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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 2α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή 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. 1642/29-

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. Μαρία Δημητριάδου 

2. Μιχάλης Χατζής 2. Μιχάλης Τράκας 

3. Σταματία Ζούλια 3. Θανάσης Χαρακτινιώτης 

4. Ευστάθιος Κίντζιος 4. Γιώργος Τσουροπλής 

5. Βασίλης Σκουφίτσας 5. Κων/νος Κώτσης 

6. Δέσποινα Ζαμπούκου 6. Αχιλλέας Μελισσάρης 

7. Θεόδωρος Γκλεζάκος 7. Παναγιώτης Νικολούδης 

8. Γρηγόρης Βαραδίνης   

9. 
Κατερίνα Γκούμα (αναπλ. κου 

Χαραλτινιώτη) 
  

10. 
Αλέξανδρος Φιλόσοφος (αναπλ. κου 

Κώτση) 
  

11. 
Χρήστος Γιωτόπουλος (αναπλ. κου 

Νικολούδη) 
  

 

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

τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 3ο : Έγκριση πρακτικών τριμελών επιτροπών για παραλαβή  τιμολογίων 

παροχής υπηρεσιών και την πληρωμή 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 από 18-05-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που 

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

εταιρία «T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.» εκτέλεσε 

την παροχής υπηρεσίας επισκευής Η/Υ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

00131Β/18-05-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 62,00 €. 

 Το από 19-09-2018 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 παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης 

λογισμικού antivirus για τον Η/Υ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία αναγράφεται 

στο υπ’ αριθ. Α-001766/19-09-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  24,80 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1384/02-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ» εκτέλεσε την 

παροχής υπηρεσίας καθαριότητας εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα 

Σεπτέμβριο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1270/02-10-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1437/08-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «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 07/09/2018 έως 07/10/2018, η οποία 

αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 149/08-10-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  

866,66 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1453/09-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

επισκευής χρηματοκιβωτίου της ΔΑ.ΠΑ.ΧΟ., η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 

666/09-10-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 148,80 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1500/16-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 

εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας εγκατάστασης και προμήθειας λογισμικού 

δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας της βάσης δεδομένων για τις ανάγκες της 

Δημοτικής Βιβλιοθήκης, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 298/16-10-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 223,20 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1514/18-10-2018 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 
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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 01/07/2018 έως και 30/09/2018 η οποία αναγράφεται στο 

υπ’ αριθ. 94Α/03-04-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  1.999,50 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1568/23-10-2018 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  «ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»  εκτέλεσε την εργασία 

της παροχής υπηρεσίας επισκευής της διαχωριστικής κουρτίνας του αγωνιστικού 

χώρου στο Κλειστό Γήπεδο Χολαργού  η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1/23-10-

2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας 62,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1499/16-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ» εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης πρόσληψης Π.Φ.Α. περιόδου 2018 - 2019, η 

οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 5965/16-10-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών 

αξίας  62,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1589/24-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OMEGA PRINTING SOLUTIONS» 

εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος μάρκας 

Toshiba, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 2332/24-10-2018 Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών αξίας  59,52 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1588/24-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «Α. Γ. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ» 

εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας απολύμανσης, απεντόμωσης και μυοκτονίας των 

εγκαταστάσεων του ΔΟΠΑΠ, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 0393/24-10-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  990,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1574/24-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»  

εκτέλεσε την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ανελκυστήρα του  

Δ.Ο.Π.Α.Π. για τον μήνα Οκτώβριο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 5540/24-

10-2018 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  62,00 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1654/31-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ» εκτέλεσε την 

παροχής υπηρεσίας καθαριότητας εγκαταστάσεων του Δ.Ο.Π.Α.Π. κατά τον μήνα 

Οκτώβριο 2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 1282/31-10-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας 855,60 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1660/31-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία «ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ», εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας 

τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικού δικτύου του ΔΟΠΑΠ για το διάστημα από 

01/09/2018 έως και 31/10/2018, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. Α005344/31-10-2018 

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών αξίας  487,32 €. 
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 Το με αρ. πρωτ. 1644/30-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ» εκτέλεσε 

την παροχής υπηρεσίας δημοσίευσης περίληψης ανακοίνωσης πρόσληψης Π.Φ.Α. 

περιόδου 2018 - 2019, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 62829/30-10-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  63,98 €. 

 Το με αρ. πρωτ. 1633/29-10-2018 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής παραλαβής 

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

βεβαιώνει ότι η εταιρία  «ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OMEGA PRINTING SOLUTIONS» 

εκτέλεσε την παροχής υπηρεσίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος μάρκας 

Konica Minolta, η οποία αναγράφεται στο υπ’ αριθ. 2341/29-10-2018 Τιμολόγιο 

Παροχής Υπηρεσιών αξίας  59,52 €. 
 

ΑΡ.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΟΣΟ 

00131Β/18-05-2018 T.B.S. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. 

(ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2018) 

62,00 € 

Α-001766/19-09-2018 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2018)  24,80 € 

1270/02-10-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

149/08-10-2018 A.K. Accounting & K©onsulting Ε.Ε. 866,66 € 

666/09-10-2018 ΙΑΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 2018) 148,80 € 

298/16-10-2018 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 223,20 € 

94Α/18-10-2018 ALFAWARE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 1.999,50 € 

1/23-10-2018 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 62,00 € 

5965/16-10-2018 ΝΕΟΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μ. ΕΠΕ 

62,00 € 

2332/24-10-2018 ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OMEGA PRINTING SOLUTIONS 59,52 € 

0393/24-10-2018 Α. Γ. ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ 990,00 € 

5540/24-10-2018 ΚΟΝΕ ΑΝΩΝ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 62,00 € 

1282/31-10-2018 ΝΗΡΗΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ 855,60 € 

Α-005344/31-10-2018 ΣΠΑΝΟΣ Σ. & Π. ΟΕ 487,32 € 

62829/30-10-2018 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ &ΣΙΑ ΕΕ 63,98 € 

2341/29-10-2018 ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ OMEGA PRINTING SOLUTIONS 59,52 € 

 

      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 ανωτέρω πρακτικά  των τριμελών επιτροπών , καθώς και την πληρωμή από 

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

με την εισήγηση. 
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Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 99/2018  
 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μιχάλης Χατζής 

 Σταματία Ζούλια 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

Δημήτριος Οικονόμου Βασίλης Σκουφίτσας 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Κατερίνα Γκούμα 

 Αλέξανδρος Φιλόσοφος 

 Χρήστος Γιωτόπουλος 
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