
                                             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 44252/30.11.2018      

               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                           

                                   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 28ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                   του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  388/2018                                                              ΘΕΜΑ 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016 

Σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη 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. 43408/23.11.2018 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  23.11.2018. 

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, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΚΑΟΥΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, 

ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ 

ΠΑΝΟΣ & ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, 

ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΜΙΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι με σύνολο 41 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 29, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση του θέματος της 

ημερήσιας διάταξης. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καούκης Χ. & Φεγγερός Β. αποχώρησαν πριν από τη 

συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως και μέχρι πέρατος αυτής  

 

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

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 4ο 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. 43665/27.11.2018 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, 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. 015/18.01.2018 Απόφαση του Δ.Σ., σύμφωνα με την οποία 

συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών 

και παροχής γενικών υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2018. 

Παρακαλούμε, όπως εγκρίνεται τα κάτωθι πρωτόκολλα οριστικής παραλαβής 

υπηρεσιών για το έτος 2018, που συνέταξαν οι οριζόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω 

Επιτροπές: 

1. Το από 14.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για τη Συντήρηση του 

UPS,των υποσταθμών και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κτιρίων του Δήμου για τα 

έτη 2018,2019 και 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 29751/03.08.2018 συμφωνητικό, 

από τον ανάδοχο ‘‘ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ’’, συνολικού ποσού 124,00 €, 

2. Το από 15.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για τη 

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 362/04.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 
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‘‘INTELLISOFT Ε.Π.Ε’’, συνολικού ποσού 2.452,10 €, 

3. Το από 31.10.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τη Συντήρηση τηλεφωνικών 

κέντρων σε Δημοτικά κτίρια για τα έτη 2018,2019,2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

27860/18.07.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘SYGLISIS Ο.Ε’’, συνολικού ποσού 

1.290,84 € 

4. Τα από 12.11.2018 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για 

την υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων από ΚΤΕΟ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

107/01.03.2018 Απόφαση Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘‘ΠΗΓΑΣΟΣ Ι.ΚΤΕΟ’’, 

συνολικού ποσού 100,00 €, 

5. Το από 15.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τις Συντηρήσεις ανελκυστήρων 

σε Δημοτικά κτίρια σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 563/08.01.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΙΡΙΤΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε’’, συνολικού ποσού 3.534,00 €, 

6. Το από 22.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την Φωτογραφική κάλυψη και 

βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

8208/27.02.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΚΟΠΑΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ’’, συνολικού 

ποσού 814,68 €, 

7. Το από 20.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας για την Συντήρηση του 

UPS, των υποσταθμών και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κτιρίων του Δήμου για τα 

έτη 2018, 2019 και 2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 29751/03.08.2018 συμφωνητικό, 

από τον ανάδοχο ‘‘ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ’’, συνολικού ποσού 694,40 €, 

8. Το από 06.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, για την Αμοιβή δικαστικού επιμελητή, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 13955/04.04.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘‘ΡΟΥΤΣΗΣ Χ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ’’, συνολικού ποσού 716,49 €, 

9. Το από 22.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την υπηρεσία 

Συμβόλαιο συντήρησης δικτύου WI-FI, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 5198/08.02.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘COMPUTER STUDIO Α.Ε.’’, συνολικού ποσού 
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3.645,60 €, 

10. Το από 22.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την υπηρεσία 

φωτογραφική κάλυψη και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων για το έτος 2018, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 8208/27.02.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’ΚΟΠΑΛΑΣ Ε. 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ’’, συνολικού ποσού 787,40 €, 

11. Το από 15.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής  λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τη Συντήρηση και Τεχνική 

Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

362/04.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘INTELLISOFT Ε.Π.Ε’’, συνολικού 

ποσού 2.124,74 €, 

12. Το από 15.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής  λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τη Συντήρηση και Τεχνική 

Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

362/04.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘INTELLISOFT Ε.Π.Ε’’, συνολικού 

ποσού 744,00 €, 

13. Το από 20.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για το 

Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ υγείας, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ.657/19.11.2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου από τον ανάδοχο ‘‘ΕΘΝΙΚΟ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ-ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ’’, συνολικού ποσού 620,00 €, 

14. Το από 28.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τη Μίσθωση 

μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 19482.24.05.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’ΣΑΒΒΑ ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ’’, συνολικού 

ποσού 13.578,00 €, 

15. Το από 22.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τη Συντήρηση κλιματισμού του 

Δημοτικού καταστήματος και κλιματιστικών συστημάτων και μηχανημάτων κτιρίων 

του Δήμου για τα έτη 2018,2019,2020, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31386/28.08.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘CLIMASHOP I.K.E’’, συνολικού ποσού 3.385,20 €, 

16. Τα από 29.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τη «Συντήρηση καυστήρων 
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σχολικών κτιρίων για το σχολικό έτος 2018 – 2019 και κτιρίων του Δήμου», 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 30844/16.08.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘‘ΚΟΥΓΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ’’, συνολικού ποσού 11.158,76 €, 

17. Το από 15.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής  Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, για τη Συντήρηση και Τεχνική 

Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

362/04.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘INTELLISOFT Ε.Π.Ε’’, συνολικού 

ποσού 1.549,38 €.» 

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» & οι κ.κ. Κουτσιανάς Π. & Χρόνης Γ. Δ.Σ. της Δημοτικής Παράταξης 

«Αριστερό Σχήμα Ιλίου» απέχουν. 

 

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

                

           

          ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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