
                                 

       Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54921/14.12.2017 

               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                  

   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 30ης Τακτικής Συνεδρίασης 

        του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  391/2017                                                              ΘΕΜΑ 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016 

Σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 54170/08.12.2017 πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και 

επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  08.12.2017. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 

                                                          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, &  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 Δ.Σ.:,  ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ 

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ 

ΠΕΤΡΟΣ 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Κανελλόπουλος, Δαλαμάγκας Δ. & Γρετσίστα Ε. αποχώρησαν στα συζητούμενα θέματα εκτός ημερησίας 

διατάξεως ως και από το 26ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, επίσης οι κ.κ. Κακούρης Α. & Φεγγερός Β. 

αποχώρησαν στα συζητούμενα θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως και ο κ. Θεοδωρακόπουλος Γ. που αποχώρησε 

στο 23ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως και  άπαντες μέχρι πέρατος αυτής. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος 

Δημήτριος  κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται 

αμέσως στην εξέταση του θέματος της ημερήσιας διάταξης 

 

                 ******************* 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση 

πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. 

Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. 54457/12.12.2017 σχετικό 

έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, στο οποίο αναφέρεται 

ότι: 

«Έχοντας υπόψη: 

 Το άρθρο 65 του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010, περί αρμοδιοτήτων του 

Δημοτικού Συμβουλίου, 

 Το άρθρο 219 παρ.5 του Ν. 4412/2016, στο οποίο αναφέρεται ότι το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υπηρεσιών εγκρίνεται από το αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 

 Την υπ’ αριθμ. 043/26.01.2017 Απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2017. 

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνεται τα κάτωθι πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών που συνέταξαν οι οριζόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπές: 

1. Τo από 29.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την εργασία ’’Κατασκευή 

σκηνικών λοιπές εργασίες & προμήθεια ειδών για την θεατρική παράσταση ‘’Ο 

αφελής’’, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 26357/15.06.2017 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘’Μανίκας Π. Παναγιώτης’’, συνολικού ποσού 564,20  €, 

2. Τo από 29.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Kοινωνικής Προστασίας και Yγείας, για την 

ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 16492/20.04.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’ RM-ΑΦΟΙ Ρέσσου Ο.Ε.’’, 

συνολικού ποσού 436,48  €, 

3. Τo από 17.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Kοινωνικής Προστασίας και Yγείας, για την 

επέκταση εφαρμογής διαχείρισης κοινωνικών υπηρεσιών-‘’Νοιάζομαι’’, σύμφωνα με 
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το υπ’ αριθμ. 43879/09.10.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Intellisoft ΕΠΕ’’ 

Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής’’, συνολικού ποσού 6.200,00  €, 

4. Τα από 11.11.2017, 18.11.2017 και 26.11.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και 

παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Kοινωνικής Προστασίας 

και Yγείας, για τις μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η. Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 16781/24.04.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Χρήστος Κων. Μεϊδάνης’’, 

συνολικού ποσού 6.782,80 €, 

5. Τα από 21.11.2017 και 25.11.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής 

γενικών υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις μεταφορές για την 

Διεύθυνση Πολιτισμού (θεατρικής ομάδας, σχολείων σε πολιτιστικές δραστηριότητες 

και της φιλαρμονικής του Δήμου σε λιτανείες και εκδηλώσεις), σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 16781/24.04.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Χρήστος Κων. Μεϊδάνης’’, 

συνολικού ποσού 198,40 €, 

6. Τα από 23.11.2017  και 28.11.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής 

γενικών υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης, Απορριμμάτων & 

Πρασίνου,  για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων έκτακτων κατεδαφίσεων, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 343/07.07.2017 Απόφ. Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘’ 

ΣΑΝΚΕ Ε.Π.Ε.’’, συνολικού ποσού 1.197,39 €, 

7. Τo από 22.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την φωτογραφική κάλυψη 

εκδηλώσεων και βιντεοσκόπηση για το έτος 2017, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

5843/10.02.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Κοπαλά Ε. Κυριάκο’’, συνολικού 

ποσού 633,64  €, 

8. Τo από 01.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρ. Απορριμμάτων & Πρασίνου, για την 

εργασία συντήρησης πρασίνου στην πλατεία καπετάν Ζαχαρία (κόμβος Ιλίου), 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 394/02.08.2017 Απόφ. Δημάρχου, από τον ανάδοχο 

‘’Καρανάσιο Απ. Αθανάσιο’’, συνολικού ποσού 3.007,00 €, 

9. Τα από 21.11.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής της Διεύθυνσης Διαχείρ. Απορριμμάτων & Πρασίνου, για 

την συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

32570/20.07.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Παπαμιχαήλ Π. Ελευθερία’’, 

συνολικού ποσού 3.998,26 €, 

10. Τo από 16.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την αμοιβή που 

αφορά στην ανάθεση εργασίας ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών του 

ΑΔΑ: 6Φ94ΩΕΒ-ΑΘ3



 4 

Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 317/23.06.2017 Απόφ. Δημάρχου, από τον 

ανάδοχο ‘’DQS HELLAS ΕΠΕ’’, συνολικού ποσού 2.182,40 €, 

11. Τo από 24.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τις ιατρικές εξετάσεις 

του προσωπικού του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 30586/10.07.2017 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Βιότυπος Ιδιωτικό Πολυιατρείο Ιατρική ΑΕ’’, 

συνολικού ποσού 1.264,00 €, 

12. Τα από 14.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017, 21.11.2017 και 22.11.2017 πρωτόκολλα 

παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης 

Διαχείρισης, Απορριμμάτων & Πρασίνου,  για την συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

94/02.01.2017 συμφωνητικό από τον ανάδοχο ‘’Γ.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΕ’’, συνολικού 

ποσού 7.247,31 €, 

13. Τα από 13.11.2017, 14.11.2017 και 20.11.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και 

παραλαβής γενικών υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Απορριμμάτων & Πρασίνου,  για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 

για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.19845/11.05.2017 

συμφωνητικό από τον ανάδοχο ‘’Δημ. Δίπλας Ετερ. Εταιρία’’, συνολικού ποσού 

787,44 €, 

14. Τo από 17.11.2017 πρωτόκολλοo παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης, Απορριμμάτων & Πρασίνου,  για 

την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 88/02.01.2017 συμφωνητικό από τον ανάδοχο ‘’Καούσης 

Α.Α.Ε.’’, συνολικού ποσού 436,36 €, 

15. Το από 06.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης, Απορριμμάτων & Πρασίνου,  για 

την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 91/02.01.2017 συμφωνητικό από τον ανάδοχο ‘’ΚARCHER 

Α.Ε.Ε.’’, συνολικού ποσού 209,81 €, 

16. Τo από 08.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την συντήρηση – 

τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με 

το υπ’ αριθμ. 1149/12.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Computer Strudio 

A.E.’’, συνολικού ποσού 483,60 €, 

17. Τo από 01.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τις εργασίες 

ΑΔΑ: 6Φ94ΩΕΒ-ΑΘ3



 5 

μετατροπών στο χώρο των γραφείων του Κ.Ε.Π. Ιλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

566/09.10.2017 Απόφαση Δημάρχου από τον ανάδοχο ‘’Χ. Θεοδόσης ΑΒΕΕ’’, 

συνολικού ποσού 806,00 €, 

18. Τo από 05.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την ετήσια συντήρηση 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας (φαξ) για το έτος 

2017, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 4319/02.02.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘’Δανέζης Γεώργιος’’, συνολικού ποσού 4.948,36 €, 

19. Τα από 01.12.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την συντήρηση και 

επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των υπηρεσιών  

του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 30342/07.07.2017 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘’Δημ.  Γ. Λιγνός και ΣΙΑ ΟΕ’’, συνολικού ποσού 406,72 €, 

20. Τo από 08.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την συντήρηση και 

επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 730/06.12.2017 

Αποφ. Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘’Computer Strudio A.E.’’, συνολικού ποσού 

1.649,20 €, 

21. Τα από 14.11.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την ανανέωση αδειών 

χρήσης λογισμικού, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 46663/25.10.2017 συμφωνητικό, από 

τον ανάδοχο ‘’Computer Strudio A.E.’’, συνολικού ποσού 10.879,76 €, 

22. Τo από 27.11.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

43998/10.10.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Ερμής Production- Γ. Κακολύρης 

– Σ. Κακολύρης Ο.Ε.’’, συνολικού ποσού 2.728,00 €, 

23. Τα από 30.11.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την ενοικίαση χημικής 

τουαλέτας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7965/23.02.2017 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘’TOI TOI HELLAS A.E.’’, συνολικού ποσού 489,80 €. 

24. Τα από 12.12.2017  πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την υπηρεσία 

μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

4322/02.02.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Forthnet A.E.’’, συνολικού ποσού 

1.984,00 €, 
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25. Τo από 04.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την επισκευή και 

συντήρηση βενζινοκίνητων και ηλεκτρικών εργαλείων, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

52660/30.11.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Παπαμιχαήλ Ελευθερία’’, 

συνολικού ποσού 713,00 €. 

26. Τo από 11.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τη μουσική συναυλία με τον 

Κώστα Μαρτάκη στην πλατεία Γεννηματά του Δήμου Ιλίου στις 08.12.2017, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 53621/06-12-17 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’DUSTY 

ENTERTAINMENT GROUP’’, συνολικού ποσού 7.440,00  €, 

27. Τo από 11.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τη μουσική εκδήλωση με 

λαϊκά και παραδοσιακά στο Αθλητικό Κέντρο Ραδιοφωνίας στις 10.12.2017, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.331/16.11.2017 Απόφ. Δημ. Συμβουλίου, από τον ανάδοχο 

‘’Παν.  Ευστ. .Κωνσταντακόπουλος’’, συνολικού ποσού 1.600,00  €, 

28. Τα από 01.12.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, για την συντήρηση και 

επισκευή(εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των υπηρεσιών του 

Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30342/07.07.17 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘’Δ. Γ..Λιγνός & ΣΙΑ Ο.Ε.’’, συνολικού ποσού 158,72  €, 

29. Το από 04.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την ηχητική κάλυψη 

εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 

16492/20.04.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Αφοι Ρέσσου Ο.Ε.-‘’RM’’, 

συνολικού ποσού 892,80 €, 

30. Τα από 12.12.2017 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την συντήρηση –

τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με 

το υπ’ αριθμ. 3698/30.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’UNI SYSTEMS 

Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.Ε.’’, συνολικού ποσού 6.014,00 €, 

31. Το από 13.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την συντήρηση –

τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με 

το υπ’ αριθμ. 1150/12.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’PUBLICO Σύγχρονες 

Πρακτικές Επικοινωνίας Μ.Ε.Π.Ε.’’, συνολικού ποσού 930,00 €, 

32. Το από 12.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 
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υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την ενοικίαση χημικής 

τουαλέτας, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7965/23.02.2017 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘’TOI TOI HELLAS Α.Ε.’’, συνολικού ποσού 148,80 €, 

33. Τα από 30.11.2017 και 1.12.2017  πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής 

γενικών υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τις εργασίες 

καθαρισμού σε φρεάτια (τύπου Τ) υδροσυλλογής και δικτύου ομβρίων του Δήμου 

Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 25869/13.06.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘’Αναστασοπούλου Χ.-ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ. –ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ Ο.Ε.’’, συνολικού ποσού 7.379,48€, 

34. Το από 08.12.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τις συντηρήσεις 

υδραυλικών ανελκυστήρων σε δημοτικά κτίρια, για το έτος 2017, σύμφωνα με το υπ’ 

αριθμ. 53013/07.12.2016 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Ανδρέα Τσιρίτα και ΣΙΑ 

Ο.Ε.’’, συνολικού ποσού 2.653,60 €, 

35. Το από 24.10.2017 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τον περιοδικό έλεγχο 

ανελκυστήρων σε δημοτικά κτίρια, για το έτος 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

77/10.02.2017 Απόφ. Δημάρχου,  από τον ανάδοχο ‘’TUV HELLAS (TUV NORD) A.E.’, 

συνολικού ποσού 1.418,56 €.» 

   προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

      

ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  

     

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει τα πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής υπηρεσιών όπως αναλυτικά ανωτέρω 

αναφέρονται και συνέταξαν οι οριζόμενες Επιτροπές. 

Οι κ.κ. Σταματόπουλος Γ. & Κυριακοπούλου Π. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης «Λαϊκή 

Συσπείρωση Ιλίου» απέχουν.  

 

 Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

              

       ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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