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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 11η Οκτωβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 π.μ. συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1418/5-10-2018 

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 οκτώ (8) τακτικά μέλη και τρία (3) αναπληρωματικά, κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Μιχάλης Τράκας 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

3. Μιχάλης Χατζής 3. Γιώργος Τσουροπλής 

4. Σταματία Ζούλια 4. Βασίλης Σκουφίτσας 

5. Ευστάθιος Κίντζιος 5. Δέσποινα Ζαμπούκου 

6. Κων/νος Κώτσης 6. Αχιλλέας Μελισσάρης 

7. Θεόδωρος Γκλεζάκος 7. Παναγιώτης Νικολούδης 

8. Γρηγόρης Βαραδίνης   

9. 
Κυριακή Κουμπούρου (αναπλ. κου 

Τσουροπλή) 
  

10. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
  

11. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

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

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 7ο : Έγκριση πρακτικών τριμελών επιτροπών για παραλαβή  τιμολογίων 

παροχής υπηρεσιών. 
 

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. 1224/12-09-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

εταιρία «ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ»  εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης 

ανακοίνωσης υπ’ αριθ. ΣΟΧ 1/2018, για σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η 

οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 5667/12-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  

86,79 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1276/17-09-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

εταιρία «ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης 

διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης κυλικείου στις εγκαταστάσεις αντισφαίρισης (τένις) 

Χολαργού, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 5717/17-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  62,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1258/14-09-2018 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 εγκατάστασης λογισμικού 

antivirus για ηλεκτρονικό υπολογιστή DELL 3020, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

Α001764/14-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  24,80 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1337/21-09-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

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

συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γυμναστικής,  η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

100/21-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  3.050,40 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1380/01-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

εταιρία «ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΟΝΤΑΞΗ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας τοποθέτησης και 

προμήθειας τεντοπέγκολας στον αίθριο χώρο του ΔΟΠΑΠ,  η οποία αναγράφεται στο υπ’ 

αριθ. 38/01-10-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  13.999,60 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1374/27-09-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

εταιρία «ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» εκτέλεσε την παροχής 

υπηρεσίας συντήρησης του ανελκυστήρα του ΔΟΠΑΠ  κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2018,  η 

οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 4760/27-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  

62,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1375/27-09-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

εταιρία «ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» εκτέλεσε την παροχής 

υπηρεσίας ετήσιας πιστοποίησης – νομιμοποίησης  του ανελκυστήρα του ΔΟΠΑΠ,  η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 257/27-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  310,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1427/08-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

εταιρία «ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας διοργάνωσης 
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αθλητικής εκδήλωσης,  η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 49/08-10-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.998,88 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1406/04-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών 

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

εταιρία «ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

ηχοληψίας και φωτισμού για την συναυλία του Τ. Σφήνου, η οποία αναγράφεται στο υπ’ 

αριθ. 000057/04-10-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  2.852,00 €. 

 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

5667/12-09-2018 ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ 

86,79 € 

5717/17-09-2018 ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ 

62,00 € 

001764/14-09-2018 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ 24,80 € 

100/21-09-2018 ΚΟΝΤΟΡΟΥΧΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 3.050,40 € 

38/01-10-2018 ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΟΝΤΑΞΗ 13.999,60 € 

4760/27-09-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 62,00 € 

257/27-09-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 310,00 € 

49/08-10-2018 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1.998,88 € 

000057/04-10-2018 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 2.852,00 € 
 

      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 τριμελών επιτροπών για την παραλαβή  τιμολογίων παροχής 

υπηρεσιών και την πληρωμή αυτών, από την Οικονομική Υπηρεσία του Δ.Ο.Π.Α.Π. 

σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 87/2018  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Σταματία Ζούλια 

Δημήτριος Οικονόμου Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Κυριακή Κουμπούρου 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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