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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 17η Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

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

1236/12-9-2018 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 δέκα (10) τακτικά μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μαρία Δημητριάδου 

2. Θανάσης Χαρακτινιώτης 2. Μιχάλης Χατζής 

3. Σταματία Ζούλια 3. Μιχάλης Τράκας 

4. Ευστάθιος Κίντζιος 4. Γιώργος Τσουροπλής 

5. Κων/νος Κώτσης 5. Γρηγόρης Βαραδίνης 

6. Βασίλης Σκουφίτσας   

7. Δέσποινα Ζαμπούκου   

8. Αχιλλέας Μελισσάρης   

9. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

10. Παναγιώτης Νικολούδης   

11. 
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου 

Τσουροπλή) 
  

 

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

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 2ο: 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 : 
 

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

δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου» του Νόμου 4412/2016  
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 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’ αριθ. 8/2018 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί «Συγκρότησης Επιτροπών  

βάσει του Ν.4412/16 για το 2018» 
 

 Το από  25/01/2018 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 

Α.Ε.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  

Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Ιανουάριο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 304/25-01-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  78,47 €. 
 

 Το από 31/01/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΣΟΛ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο 

υπ’ αριθ. Γ01151/31-01-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  2.650,00 €. 
 

 Το από 05/02/2018 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.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης της 

διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου του ΔΟΠΑΠ (λήξη σύμβασης), η οποία αναγράφεται 

στο υπ’ αριθ. 108/05-02-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  2.378,91 €. 
 

 Το από 08/02/2018 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»  εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

δημοσίευσης περίληψης για διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στο Αθλητικό 

Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 60975/08-

02-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  67,70 €. 
 

 Το από 09/02/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. 

ΕΠΕ»  εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης για διακήρυξη 

δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στο Αθλητικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Παπάγου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 4109/09-02-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  59,35 €. 
 

 Το από 22/02/2018 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 

Α.Ε.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  

Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Φεβρουαρίου 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 830/22-02-

2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  78,47 €. 
 

 Το από 09/03/2018 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», εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης 

μηχανογραφικού δικτύου του ΔΟΠΑΠ για το διάστημα από 01/01/2018 έως και 07/03/2018, 

η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. Α005022/09-03-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

αξίας  688,20 €. 
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 Το από 12/03/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι ο επιμορφωτής 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 64/19-

01-2018 μεταξύ μας σύμβασης, για το χρονικό διάστημα από 19/012018 έως 28/02/2018, για 

εκμάθηση Ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 01/12-

03-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  351,27 €. 
 

 Το από 22/03/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

ΓΡΥΠΑΡΗΣ - Ι.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας ετήσιας 

συνδρομής κέντρου λήψεως σημάτων στην έδρα του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο 

υπ’ αριθ. 197/22-03-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  130,00 €. 
 

 Το από 27/03/2018 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 

Α.Ε.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  

Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Μάρτιο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1387/27-03-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  78,47 €. 
 

 Το από 27/03/2018 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  

«ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής 

μπασκετών στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Παπάγου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

98/30-03-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  124,00 €. 
 

 Το από 03/04/2018 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»  εκτέλεσε την εργασία της παροχής υπηρεσίας 

συντήρησης εφαρμογών λογισμικού οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και 

απομακρυσμένης υποστήριξης (REMOTE) 20 ώρες του Δ.Ο.Π.Α.Π. περιόδου από 01/01/2018 

έως και 31/03/2018 η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 15Α/03-04-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  1.999,50 €. 
 

 Το από 17/04/2018 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  

«ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ»  εκτέλεσε την εργασία της παροχής υπηρεσίας ηχοληψίας για 

τις παραστάσεις και τις πρόβες του έργου «οι 12 ένορκοι « από τη Θεατρική Ομάδα του 

ΔΟΠΑΠ, , η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 382/17-04-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  372,00 €. 
 

 Το από 23/04/2018 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 

«ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  εκτέλεσε την 

παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 139/23-04-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.500,40 €. 
 

 Το από 23/04/2018 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 

Α.Ε.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  

Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Απρίλιο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1940/23-04-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  78,47 €. 
 

 Το από 25/04/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «Α. Γ. 
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ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας 

μυοκτονίας και απεντόμωσης (απολύμανσης) στα δύο (2) γήπεδα 11x11 του ΔΟΠΑΠ, η 

οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 0345/25-04-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  

186,00 €. 
 

 Το από 02/05/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας συντήρησης 

και επισκευής μηχανημάτων γυμναστικής  του Δ.Ο.Π.Α.Π. η οποία αναγράφεται στο υπ’ 

αριθ. 092/26-04-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.550,00 €. 
 

 Το από 26/04/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «PALCO 

COMMEDIA – ΠΑΛΚΟ ΚΟΜΜΕΝΤΙΑ (ΑΜΚΕ).» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

ολοσέλιδης καταχώρησης των δραστηριοτήτων του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ 

αριθ. 253/02-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  150,00 €. 
 

 Το από 04/05/2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας ολοσέλιδης καταχώρησης 

των δραστηριοτήτων του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1070/04-05-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  200,00 €. 
 

 Το από 04/05/2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΚΟΛΟΒΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας προμήθειας και τοποθέτησης 

κλειδαριάς της εξωτερικής πόρτας του Γηπέδου «Μ. Μαρσώ» του ΔΟΠΑΠ, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 503/04-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  69,55 €. 
 

 Το από 04/05/2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας καθαριότητας 

εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Απρίλιο, η οποία αναγράφεται στο υπ’ 

αριθ. 1145 /30-04-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 
 

 Το από 07-05-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΝΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΑΣ Ε.Ε.» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας ηλεκτρονικής χρονομέτρησης και 

συστήματος διαχείρισης εγγραφών για τις ανάγκες διεξαγωγής αθλητικής εκδήλωσης 

σχολικών αγώνων του Δ.Ο.Π.Α.Π. η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. Α-ΤΥ00001773/07-05-

2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.615,72 €. 
 

 Το από 14-05-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει η εταιρία «ΚΟΝΕ 

ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας 

συντήρησης πλακέτας ανελκυστήρα στην έδρα του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ 

αριθ. 95Β/14-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  217,00 €. 
 

 Το από 21-05-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει η εταιρία  

«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ»  εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

δημοσίευσης περίληψης για διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης του αύλειου χώρου του 

1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού για τη λειτουργία θερινού κινηματογράφου, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 61741/21-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  60,45 €. 
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 Το από 21-05-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει η εταιρία «A.K. 

Accounting & K©onsulting Ε.Ε.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης της 

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

από 02/04/2018 έως 02/05/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 122/21-05-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  866,66 €. 
 

 Το από 23-05-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει η εταιρία 

«ΚΟΛΟΒΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας προμήθειας και τοποθέτησης 

κλειδαριάς της εξωτερικής πόρτας του Κλειστού Γυμναστηρίου «Α. Τρίτσης» του ΔΟΠΑΠ, 

η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 510/23-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  

37,20 €. 
 

 Το από 29-05-2018 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  

«ΚΟΝΕ Α.Ε.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα 

του  Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Μάιο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 2418/29-05-

2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  78,45 €. 
 

 Το από 31-05-2018 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 

«ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»  εκτέλεσε την 

παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ για το 

διάστημα από 24/04/2018 έως και 31/05/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 182/31-05-

2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.249,92 €. 
 

 Το από 31-05-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας καθαριότητας 

εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Μάιο, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

1167 /31-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 
 

 Το από 06-06-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΤΣΑΠΟΓΑΣ (RESPECT CUP)»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συμμετοχής 

των ακαδημιών ποδοσφαίρου του ΔΟΠΑΠ στο Τουρνουά Respect Cup, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 37/06-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  994,00 €. 
 

 Το από 06-06-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας εγκατάστασης λογισμικού 

antivirus για ηλεκτρονικό υπολογιστή DELL 7010, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

Α001721/06-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  24,80 €. 
 

 Το από 06-06-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας εγκατάστασης λογισμικού 

antivirus για ηλεκτρονικό υπολογιστή DELL 7010, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

Α001721/06-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  24,80 €. 
 

 Το από 08-06-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία 
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«ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΝΤΑΗ»  εκτέλεσε την παροχή νομικών υπηρεσιών για τον ΔΟΠΑΠ, η 

οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 128/08-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  

496,00 €. 
 

 Το από 08-06-2018 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»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας ηχοληψίας για εκδηλώσεις – 

ομιλίες – θεατρικές παραστάσεις  του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 393/08-

06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  310,00 €. 
 

 Το από 08-06-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας ηχοληψίας για εκδήλωση 

της δασοπροστασίας (ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ.) του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 394/08-

06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  74,40 €. 
 

 Το από 18-06-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας ενοικίασης μηχανής 

κινηματογραφικών ταινιών για προβολές στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης», η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 94/18-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.240,00 €. 
 

 Το από 18-06-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας ενοικίασης 

μηχανημάτων ήχου και  φωτισμού για τις αθλητικές και πολιτιστικές επιδείξεις  του 

ΔΟΠΑΠ κατά τον μήνα Ιούνιο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 82/18-06-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  744,00 €. 
 

 Το από 19-06-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας επισκευής πίνακα 

χρονομέτρησης του Κλειστού Γηπέδου Μπάσκετ (Ε.Α.Κ.) Παπάγου του ΔΟΠΑΠ, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 92/19-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  99,20 €. 
 

 Το από 27-06-2018 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»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας 

συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Ιούνιο 2018, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 2974Α/27-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  62,00 €. 
 

 Το από 29-06-2018 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»  εκτέλεσε την 

παροχή υπηρεσίας υποστήριξης και λειτουργίας της ιστοσελίδας του ΔΟΠΑΠ για το 

διάστημα από 01/06/2018 έως και 30/06/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 218/29-06-

2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.248,68 €. 
 

 Το από 30-06-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας καθαριότητας 

εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Ιούνιο, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

1191/30-06-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 
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 Το από 02-07-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ»  εκτέλεσε την εργασία της παροχής υπηρεσίας 

συντήρησης εφαρμογών λογισμικού οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης και 

απομακρυσμένης υποστήριξης (REMOTE) 20 ώρες του Δ.Ο.Π.Α.Π. περιόδου από 01/04/2018 

έως και 30/06/2018 η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 59Α/02-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  1.999,50 €. 
 

 Το από 02-07-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας ηχοληψίας και φροντίδας 

φωτισμού για τις ανάγκες των διήμερων πολιτιστικών – αθλητικών επιδείξεων του 

ΔΟΠΑΠ στο κηποθέατρο Παπάγου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 398/02-07-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  248,00 €. 
 

 Το από 05-07-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι ο επιμορφωτής 

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ, εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ. 64/19-

01-2018 μεταξύ μας σύμβασης, για το χρονικό διάστημα από 01/03/2018 έως και 30/06/2018, 

για εκμάθηση Ζωγραφικής σε παιδιά και ενήλικες, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

02/05-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.290,23€. 
 

 Το από 06-07-2018 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.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης της 

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

από 03/05/2018 έως 04/07/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 129/06-07-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.733,32 €. 
 

 Το από 11-07-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΜΠΑΛΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΙΠΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

συμμετοχής των ακαδημιών ποδοσφαίρου του ΔΟΠΑΠ σε Τουρνουά 5x5 από 21/06/2018 

έως και 30/06/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 4/11-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  300,00 €. 
 

 Το από 13-07-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΝΙΚ. 

ΣΑΡΓΚΑΝΗΣ  - ΓΕΩΡ. ΜΠΕΡΙΟΣ ΟΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας εξειδικευμένης 

εκπαίδευσης τερματοφυλάκων για τους αθλούμενους του Καλοκαιρινού Camp 2018 του 

ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1/13-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

αξίας  2.000,00 €. 
 

 Το από 18-07-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

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

«ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χ.ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας μεταφοράς 

αθλουμένων  στην παραλία του Σχοινιά για τις ανάγκες του Καλοκαιρινού Camp 2018 του 

ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 2680/18-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  4.994,80 €. 
 

 Το από 23-07-2018 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.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας σύνταξης των 
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οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

133/23-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  4.900,00 €. 
 

 Το από 26-07-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΣΟΛ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2012 του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο 

υπ’ αριθ. 0162481/26-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  2.650,00 €. 
 

 Το από 26-07-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν 

το Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα του Δ.Ο.Π.Α.Π., το οποίο βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΣΟΛ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

ελέγχου οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013 του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο 

υπ’ αριθ. 0162482/26-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  2.650,00 €. 
 

 Το από 27-07-2018 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»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας 

συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Ιούλιο 2018, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 3265/27-07-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  62,00 €. 
 

 Το από 02-08-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας καθαριότητας 

εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Ιούλιο, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

1223/02-08-2018  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 
 

 Το από 08-08-2018 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» εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας γενικού 

καθαρισμού των Αθλητικών εγκαταστάσεων και των δύο Δημοτικών Γυμναστηρίων του 

Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Αύγουστο, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1224/08-08-2018  

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 905,20 €. 
 

 Το από 28-08-2018 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»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας 

συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Αύγουστο 2018, η 

οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 4097/28-08-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  

62,00 €. 
 

 Το από 04/09/2018 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», εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης 

μηχανογραφικού δικτύου του ΔΟΠΑΠ για το διάστημα από 01/06/2018 έως και 31/08/2018, 

η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. Α005273/04-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

αξίας  730,36 €. 
 

 Το με αρ. πρωτ. 1184/06-09-2018 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» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

καθαριότητας εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Αύγουστο, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1247/06-09-2018  Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 
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 Το με αρ. πρωτ. 1188/06-09-2018 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» εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας γενικού 

καθαρισμού των Αθλητικών εγκαταστάσεων και των δύο Δημοτικών Γυμναστηρίων του 

Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα Αύγουστο, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1248/06-09-2018  

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 905,20 €. 
 

 Το με αρ. πρωτ. 1191/07-09-2018 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.»  εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας 

παρακολούθησης της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου για την χρήση έτους 2018 του 

ΔΟΠΑΠ για το διάστημα από 05/07/2018 έως 06/09/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ 

αριθ. 140/07-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.733,32 €. 
 

 Το με αρ. πρωτ. 1192/07-09-2018 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 ΑΕ»  εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2018, για σύναψη σύμβαση 

εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 5903/07-09-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  81,84 €. 
 

 Το με αρ. πρωτ. 1222/11-09-2018 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 ΑΕ»  εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στις 

εγκαταστάσεις αντισφαίρισης (τένις) Χολαργού, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

5926/11-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  93,00 €. 

 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

304/25-01-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 78,47 € 

01151/31-01-2018 ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2.650,00 € 

108/05-02-2018 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 2.378,91€ 

60975/08-02-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ 67,70 € 

4109/09-02-2018 ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ 

59,35 € 

830/22-02-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 78,47 € 

005022/09-03-2018 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ 688,20 € 

01/12-03-2018 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 351,27 € 

197/22-03-2018 Α. ΓΡΥΠΑΡΗΣ - Ι.  ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΟΕ 130,00 € 

1387/27-03-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 78,47 € 

98/30-03-2018 ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 124,00 € 

15/03-04-2018 ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.999,50 € 

382/17-04-2018 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 372,00 € 

139/23-04-2018 ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 

1.500,40 € 

1940/23-04-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 78,47 € 

0345/25-04-2018 Α. Γ. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 186,00 € 

092/26-04-2018 ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 1.550,00 € 

253/02-05-2018 PALCO COMMEDIA - ΠΑΛΚΟ ΚΟΜΜΕΝΤΙΑ (ΑΜΚΕ) 150,00 € 

1070/04-05-2018 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ 200,00 € 

503/04-05-2018 ΚΟΛΟΒΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 69,55 € 

1145/04-05-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

00001773/07-05-2018 ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ ΕΕ 1.615,72 € 

95/14-05-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 217,00 € 
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61741/21-05-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ 60,54 € 

122/21-05-2018 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 866,66 € 

510/23-05-2018 ΚΟΛΟΒΟΣ Ι. ΧΡΗΣΤΟΣ 37,20 € 

2418/29-05-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 78,45 € 

182/31-05-2018 ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 

1.249,92 € 

1167/31-05-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

37/06-06-2018 ΓΙΩΡΓΟΣ Θ. ΤΣΑΠΟΓΑΣ (RESPECT CUP) 994,00 € 

001721/06-06-2018 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ 24,80 € 

128/08-06-2018 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Γ. ΝΤΑΗ 496,00 € 

393/08-06-2018 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 310,00 € 

394/08-06-2018 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 74,40 € 

94/18-06-2018 Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ 1.240,00 € 

82/18-06-2018 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΚΑΣΤΑΝΑΣ 744,00 € 

92/19-06-2018 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ 99,20 € 

2974/27-06-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 62,00 € 

218/29-06-2018 ESTEPS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ INTERNET MARKETING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ 

1.248,68 € 

1191/30-06-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

59/02-07-2018 ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.999,50 € 

398/02-07-2018 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 248,00 € 

02/05-07-2018 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΤΣΕΛΙΟΣ 1.290,23 € 

129/06-07-2018 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 1.733,32 € 

4/11-07-2018 ΜΠΑΛΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΔΙΠΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΟΕ 300,00 € 

1/13-07-2018 ΝΙΚ. ΣΑΡΚΑΝΗΣ-ΓΕΩΡΓ. ΜΠΕΡΙΟΣ ΟΕ 2.000,00 € 

2680/18-07-2018 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4.994,88 € 

2760/19-07-2018 SOS ΙΑΤΡΟΙ ΑΕ 3.950,00 € 

133/23-07-2018 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 4.900,00 € 

0162481/26-07-2018 ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2.650,00 € 

0162482/26-07-2018 ΣΟΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 2.650,00 € 

3265/27-07-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 62,00 € 

1223/02-08-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

1224/08-08-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 905,20 € 

4097/28-08-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 62,00 € 

005273/04-09-2018 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ 730,36 € 

1247/06-09-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

1248/06-09-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 905,20 € 

140/07-09-2018 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 1.733,32 € 

5903/07-09-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕ 81,84 € 

5926/11-09-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.  93,00 € 

 

      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 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τα πρακτικά τριμελών επιτροπών, για την παραλαβή  τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών και την πληρωμή αυτών, από την Οικονομική Υπηρεσία 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 70/2018  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Θανάσης Χαρακτινιώτης 

 Σταματία Ζούλια 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

Δημήτριος Οικονόμου Κων/νος Κώτσης 

 Βασίλης Σκουφίτσας 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Παναγιώτης Νικολούδης 

 Κυριακή Κουμπούρου 
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