβνχιηα γηα ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Δηήζηνπ Σαθηηθνχ πλεδξίνπ ηεο ΚΔΓΔ. Δπίζεο δε, ελεκέξσζε ην 

ζψκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθδήισζεο ζηηο 2 Γεθεκβξίνπ 2017, ζην Δληαίν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Εαγνξάο «Ρήγαο Φεξαίνο», απφ ηνλ Αγξνηηθφ πλεηαηξηζκφ 

Εαγνξάο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Μπξίδεο Θεφδσξνο δήισζε φηη πνιιέο 

απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νη νπνίεο πξνσζνχληαη ζηελ Σερληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, δελ πινπνηνχληαη θαη δήηεζε ελεκέξσζε σο πξνο απηφ απφ 

ηνλ θ. Γήκαξρν. 

Απαληψληαο ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Εαγνξάο, θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο, 

ηφληζε φηη παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν λα γίλνληαη πνιιέο αηηήζεηο απφ δεκφηεο 

ζρεηηθά κε δξφκνπο. Γπζηπρψο νη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Γήκνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο θαη καο επηηξέπεηαη λα πινπνηήζνπκε κφλν ηα αλαγθαία. Καθψο 

παίξλνπκε θάπνηεο απνθάζεηο θαη ηηο πξνσζνχκε ζηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ 

Γήκνπ, ζηελ νπνία ππάξρεη κφλν έλαο κεραληθφο. 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, ηφληζε φηη πξέπεη λα γίλεηαη 

ηεξάξρεζε ησλ αλαγθψλ  θαη λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε κηαο 

Γεκνηηθήο Δλφηεηαο. ηελ Γ.Δ. Εαγνξάο, έρνπκε ππθλφ νηθηζκφ θαη κεγάιεο 

απαηηήζεηο ζε αγξνηηθή νδνπνηία, ελψ ζηε Γ.Δ. Μνπξεζίνπ έρνπκε πην αξαηφ νηθηζκφ 

θαη απαηηνχληαη δηάθνξεο κηθξέο παξεκβάζεηο. 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο δήισζε φηη ν ξφινο ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ησλ δεκνηψλ κε έξγα 

πξνηεξαηφηεηαο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο, έζεζε 

ππφςε ηνπ ζψκαηνο, πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, 

ππφκλεκα ηεο Δπηηξνπήο Αγψλα Πνπξίνπ γηα ηνπο Γαζηθνχο Υάξηεο, ην νπνίν 

αλαγλψζζεθε απφ ηνλ ίδην πξνο ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη 

θαηαγξάθεηαη απηνιεμεί ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο θαη κε 

ην νπνίν δεηείηαη ε δηνξγάλσζε ζρεηηθήο ελεκεξσηηθήο εθδήισζεο, πξηλ απφ ηελ 

θχξσζε ηνπ δαζηθνχ ράξηε Ν. Μαγλεζίαο, απφ κέξνπο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ.  
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Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία, απνρψξεζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο, δηακαξηπξφκελε γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλεμάξηεηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο 

ειάζζνλνο κεηνςεθίαο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην. Με δήισζή ηεο, κεηά ηε ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ηελ νπνία θαηέζεζε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, 

αλέθεξε ηα εμήο : 

Θεσξψ αληηδεκνθξαηηθή θαη θαθνπνηεηηθή ηελ επίζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνχινπ θ. Υηψηε Γεκήηξηνπ - Μαξίλνπ πξνο ηνλ επηθεθαιή ηεο Λατθήο 

πζπείξσζεο θ. Σζαπξάδε Βαζίιεην, ελάληηα ζηνλ Καλνληζκφ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Κψδηθα Γήκσλ & Κνηλνηήησλ. πγθεθξηκέλα ζε φξζηα ζέζε 

σξπφκελνο θαη απεηιψληαο ηνλ, ηνλ δηέηαμε λα θχγεη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη 

ηνλ εγθαινχζε γηα ηελ έληαμή ηνπ ζε λφκηκν θφκκα (Κ.Κ.Δ.). 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνχ πξψηα 

απάληεζε ζηνπο ηζρπξηζκνχο θαη ζηηο δηακαξηπξίεο ηεο Γεκνηηθήο πκβνχινπ θ. 

Υξηζηνδνχινπ Γεσξγίαο, φπσο αλαιπηηθά θαηαγξάθεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Σ.Κ. Πνπξίνπ θ. Υηψηεο Νηθφιανο, 

απνρψξεζε απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ 

πκβνχισλ πξηλ ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, καδί κε ηνλ 

Γεκνηηθφ χκβνπιν θ. Υηψηε Γεκήηξην - Μαξίλν. 

Σν 54ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο 

ζπλεδξίαζεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 55νπ θαη ηνπ 56νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Απφ ην πξαθηηθφ ηεο 14εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 23.11.2017, εκέξα Πέκπηε θαη ψξα 

18:00. 

Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζφγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 

ΘΔΜΑ : 35ο   
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Έγθξηζε ηνπ κε αξηζκφ 14224/08-11-2017 πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο 

ππεξεζίαο  κε ηίηιν: « πληήξεζε – Τπνζηήξημε ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο 2017 ». 

 Ο θ.  Πξφεδξνο, έζεζε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ηελ  ππ’ αξηζκ. πξση. 14224/08-

11-2017 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάησ: 

 

******************************** 

                                    
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ                                                         Σζαγκαπάδα, 8.11.2017 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ                                     Απιθμ. Ππωη.: 14.224 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ   

Σασ. Γ/νζη     : Σζαγθαξάδα Πειίνπ 
Σασ. Κωδ.      : 370 12  
Πληποθοπίερ  : Γηνβάλε Αηθαηεξίλε  
Σηλέθωνο      : 24263 50218 
Fax                 : 24260 49793 
E-mail            : giovanik.dim.z.m@gmail.com 

 
 

ΔΗΖΓΖΖ 

 

Θέκα: Έγθξηζε ή κε Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο  Παξαιαβήο Τπεξεζίαο. 

 

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016 

πξνβιέπεηαη φηη: 

« Σν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν κε απφθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζην αλάδνρν. Αλ 

παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςε ηνπ, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα » . 

 χκθσλα κε ην άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο  Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» ( 

ΦΔΚ Α΄87/7.6.2010):  « Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην απνθαζίδεη γηα φια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην δήκν, εθηφο απφ εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λφκνπ ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηαβίβαζε 

ζε επηηξνπή ηνπ ». Δπνκέλσο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην, σο φξγαλν δηνίθεζεο κε ηηο 

           Προς:  Τον πρόεδρο τοσ Δ. Σ. 

  

mailto:giovanik.dim.z.m@gmail.com
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αξκνδηφηεηεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., εθηφο απφ ηα ζέκαηα πνπ, βάζεη ξεηήο δηάηαμεο, 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ ινηπψλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.  

 Ο Γήκνο πξνέβε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα 

«πληήξεζε – Τπνζηήξημε ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη 

Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο 2017» ζηελ εηαηξεία Γ.Ο.Μ.Τ. Α.Δ., ζπλνιηθνχ 

πνζνχ 24.600,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%), κε ηελ ππ. αξηζ. 2477/22-

03-2017  ζχκβαζεο  απφ ηνλ αλάδνρν Γ.Ο.Μ.Τ. Α.Δ.. 

 πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ εξγαζίεο, ζπλνιηθνχ πνζνχ 

7.380,00€,  ήηνη:  

1. ΣΑΠ 1/9/2017, έιεγρνο δεδνκέλσλ γηα ππνινγηζκφ ρξεψζεσλ. 

2. Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 4/9/2017, έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

3. Μηζζνδνζία  5/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβάζκηζεο εθαξκνγήο θαη έιεγρνο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο.  

4. Οηθνλνκηθή 7/9/2017, εθπαίδεπζε ππαιιήισλ ζε λέεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. 

5. Γεκνηνιφγην 8/9/2017, έιεγρνο & επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

6. Οηθνλνκηθή 11/9/2017, rebuild indexes – ζπκπχθλσζε ηεο βάζεο. 

7.Πξσηφθνιιν 12/9/2017, έιεγρνο  θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

8. ΣΑΠ 14/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο – ελεκέξσζε 

ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο – δηακφξθσζε εθηππσηηθψλ. 

9. Σέινο επί ησλ Αθαζαξίζησλ Δζφδσλ 18/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο 

εθαξκνγήο – ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

10. Σέιε Γηαθήκηζεο 19/9/2017,  εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο – 

ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

11. Γηαρείξηζε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 21/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο 

εθαξκνγήο – ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

12.Τδξεπζή 21/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο – ελεκέξσζε 

ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

13. Μεηξψν Αξξέλσλ 19/9/2017, θαηάξηηζε κεηξψσλ αξξέλσλ – απηφκαηε 

ελεκέξσζε ζηνηρείσλ απφ ην δεκνηνιφγην – δηακφξθσζε εθηππσηηθνχ πίλαθα 

κεηξψνπ αξξέλσλ.   

14. Οηθνλνκηθή 26/9/2017, έιεγρνο & επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

15. Οηθνλνκηθή 29/9/2017, Παξακεηξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ζηαηηζηηθψλ γηα 

θφκβν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

16. Γεκνηνιφγην 3/10/2017, επαλαπνζηνιή κεξίδσλ ζην εζληθφ πνπ έρνπλ 

απνξηθζεί. 

17. Γεκνηνιφγην 10/10/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο γηα 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζην εζληθφ δεκνηνινγίν. 

18. Σέιε Γηαθήκηζεο 12/10/2017, ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 
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19. Πξνζσπηθφ 16/10/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο. 

20. Ύδξεπζε 18/10/2017,  ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

21. Κνηλφρξεζηνη Υψξνη 19/10/2017, έιεγρνο θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

22. Οηθνλνκηθή 24/10/2017, rebuild indexes – ζπκπχθλσζε ηεο βάζεο. 

23. Μηζζνδνζία 30/10/2017, ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

24. Γεκνηνιφγην 31/10/2017, έιεγρνο θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 

 Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο έγηλε απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηήζεθε  κε ηελ αξ. 9/2017 απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

ζπλέηαμε ην απφ 07/11/2017 πξσηφθνιιν νξηζηηθήο  παξαιαβήο . 

 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο: 

α) Σνλ Ν. 4412/16 ( ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α΄) Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 201/25/ΔΔ). 

β) Σν απφ 07/11/2017 πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο,  

θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο «πληήξεζε – Τπνζηήξημε ησλ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο 

2017» 

  

      Ζ ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ                                            Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

         Γηνβάλε Αηθαηεξίλε                                                      Καηαπίδεο Παλαγηψηεο  

 

                                     *************************  

ηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ππφςε ηνπ ζψκαηνο ην Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο   Παξαιαβήο,    

ην νπνίν έρεη σο παξαθάησ: 

************************* 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 
 
 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 
 
 

ήκεξα ηελ 07/11/2017 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 9/2017 

απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθείκελνπ « ζπληήξεζεο – ππνζηήξημεο ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο 2017» ηεο αξηζ. πξση. 2477/22-

03-2017  ζχκβαζεο  απφ ηνλ αλάδνρν Γ.Ο.Μ.Τ. Α.Δ., ζχκθσλα κε ηα φζα 

ππεγξάθεζαλ κεηαμχ ηνπ αλαδφρνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ/πξνέδξνπ ηεο επηρείξεζεο 

ζηε ζχκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληεο νη:  
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1)νπιδάηνο Απφζηνινο Γ.. Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  

2) Οηθνλφκνπ Γεψξγηνο, Τπάιιεινο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ ,κέινο ηεο 

επηηξνπήο  

3) Πελειφπε Γεξκάλε Τπάιιεινο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ κέινο ηεο 

επηηξνπήο 

4) Γ.Ο.Μ.Τ. Α.Δ., αλάδνρνο (θαιείηαη λα παξαζηεί εθφζνλ ην επηζπκεί) 

Ζ επηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

1. ηνπο φξνπο ηεο αξηζ. πξση. 2217/14-03-2017  ζχκβαζεο, 

2. ην άξζξν 219 ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ 147/08.08.2016 ηεχρνο Α’), 

3. ηνλ έιεγρν πνπ δηελήξγεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαλ ζηελ 

αλσηέξσ ζχκβαζε 

 

παξέιαβε έλα κέξνο ηνπ αληηθείκελν ηεο αξηζ. πξση. 2477/22-03-2017  ζχκβαζεο, 

αμίαο 7.380,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ)  Γ΄ Γφζεο ηνπ ζπλφινπ ηεο 

ζχκβαζεο, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο – ππνζηήξημεο ησλ 

εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο 

2017 απφ ηελ Γ.Ο.Μ.Τ. Α.Δ.,  φπσο απηέο νξίδνληαη ζηε ζχκβαζε πνπ ππεγξάθε 

κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ δεκάξρνπ.  

πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο εξγαζίεο, ήηνη: 

1. ΣΑΠ 1/9/2017, έιεγρνο δεδνκέλσλ γηα ππνινγηζκφ ρξεψζεσλ. 

2. Σέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ 4/9/2017, έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

3. Μηζζνδνζία  5/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβάζκηζεο εθαξκνγήο θαη έιεγρνο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο.  

4. Οηθνλνκηθή 7/9/2017, εθπαίδεπζε ππαιιήισλ ζε λέεο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. 

5. Γεκνηνιφγην 8/9/2017, έιεγρνο & επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

6. Οηθνλνκηθή 11/9/2017, rebuild indexes – ζπκπχθλσζε ηεο βάζεο. 

7.Πξσηφθνιιν 12/9/2017, έιεγρνο  θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

8. ΣΑΠ 14/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο – ελεκέξσζε 

ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο – δηακφξθσζε εθηππσηηθψλ. 

9. Σέινο επί ησλ Αθαζαξίζησλ Δζφδσλ 18/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο 

εθαξκνγήο – ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

10. Σέιε Γηαθήκηζεο 19/9/2017,  εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο – 

ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

11. Γηαρείξηζε Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ 21/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο 

εθαξκνγήο – ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

12.Τδξεπζή 21/9/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο – ελεκέξσζε 

ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 
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13. Μεηξψν Αξξέλσλ 19/9/2017, θαηάξηηζε κεηξψσλ αξξέλσλ – απηφκαηε 

ελεκέξσζε ζηνηρείσλ απφ ην δεκνηνιφγην – δηακφξθσζε εθηππσηηθνχ πίλαθα 

κεηξψνπ αξξέλσλ.   

14. Οηθνλνκηθή 26/9/2017, έιεγρνο & επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

15. Οηθνλνκηθή 29/9/2017, Παξακεηξνπνίεζε θαη πξνζαξκνγή ζηαηηζηηθψλ γηα 

θφκβν δηαιεηηνπξγηθφηεηαο. 

16. Γεκνηνιφγην 3/10/2017, επαλαπνζηνιή κεξίδσλ ζην εζληθφ πνπ έρνπλ 

απνξηθζεί. 

17. Γεκνηνιφγην 10/10/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο γηα 

δπλαηφηεηα εμαγσγήο ζην εζληθφ δεκνηνινγίν. 

18. Σέιε Γηαθήκηζεο 12/10/2017, ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

19. Πξνζσπηθφ 16/10/2017, εγθαηάζηαζε αλαβαζκηζκέλεο εθαξκνγήο. 

20. Ύδξεπζε 18/10/2017,  ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

21. Κνηλφρξεζηνη Υψξνη 19/10/2017, έιεγρνο θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

22. Οηθνλνκηθή 24/10/2017, rebuild indexes – ζπκπχθλσζε ηεο βάζεο. 

23. Μηζζνδνζία 30/10/2017, ελεκέξσζε ππαιιήισλ γηα ιεηηνπξγίεο εθαξκνγήο. 

24. Γεκνηνιφγην 31/10/2017, έιεγρνο θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ. 

 

Σν παξφλ λα θνηλνπνηεζεί ζην πκβνχιην πξνο έγθξηζε. 

(Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, 

ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα) 

 
Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ                                    Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

1.- νπιδάηνο Απφζηνινο 
2.- Οηθνλφκνπ Γεψξγηνο 
3.- Γεξκάλε Πελειφπε 
 

************************* 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, θάιεζε ην ψκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέπ ηεο έγθξηζεο ηνπ κε αξηζκφ 14224/08-11-2017  πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο 

παξαιαβήο ππεξεζηψλ κε ηίηιν: « πληήξεζε – Τπνζηήξημε ησλ εθαξκνγψλ 

ινγηζκηθνχ ησλ Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο 2017 », ζχκθσλα 

κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ , ςήθηζαλ φινη νη παξφληεο  

Γεκνηηθνί χκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο  θ. νπιδάηνο Απφζηνινο, ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηψξγνο Απφζηνινο,ν Γεκνηηθφο 

χκβνπινο θ. Αιηίλεο Αλέζηεο,ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο Κσλζηαληίλνο, νη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν 
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Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθφπηνο, νη Γεκνηηθνί χκβνπινη θ. ακαξά Μαξία, θ. Μπξίδεο 

Θεφδσξνο, ν Αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θ.Καηζηθφο Απφζηνινο,νη 

Γεκνηηθνί χκβνπινη, θ. Δπαγγέινπ Νηθφιανο, θ. Κακπνχξεο Νηθφιανο, θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη  θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο.  

 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. Υξηζηνδνχινπ Γεσξγία απνρψξεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Υηψηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο απνρψξεζε 

απφ ηελ ζπλεδξίαζε θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ ησλ πκβνχισλ πξηλ ηελ 

ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, αθνχ έιαβε ππφςε :  

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 14224/08-11-2017 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ 

ηνπ Γήκνπ 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Σελ έγθξηζε ηνπ κε αξηζκφ 14224/08-11-2017  Πξσηνθφιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο  

ησλ ππεξεζηψλ κε ηίηιν « πληήξεζε – Τπνζηήξημε ησλ εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ ησλ 

Οηθνλνκηθψλ & Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ γηα ην έηνο 2017 »,  αμίαο 7.380,00€ (ζπκπ. 

ΦΠΑ),  ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 323/2017.  

Αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,29.11.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  

ΑΔΑ: Ω9ΓΜΩΡΚ-ΚΩΝ
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