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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔΑΛΗΑ 
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ 
ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 1218/09.02.2018 

Έγκριζη πρφηοκόλλοσ οριζηικής παραλαβής ηης σπηρεζίας με θέμα: « 

Γιοργάνφζη εζφηερικού ζεμιναρίοσ με θέμα ηο νέο θεζμικό πλαίζιο ζύναυης 

δημοζίφν ζσμβάζεφν προμήθειας αγαθών &σπηρεζιών – Ν. 4412/2016», 

ζύμθφνα με ηην σπ΄αριθμ. πρφη.  303/12-01-2018  ειζήγηζη ηοσ αρμόδιοσ 

Σμήμαηος ηοσ Γήμοσ. 

 

Γήμαρτος: Κοσηζάθηης Παναγιώηης 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Πρόεδρος: Υιώηης Γημήηριος  

Ανηιπρόεδρος : Καηζιθός Απόζηολος   

Γραμμαηέας: Κοσηζελίνης Προκόπιος    

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

3.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6.ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7.ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

10.ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

11.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

12.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

13.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 29.01.2018 

ΑΡΗΘΜΟ ΤΝΔΓΡΗΑΖ : 1η 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΖ : 54η 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΦΑΖ : 29.01.2018 
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14.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

15.ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ   

16.ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

2.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

3. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ - ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

5.ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

6.ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

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

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση : 504/24-01-2018  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ  

θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαηά ηα λόκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο, πξνζθιήζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

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

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο απνπζίαδε θαηά 

ηελ ζπδήηεζε ηνπ 24νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Καηόπηλ ηνύηνπ, θαη’ 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ 

ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ πξνβιέπνπλ ηελ 

αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ αληηθαηαζηάζεθε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα από ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Καηζηθό 

Απόζηνιν. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. 

Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4νπ ζέκαηνο εθηόο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
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αλαπιεξώλεη, ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε θαη έσο ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ν 

πιεηνςεθώλ ύκβνπινο  ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, θ. νπιδάηνο Απόζηνινο. 

Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο πξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο θ. Φαζάο Γεώξγηνο πξνζήιζε κεηά ηελ ιήςε 

ησλ παξνπζηώλ θαη πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ν θ. Γήκαξρνο 

ελεκέξσζε ην ζώκα ζρεηηθά κε ηελ θήξπμε ηνπ Γήκνπ καο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο 

αλάγθεο ιόγσ ησλ θαηαζηξνθώλ από ηηο ζενκελίεο θαη έθαλε ιεπηνκεξή αλαθνξά 

θαη ελεκέξσζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζηηο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ν 

Γήκνο καο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δεκηώλ πνπ  πξνθιήζεθαλ από ηηο ζενκελίεο. 

Μεηά ηε ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ε επηθεθαιήο ηεο 

κείδνλνο κεηνςεθίαο, Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. ακαξά Μαξία, έζεζε πξνθνξηθέο 

εξσηήζεηο ,  νη νπνίεο απηνιεμεί θαηαγξάθνληαη ζηα καγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ζρεηηθά κε: α) ην αλ ε εθηίκεζε ησλ δεκηώλ από ηηο ζενκελίεο θαη  ην 

ηερληθό δειηίν γηα ηηο δεκηέο απηέο έγηλαλ από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ή από 

θιηκάθην ηνπ Τπνπξγείνπ (ζηελ παξαπάλσ εξώηεζε απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο) , β) 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ νδνζηξώκαηνο ιόγσ ηεο ρηνλόπησζεο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ καο (ζηελ παξαπάλσ εξώηεζε απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο, ν 

νπνίνο ηόληζε όηη θαηαβιήζεθε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα λα αληηκεησπηζηνύλ ηα 

όπνηα πξνβιήκαηα πξνθιήζεθαλ από ηελ ρηνλόπησζε, ζε ζπλελλόεζε πάληα θαη κε 

ηελ Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο πνπ έρεη ηελ επζύλε γηα ην θύξην νδηθό θύθισκα), γ) 

ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή εξγαδόκελσλ ζηελ ΚΔΓΖΕΑΜ , γηαηί θαζπζηεξεί ε πιεξσκή 

ηνπο θαη αλ ζα βξεζεί θάπνηα ιύζε (ζηελ παξαπάλσ εξώηεζε απάληεζε ν θ. 

Γήκαξρνο θαη ν Πξόεδξνο ηεο ΚΔΓΖΕΑΜ Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο). 

Ο αλεμάξηεηνο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο - Μαξίλνο 

αλαθέξζεθε ζε αλάξηεζε Αληηδεκάξρνπ (ηελ νπνία  θαη θαηέζεζε θαη ζηελ 

Γξακκαηεία ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ), ζε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, πνπ αθνξά 

εξγαδόκελνπο ηνπ Γήκνπ θαη δήηεζε δηεπθξηλήζεηο (Ο θ. Γήκαξρνο θαη ν 

Αληηδήκαξρνο δήισζαλ όηη ζα απαληήζνπλ γξαπηώο). 

Ο επηθεθαιήο ηεο ειάζζνλνο κεηνςεθίαο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. 

Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο, ηόληζε όηη ν Γήκνο καο πξέπεη λα δεη πνιύ ζνβαξά ην ζέκα 

ηεο αληηπιεκκπξηθήο πξνζηαζίαο θαη όηη πξέπεη λα γίλνπλ νπζηώδε έξγα θαη κε 

αθνξκή ηελ θήξπμε ηνπ Γήκνπ καο ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

Σν 23ν ζέκα ηεο  εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
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Σν 27ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε  κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 23νπ ζέκαηνο. 

Σν 28ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ  27νπ 

ζέκαηνο. 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ην 28ν 

ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 4νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Σν 24ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο. 

Σν 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε κεηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 24νπ 

ζέκαηνο. 

Σν 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζπδεηήζεθε ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαζεο 

θαη κεηά ηελ ζπδήηεζε όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 1εοΣαθηηθήο  πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

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

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 29.01.2018, εκέξα Γεπηέξα  θαη ώξα 

06.00 κ.κ. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζόγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 

ΘΔΜΑ : 47ο 

Έγθξηζε πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα: « Γηνξγάλσζε 

εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ &ππεξεζηώλ – Ν. 4412/2016», ζύκθσλα κε ηελ 

ππ΄αξηζκ. πξση.  303/12-01-2018  εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

Ο θ. Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 303/12-01-2018  

εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα 

παξαθάησ: 

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

                                    
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ      
ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΖΗΑ                                                        Σζαγκαράδα,   12.01.2018 
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ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ                                     Αριθμ. Πρφη.:  303 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ   

Σατ. Γ/νζη     : Σζαγθαξάδα Πειίνπ 
Σατ. Κφδ.      : 370 12  
Πληροθορίες  : Γηνβάλε Αηθαηεξίλε  
Σηλέθφνο      : 24263 50218 
Fax                 : 24260 49793 
E-mail            : giovanik.dim.z.m@gmail.com 

 

 

ΔΗΖΓΖΖ 
 

 
Θέκα: Έγθξηζε ή κε Πξσηνθόιινπ Οξηζηηθήο Παξαιαβήο Τπεξεζίαο. 

 

 

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

πξνβιέπεηαη όηη: 

« Σν πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη από ην αξκόδην απνθαηλόκελν 

όξγαλν κε απόθαζή ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζην αλάδνρν. Αλ 

παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςε ηνπ, 

ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα » . 

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

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο  Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο» ( 

ΦΔΚ Α΄87/7.6.2010):  « Σν Γεκνηηθό πκβνύιην απνθαζίδεη γηα όια ηα ζέκαηα πνπ 

αθνξνύλ ην δήκν, εθηόο από εθείλα πνπ αλήθνπλ εθ ηνπ λόκνπ ζηελ αξκνδηόηεηα ηνπ 

Γεκάξρνπ ή άιινπ νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ή ην ίδην ην Γεκνηηθό πκβνύιην κεηαβίβαζε 

ζε επηηξνπή ηνπ ». Δπνκέλσο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, σο όξγαλν δηνίθεζεο κε ηηο 

αξκνδηόηεηεο ηνπ νηθείνπ Ο.Σ.Α., εθηόο από ηα ζέκαηα πνπ, βάζεη ξεηήο δηάηαμεο, 

αλήθνπλ ζηελ αξκνδηόηεηα ησλ ινηπώλ νξγάλσλ ηνπ Γήκνπ.  

 Ο Γήκνο πξνέβε ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα «ηελ 

δηνξγάλσζε εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ & ππεξεζηώλ – Ν. 4412/2016» 

ζπλνιηθνύ πνζνύ 800,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%) κε ηελ ππ΄. αξηζκ. 

15.654/12.12.2017 ζύκβαζε (απόθαζε απεπζείαο αλάζεζε ). 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ε ππεξεζία κε ζέκα «ηελ δηνξγάλσζε εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε 

ζέκα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ & 

ππεξεζηώλ – Ν. 4412/2016», αμίαο 800,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%). 

           Πξνο:  Σνλ πξόεδξν ηνπ Γ. . 
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 Ζ παξαιαβή ηεο ππεξεζίαο έγηλε από ηελ αξκόδηα επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηήζεθε  κε ηελ αξ. 9/2017 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ε νπνία 

ζπλέηαμε ην από 29/12/2017 πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο . 

 Έρνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο: 

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

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ ( πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 201/25/ΔΔ). 

β) Σν από 29/12/2017 πξσηόθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ελ ιόγσ ππεξεζίαο,  

θαιείηαη ην Γεκνηηθό πκβνύιην λα απνθαζίζεη γηα ηελ έγθξηζε ή κε ηνπ 

πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο ««γηα ηελ δηνξγάλσζε 

εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ & ππεξεζηώλ – Ν. 4412/2016»» 

 

      Ζ ΑΡΜΟΓΗΑ ΤΠΑΛΛΖΛΟ                                            Ο ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ  

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

ηελ ζπλέρεηα ηέζεθε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ην Πξσηόθνιιν Οξηζηηθήο   Παξαιαβήο,    

ην νπνίν έρεη σο παξαθάησ: 

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

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΕΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ ΟΡΗΣΗΚΖ  ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

ήκεξα ηελ 29/12/2017 ζπλεδξίαζε ε επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ 9/2017 

απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ 

αληηθείκελνπ « γηα ηελ δηνξγάλσζε εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό 

πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ & ππεξεζηώλ – Ν. 

4412/2016» ηεο αξηζ. πξση. 15.654/12.12.2017  (απόθαζεο απ’ επζείαο αλάζεζεο) 

από ηελ αλάδνρν ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΑΣΔΥΝΗΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ., ζύκθσλα 

κε ηα όζα ππεγξάθεζαλ κεηαμύ ηνπ αλαδόρνπ θαη ηνπ δεκάξρνπ/πξνέδξνπ ηεο 

επηρείξεζεο ζηε ζύκβαζε. ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο νη:  

 

1)νπιδάηνο Απόζηνινο Γ.. Πξόεδξνο ηεο Δπηηξνπήο  

2) Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο, Τπάιιεινο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο- Μνπξεζίνπ ,κέινο ηεο 

επηηξνπήο  

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

επηηξνπήο 

4) ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΑΣΔΥΝΗΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ.,, αλάδνρνο (θαιείηαη λα 

παξαζηεί εθόζνλ ην επηζπκεί) 
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Ζ επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε: 

 

1. ηνπο όξνπο ηεο αξηζ. πξση. 15.654/12.12.2017 ζύκβαζεο  (απόθαζεο απ’ επζείαο 

αλάζεζεο), 

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

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

αλσηέξσ ζύκβαζε 

 

παξέιαβε ην αληηθείκελν ηεο αξηζ. πξση. 15.654/12.12.2017 ζύκβαζεο (απόθαζεο 

απ’ επζείαο αλάζεζεο),αμίαο 800,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηώλ «γηα ηελ δηνξγάλσζε εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό 

πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ & ππεξεζηώλ – Ν. 

4412/2016» από ηελ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ – ΟΗΚΟΝΟΜΑΣΔΥΝΗΚΔ ΛΤΔΗ Α.Δ., όπσο 

απηέο νξίδνληαη ζηε ζύκβαζε (απόθαζεο απ’ επζείαο αλάζεζεο),πνπ ππεγξάθε 

κεηαμύ απηνύ θαη ηνπ δεκάξρνπ.  

 

πγθεθξηκέλα πξαγκαηνπνηήζεθε εζσηεξηθό ζεκηλάξην κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό 

πιαίζην ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ & ππεξεζηώλ – Ν. 

4412/2016. 

 

(Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ 30 εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ή ηελ απόξξηςή ηνπ, 

ζεσξείηαη όηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα). 

 

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ                                    Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

1.- νπιδάηνο Απόζηνινο 

2.- Οηθνλόκνπ Γεώξγηνο 

3.- Γεξκάλε Πελειόπε 

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

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο, θάιεζε ην ώκα ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη επί ηνπ ζέκαηνο.  

Τπέρ ηεο έγθξηζεο ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο  

κε ζέκα: « Γηνξγάλσζε εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην 

ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ &ππεξεζηώλ – Ν. 4412/2016», 

ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  303/12-01-2018 εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο 

ηνπ Γήκνπ, ςήθηζαλ όινη νη παξόληεο  Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη: 
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Ο Αληηδήκαξρνο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. 

Υηώηεο Γεκήηξηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο,ν Γεκνηηθόο 

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

Γεκνηηθνί ύκβνπινη, θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο ,θ. Γαξπθάιινπ Αλαζηάζηνο, θ. 

Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν Γξακκαηέαο ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. ακαξά 

Μαξία , θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο , ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θ.Καηζηθόο Απόζηνινο , νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο , θ. 

Δπαγγέινπ Νηθόιανο,θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο,  θ. Κνπξειάο 

Σξηαληάθπιινο θαη θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο – Μαξίλνο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ ππ΄αξηζκ. πξση. 303/12-01-2018  εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηώλ 

ηνπ Γήκνπ 

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

Σελ έγθξηζε ηνπ πξσηνθόιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο ηεο ππεξεζίαο κε ζέκα:            

« Γηνξγάλσζε εζσηεξηθνύ ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ην λέν ζεζκηθό πιαίζην ζύλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πξνκήζεηαο αγαζώλ &ππεξεζηώλ – Ν. 4412/2016», αμίαο 

800,00€ (ζπκπ. ΦΠΑ), ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση.  303/12-01-2018  εηζήγεζε 

ηνπ αξκόδηνπ Σκήκαηνο ηνπ Γήκνπ. 

  

Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 54/2018.  

Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη 

σο εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                             ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,09.02.2018  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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