
                                             Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:46998/19.12.2018 

                               ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                           

                                   από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 29ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                   του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  416/2018                                                               ΘΕΜΑ 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016 

 

Σήμερα την 18η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη 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. 46343/14.12.2018 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  14.12.2018. 

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  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΛΥΚΟΥΔΗ – ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ, 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Δ.Σ.:  ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, 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. 

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

 

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. 46249/14.12.2018 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. 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, που συνέταξαν οι οριζόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπές: 

1. Τα από  13.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 94-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘Γ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- EUROSCAN Α.Ε.‘’’, συνολικού ποσού 1.745,42 €, 

2. Τα από  14.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 94-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘Γ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- EUROSCAN Α.Ε.‘’’, συνολικού ποσού 1.707,48 €, 

3. Τo από  15.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 
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με το υπ’ αριθ. 94-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘Γ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- EUROSCAN Α.Ε.‘’’, συνολικού ποσού 379,44 €, 

4. Τα από  16.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 94-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘Γ. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- EUROSCAN Α.Ε.‘’’, συνολικού ποσού 910,66 €, 

5. Το από 02.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 88-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’, 

συνολικού ποσού 757,94 €, 

6. Το από 05.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 88-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’, 

συνολικού ποσού 610,90 €, 

7. Το από 12.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 88-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’, 

συνολικού ποσού 1.077,61 €, 

8. Το από 13.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 88-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’, 

συνολικού ποσού 7.683,66 €, 

9. Το από 03.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 88-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’, 

συνολικού ποσού 307,35 €, 

10. Τα από 05.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 88-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.’’, 
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συνολικού ποσού 796,83 €, 

11. Τα από 20.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 89-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΧΑΡ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ’’, συνολικού ποσού 208,69 €, 

12. Τα από 21.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 89-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΧΑΡ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ’’, συνολικού ποσού 208,70 €, 

13. Το από 22.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 89-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΧΑΡ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ’’, συνολικού ποσού 73,66 €, 

14. Τα από 05.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων για τα έτη 2017-2018-2019, σύμφωνα 

με το υπ’ αριθ. 90-02.01.2017 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 

ΤΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ ’’, συνολικού ποσού 14.718,90 €, 

15. Τα από 27.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή δίκυκλων για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ. ’αριθ. 

11019/13-03-2018 συμφωνητικό ,από τον ανάδοχο ‘’SUPER BIKE» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. 

ΔΙΠΛΑΣ’’, συνολικού ποσού 296,40 €, 

16. Το από 07.12.18 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 2.356,00 €, 

17. Το από 28.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την Προμήθεια ανταλλακτικών και 

τακτική συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 

22213.11.06.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-

ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε’’, συνολικού ποσού 3.940,37 €, 

18. Το από 11.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 
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της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για τις Μεταφορές 

μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-

26.04.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ ’’, συνολικού ποσού 

601,40 €, 

19. Το από 15.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για τις Μεταφορές 

μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-

26.04.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 

2.677,16 €, 

20. Το από 25.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., 

αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-26.04.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 173,60 €, 

21. Το από 24.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για τις Μεταφορές 

μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-

26.04.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 

80,60 €, 

22. Το από 25.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τις Μεταφορές μελών των Κ.Α.Π.Η., 

αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, 

για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-26.04.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 223,20 €, 

23. Το από 02.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για τις Μεταφορές 

μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-

26.04.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 

1.041,60 €, 

24. Το από 30.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για την σύμβαση 

συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με το Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης αποβλήτων 
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εκσκαφών, κατεδαφίσεων και κατασκευών (Α.Ε.Ε.Κ) για εναπόθεση αυτών σε 

εγκατάσταση προσωρινής αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και 

επεξεργασίας σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43906-28.11.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘Σ.Α.Ν.Κ.Ε Ε.Π.Ε ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ’’, συνολικού ποσού 

14.009,77 €, 

25. Το από 27.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τον Καθαρισμό, Απολύμανση, 

Μυοκτονία, Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του 

Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31630-30.08.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ’’, συνολικού ποσού 12.505,45 €, 

26. Το από 06.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Ετήσια συντήρηση 

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας για το έτος 2018 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 1979/17-01-2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘‘ΔΑΝΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.’’, συνολικού ποσού 1.829,00 €, 

27. Το από 04.12.18 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. 

2538-23.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’UNISYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.Ε’’, συνολικού ποσού 4.811,20 €, 

28. Το από 04.12.18 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. 

2538-23.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε’’, συνολικού ποσού 1.202,80 €, 

29. Τα από 30.11.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, για την Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών , 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 10277-08.03.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘TOI-TOI 

HELLAS A.E’’, συνολικού ποσού 489,80 €, 

30. Το από 05.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Παροχή υπηρεσιών γιατρού 

υπηρεσίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.17726-11.05.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘’ΕΥΓΕΝΙΑ Π. ΠΑΝΤΑΖΗ’’, συνολικού ποσού 6.425,00 €, 

31. Το από 04.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για την 

Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Προγραμμάτων των Υπηρεσιών του Δήμου 
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σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 562-08.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘DS 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΕ’’, συνολικού ποσού 3.183,08 €, 

32. Το από 03.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού 

ασφαλείας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16338-30.04.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Ν. ΜΙΧΑΗΛ’’, συνολικού ποσού 4.960,00 €, 

33. Το από 30.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για τη Συντήρηση και επισκευή λοιπών 

μηχανημάτων , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 25369-02.07.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΥΛ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ’’, συνολικού ποσού 1.308,20 €, 

34. Τα από 05.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για την 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 25369-

02.07.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΑΥΛ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ’’, 

συνολικού ποσού 4.441,68 €, 

35. Τα από 04.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Ανανέωση-Αγορά αδειών χρήσης 

λογισμικού, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 40789-07.11.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘’COMPUTER STUDIO A.E ’’, συνολικού ποσού 7.802,08 €, 

36. Το από 05.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τη Συνδρομή σε δικτυακή 

συνδρομητική βάση, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 673-27.11.2018 Απόφαση Ανάθεσης 

Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘’ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ’’, συνολικού ποσού 

73,00 €, 

37. Το από 03.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Αμοιβή Φορέα για την 

πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας ήτοι παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου 

για την πιστοποίηση του Δήμου Ιλίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, σύμφωνα με την 

υπ’ αριθ. 617-02.11.2018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου , από τον ανάδοχο ‘’ ΕΒΕΤΑΜ 

ΑΕ’’, συνολικού ποσού 868,00 €, 

38. Το από 05.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την Ανανέωση-Αγορά αδειών 

χρήσης λογισμικού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 624-05.11.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ERGOCAD-Γ.ΤΣΙΑΜΤΣΙΑΚΙΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε’’, συνολικού ποσού 

682,00 €, 
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39. Το από 06.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για την υπηρεσία 

Έκτακτες παρεμβάσεις φυτοπροστασίας χλοοτάπητα στην πλατεία Καπετάν Ζαχαρία 

και στη Νέα Νησίδα επί του ρέματος Φλέβας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 29164-

31.07.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ’’, 

συνολικού ποσού 5.580,00 €, 

40. Το από 06.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τις Εργασίες 

για τη φυτοπροστασία δένδρων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ.41194-09.11.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΦΙΛΑΝΤΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ’’, συνολικού ποσού 5.338,20 

€, 

41. Το από 06.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 44911-05.12.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΡΕΣΣΟΣ ΜΙΧΑΗΛ’’, συνολικού ποσού 9.176,00 €, 

42. Το από 06.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τον 

Καθαρισμό, Απολύμανση, Μυοκτονία, Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου 

όμβριων και κτιρίων του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31629-30.08.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘’ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε’, συνολικού 

ποσού 1.304,79 €, 

43. Το από 10.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43194-22.11.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟ ΕΚΣΤΑΝ’’, 

συνολικού ποσού 1.984,00 €, 

44. Το από 15.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την Δημιουργία ,εκτύπωση και προμήθεια 

αφισών και διαφόρων εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 36865-11.10.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘‘CLOUDRINT DIGITAL AND DISPLAY PRODUCTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ’’, συνολικού 

ποσού 350,30 €, 

45. Το από 11.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την Ενοικίαση περιπτέρων και λοιπού 

εξοπλισμού για τη διοργάνωση των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων και του 

Φεστιβάλ παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Ιλίου για το έτος 2018 
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σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4316-02.02.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο 

‘‘ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ Γ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ’’, συνολικού ποσού 4.650,00 €, 

46. Τα από 10.12.2018 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43899-28.11.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, συνολικού ποσού 2.850,00 €, 

47. Το από 07.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την πρόσβαση σε ηλεκτρονική 

πλατφόρμα παρουσιάσεων για θέματα Ο.Τ.Α και νομικών τους προσώπων (πακέτο e-

postirixis της ΔΗΜΟΣNET), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 269-30.05.2018 Απόφαση 

Ανάθεσης Δημάρχου , από τον ανάδοχο ‘’ ΔΗΜΟΣNET ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε’’, 

συνολικού ποσού 434,00 €, 

48. Τα από 06.12.18 πρωτόκολλα 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. 

2535-23.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’ΝΟΗΣΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, συνολικού ποσού 17.493,80 €, 

49. Το από 07.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για το Συμβόλαιο συντήρησης 

συστημάτων προτεραιότητας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 116-08.03.2018 Απόφαση 

Ανάθεσης Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘’ADVANCED TECHNOLOGIES ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ Ε.Π.Ε’’, συνολικού ποσού 1.395,00 €, 

50. Το από 30.11.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, για τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες άμεσης 

ενημέρωσης και πληροφόρησης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43998-10.10.2017 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΕΡΜΗΣ PRODUCTION -Γ.ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ-Σ.ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ 

Ο.Ε ’’, συνολικού ποσού 2.728,00 €, 

51. Το από 05.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

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

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

390-14.12.2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από τον ανάδοχο ‘’PUBLICOTA 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ’’, συνολικού ποσού 930,00 €, 

52. Το από 10.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, για τη Συντήρηση και επισκευή 

μηχανογραφικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 45499-10.12.2018 
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συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘COMPUTER STUDIO ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΕΜΠΟΡΙΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Η/Υ Α.Ε’’, συνολικού ποσού 868,00 €, 

53. Το από 12.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 24725-26.06.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε’’, συνολικού 

ποσού 4.932,50 €, 

54. Το από 12.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 24725-26.06.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε’’, συνολικού 

ποσού 64,00 €, 

55. Το από 17.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, 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 

1.930,68 €, 

56. Τα από 17.12.18 πρωτόκολλα 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 

2.625,08 €, 

57. Το από 10.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την Αμοιβή για την ανάθεση 

εργασίας ελέγχου και πιστοποίησης παιδικών χαρών του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ 

αριθ. 16820-03.05.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘TUV HELLAS S.A’’, συνολικού 

ποσού 1.736,00 €, 

58. Το από 30.11.18  πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την Συντήρηση plotters της 

Τεχνικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 20166-31.05.2018 συμφωνητικό, από 

τον ανάδοχο ‘’ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ε.Π.Ε.’’, συνολικού ποσού 

775,00 €, 

59. Το από 05.12.18  πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την Συντήρηση και τεχνική 

υποστήριξη τοπογραφικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 698/04-12-18 

Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘’METRICA ΜΕΤΡΗΤΙΚΑ ΣΤΣΤΗΜΑΤΑ 
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ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α.Ε.Ε’’, συνολικού ποσού 186,00 €, 

60. Το από 17.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 24725-26.06.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε’’, συνολικού 

ποσού 917,00 €, 

61. Το από 17.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 24725-26.06.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε’’, συνολικού 

ποσού 1.419,00 €, 

62. Το από 17.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για την Ασφάλιση κινητής και ακίνητης 

περιουσίας του Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 24725-26.06.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘NP INSURANCE – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε’’, συνολικού 

ποσού 4.162,00 €, 

63. Το από 17.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για την υπηρεσία 

Πιστοποιητικό επαγγελματικής Ικανότητας Π.Ε.Ι»., σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43991-

28.11.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’Κ. Λογοθέτης & ΣΙΑ Ο.Ε’’, συνολικού 

ποσού 2.510,20 € , 

64. Το από 06.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής λοιπών υπηρεσιών του Δήμου, για τον Καθαρισμό, Απολύμανση, 

Μυοκτονία, Απεντόμωση φρεατίων υδροσυλλογής δικτύου όμβριων και κτιρίων του 

Δήμου Ιλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31629-30.08.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘’ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε’, συνολικού ποσού 637,17 €, 

65. Το από 12.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την 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 1.060,20 €, 

66. Το από 18.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις Πολιτιστικές Χριστουγεννιάτικες 

εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43899-28.11.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΝ ΟΔΩ ΑΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, συνολικού ποσού 1.400,00 €, 
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67. Τα από 17.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, για την Ενοικίαση Χημικών Τουαλετών, 

σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 10277-08.03.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘TOI-TOI 

HELLAS A.E’’, συνολικού ποσού 539,40 €, 

68. Τα από 13.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τη 

Συντήρηση και επισκευή δίκυκλων για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ. ’αριθ. 

11019/13-03-2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’SUPER BIKE» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. 

ΔΙΠΛΑΣ’’, συνολικού ποσού 444,62 €, 

69. Το από 08.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για τις Μεταφορές 

μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-

26.04.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 

496,00 €, 

70. Το από 12.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας, για τις Μεταφορές 

μελών των Κ.Α.Π.Η., αθλούμενων σε αθλητικές δραστηριότητες και μελών 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 16059-

26.04.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΪΔΑΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 

1.488,00 €, 

71. Τα από 17.12.18 πρωτόκολλα παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για την Παροχή 

πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας, σύμφωνα με το υπ. ’αριθ. 43991/28-11-

2018 συμφωνητικό ,από τον ανάδοχο ‘’Κ. Λογοθέτης και ΣΙΑ Ο.Ε’’, συνολικού ποσού 

2.581,92 €. 

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. 
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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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