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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2103/17-

12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα 

μέλος κατά τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 

234 παρ. 1 και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση, ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα πέντε (5) τακτικά μέλη και πέντε (5) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μιχάλης Χατζής 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Μιχάλης Τράκας 

3. Ευστάθιος Κίντζιος 3. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

4. Αχιλλέας Μελισσάρης 4. Γιώργος Τσουροπλής 

5. Γρηγόρης Βαραδίνης 5. Σταματία Ζούλια 

6. Θεόδωρος Γκλεζάκος 6. Κων/νος Κώτσης 

7. 
Χρήστος Πετράκης (αναπλ. κου 

Τράκα) 
7. Βασίλης Σκουφίτσας 

8. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου 

Κώτση) 
8. Δέσποινα Ζαμπούκου 

9. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
9. Παναγιώτης Νικολούδης 

10. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για την 

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 1ο : Έγκριση πρακτικών τριμελών επιτροπών, για παραλαβή τιμολογίων 

παροχής υπηρεσιών και πληρωμής αυτών 

Ο Προϊστάμενος Διοικητικού – Οικονομικού κ. Γιωτόπουλος Χρήστος εισηγούμενος το θέμα 

αναφέρει ότι : 
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 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 «Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα 

δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου» του Νόμου 4412/2016  

 Τις διατάξεις του άρθρου 219 «Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών 

υπηρεσιών» του Νόμου 4412/2016 παρ. 5 

 Τις διατάξεις του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων» του Νόμου 4412/2016 περ. δ , παραγρ.11 

 Την υπ΄αρ. 8/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Συγκρότησης Επιτροπών  

βάσει του Ν.4412/16 για το 2018» 

 

 Το με αρ. πρωτ. 1985/10-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία  «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» παρείχε την υπηρεσία 

δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης των εγκαταστάσεων mini 

ποδοσφαίρου (5x5) στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

63211/10-12-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  82,21 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1988/10-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» παρείχε 

την υποστήριξη και λειτουργία της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ  για το διάστημα από 

09/11/2018 έως 08/12/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 387/10-12-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.080,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2073/17-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε.»  παρείχε την παρακολούθηση της 

διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για την χρήση έτους 2018 του ΔΟΠΑΠ για το διάστημα 

από 09/11/2018 έως 31/12/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 192/17-12-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.733,38 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2095/17-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  παρείχε την ηχοληψία για 2 εκδηλώσεις – ομιλίες του 

Πολιτιστικού Τμήματος του ΔΟΠΑΠ,  η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 423/17-12-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  124,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2074/17-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  παρείχε την συντήρηση 

και επισκευή ανελκυστήρα του  Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Δεκέμβριο 2018, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 6626/17-12-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  62,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2120/18-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει η ότι  η 

εταιρία  «ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ»  παρείχε την συντήρηση εφαρμογών 

λογισμικού οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και απομακρυσμένης υποστήριξης 

(REMOTE) 20 ώρες του Δ.Ο.Π.Α.Π. περιόδου από 01/10/2018 έως και 31/12/2018 η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 171Α/18-12-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.999,50 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2126/18-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ», παρείχε την τεχνική υποστήριξη μηχανογραφικού δικτύου 

του ΔΟΠΑΠ για το διάστημα από 01/11/2018 έως και 31/12/2018, η οποία αναγράφεται στο 

υπ’ αριθ. Α005439/18-12-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  487,32 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2110/18-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» παρείχε 
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την υποστήριξη και λειτουργία της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ  για το διάστημα από 

09/12/2018 έως 31/12/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 394/18-12-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  540,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2151/19-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ» παρείχε την καθαριότητα εγκαταστάσεων 

του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1322/19-

12-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2127/18-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «MAGICA FOURKA ΑΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας καθαριότητας 

ανοικτών εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2018, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 001912/18-12-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 

1.274,72 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2056/14-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ» παρείχε την ολοσέλιδη δημοσίευσης των 

φθινοπωρινών δράσεων του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1085/14-12-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 170,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2109/18-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία  «ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. (ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ)» παρείχε 

την υπηρεσία δημοσίευσης περίληψης  ανακοίνωσης υπ' αριθ. 1/2018 Σ.Μ.Ε. για τη σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 6756/18-12-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  59,52 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2145/19-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία  «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ (3S PROTECTION)» παρείχε την ετήσια συντήρηση 

πυροσβεστήρων, πιεστικού συγκροτήματος πυρόσβεσης και εγκατάστασης 

πυρανίχνευσης σε όλες τις εγκαταστάσεις σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 618/43, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 2186/19-12-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  2.114,20 

€. 

 Το με αρ. πρωτ. 2108/18-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία  «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ» παρείχε την υπηρεσία 

δημοσίευσης περίληψης  ανακοίνωσης υπ' αριθ. 1/2018 Σ.Μ.Ε. για τη σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 63290/18-12-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  61,01 €, καθώς και στο Πιστωτικό Τιμολόγιο υπ’ αριθ. 4633/20-12-2018 

αξίας 20,34 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 2179/20-12-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

που αφορούν το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η 

εταιρία «ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ» παρείχε τη διοργάνωση 

παράστασης τραγουδιού, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 26/20-12-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  372,00 €. 

 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

63211/10-12-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ 82,21 € 

387/10-12-2018 ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 

1.080,00 € 

192/17-12-2018 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 1.733,38 € 

423/17-12-2018 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 124,00 € 

6626/17-12-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 62,00 € 
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171Α/18-12-2018 ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.999,50 € 

Α005439/18-12-2018 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ 487,32 € 

394/18-12-2018 ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 

540,00 € 

1322/19-12-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

001912/18-12-2018 MAGICA FOURKA ΑΕ 1.274,72 € 

1085/14-12-2018 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ 170,00 € 

6756/18-12-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. (ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) 59,52 € 

2186/19-12-2018 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΒΑΤΙΣΤΑΣ (3S PROTECTION) 2.114,20 € 

63290/18-12-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ 61,01 € 

4633/20-12-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ (Πιστωτικό 

Τιμολόγιο) 

20,34 € 

26/20-12-2018 ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΗΣ ΝΙΚ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 372,00 € 

 

Κατόπιν τούτων: 

Εισηγούμαι 

την έγκριση των ανωτέρω πρακτικών  των τριμελών επιτροπών , καθώς και την πληρωμή από την 

Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Ο.Π.Α.Π.  των Τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών  σύμφωνα με τον  

ανωτέρω πίνακα: 
 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τα πρακτικά  των τριμελών επιτροπών, καθώς και την πληρωμή των Τιμολογίων 

Παροχής Υπηρεσιών  από την Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Ο.Π.Α.Π.  σύμφωνα με τον  

ανωτέρω πίνακα:  

 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 113/2018  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

Δημήτριος Οικονόμου Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Χρήστος Πετράκης 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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