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                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

                    Απόσπασμα 

                       Από το Πρακτικό Νο: 6/2019 
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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – 

Χολαργού (Περικλέους 55), την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 15:00 συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την 

αριθ. πρωτ. 568/22-3-2019 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 οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, κατά την 

έναρξη της συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Γιώργος Τσουροπλής 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Ευστάθιος Κίντζιος 

4. Μιχάλης Τράκας 4. Σταματία Ζούλια  

5. Αχιλλέας Μελισσάρης 5. Κων/νος Κώτσης 

6. Θεόδωρος Γκλεζάκος 6. Βασίλης Σκουφίτσας 

7. Γρηγόρης Βαραδίνης 7. Δέσποινα Ζαμπούκου 

8. Παναγιώτης Νικολούδης   

9. 
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ κου 

Χαρακτινιώτη) 
  

10. 
Ευάγγελος Θωμόπουλος (αναπλ. 

κας Ζούλια) 
  

11. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης  η  υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα 

Σκιάνη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών τριμελών επιτροπών, για την παραλαβή  

τιμολογίων παροχής υπηρεσιών και την πληρωμή αυτών, από την Οικονομική 

Υπηρεσία. 
 

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. 225/05-02-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρεία «ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» παρείχε την υποστήριξη και λειτουργία της ιστοσελίδας 

του ΔΟΠΑΠ για το μήνα Ιανουάριο 2019, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

40/05-02-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  855,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 435/28-02-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρεία «ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» παρείχε την υποστήριξη και λειτουργία της ιστοσελίδας 

του ΔΟΠΑΠ για το μήνα Φεβρουάριο 2019, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

56/28-02-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  855,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 412/26-02-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  παρείχε τη συντήρηση και επισκευή του ανελκυστήρα για 

τον μήνα Φεβρουάριο 2019, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1032Α/26-02-2019 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  62,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 434/28-02-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «MAGICA FOURKA ΑΕ» παρείχε την καθαριότητα 

ανοικτών και κλειστών  εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο 2019, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 000306/28-02-2019 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας 1.987,72 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 455/06-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΣΠΑΝΟΣ  Σ. & Π. ΟΕ»  παρείχε την εγκατάσταση 

λογισμικού ESET NOD32 antivirus για τον Η/Υ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Χολαργού, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. Α-001867/06-03-2019 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  24,80 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 468/07-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ» παρείχε τη 

δημοσίευση των δράσεων του ΔΟΠΑΠ μηνός Φεβρουαρίου 2019 σε τοπική 

εφημερίδα, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1088/07-03-2019 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  170,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 474/08-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 
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οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε.»  παρείχε την 

παρακολούθηση της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου και φορολογικής 

υποστήριξης του ΔΟΠΑΠ  χρήσης 2019 και συγκεκριμένα για το διάστημα από 

14/02/2019 έως 28/02/2019, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 203/08-03-2019 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  471,40 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 467/07-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «Α. Γ. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ-ΔΥΝΑΜΙΚΗ 

ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ»  παρείχε την υπηρεσία  απόφραξης του κεντρικού φρεατίου 

και όλων των αποχετευτικών αγωγών στα wc, των εγκαταστάσεων του  

Γυμναστηρίου της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, η οποία αναγράφεται στο 

υπ’ αριθ. 0425/07-03-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  148,80 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 465/07-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «Α. ΓΡΥΠΑΡΗΣ - Ι.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ»  παρείχε 

την υπηρεσία συνδρομής κέντρου λήψεως σημάτων συναγερμού έτους 2019, η 

οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 000002969/07-03-2019 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  130,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 507/15-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά 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 

01/01/2019 έως και 15/03/2019, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. Α005592/15-03-

2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  570,40 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 462/07-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΕΠΕ»  παρείχε την υπηρεσία  ελέγχου του συστήματος και εντοπισμού βλάβης 

του κεντρικού υπολογιστή της Βιβλιοθήκης, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

365/07-03-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  148,80 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 538/19-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ - Τ. ΑΜΕΡ ΟΕ»  παρείχε την 

υπηρεσία  τοποθέτησης ανταλλακτικών, ρύθμισης και ελέγχου συστήματος του 

κεντρικού υπολογιστή της Βιβλιοθήκης, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

001269/19-03-2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  229,40 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 550/21-03-2019 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

υπηρεσιών που αφορά το Διοικητικό - Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το 

οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ» παρείχε την υπηρεσία 

δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση κυλικείου στο 

γήπεδο ποδοσφαίρου Μ. Μαρσώ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 7211/21-03-

2019 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  75,89 € 
 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

40/05-02-2019 ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 

855,00 € 
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56/28-02-2019 ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 

855,00 € 

1032Α/26-02-2019 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 62,00 € 

000306/28-02-2019 MAGICA FOURKA ΑΕ 1.987,72 € 

Α-001867/06-03-2019 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2019) 24,80 € 

1088/07-03-2019 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ 170,00 € 

203/08-03-2019 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 471,40 € 

0425/07-03-2019 Α. Γ. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 148,80 € 

000002969/07-03-2019 Α. ΓΡΥΠΑΡΗΣ - Ι.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ 130,00 € 

Α005592/15-03-2019 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ 570,40 € 

365/07-03-2019 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ  

(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2019) 

148,80 € 

001269/19-03-2019 Α. ΚΙΤΣΑΚΗΣ - Τ. ΑΜΕΡ ΟΕ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2019) 229,40 € 

7211/21-03-2019 ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ 

75,89 € 

 

 

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  

 

Κατά πλειοψηφία δέκα (10) υπέρ και ένα (1) κατά (κ. Γκλεζάκος), εγκρίνει τα 

ανωτέρω 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 28/2019 

 

 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτρης Οικονόμου Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Ευάγγελος Θωμόπουλος 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος  
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