
           Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 1940/18.01.2019 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                               από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 1ης Τακτικής Συνεδρίασης 

                του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης  007/2019                                                              ΘΕΜΑ 

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, 

σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 

4412/2016 

 

Σήμερα την 17η Ιανουαρίου 2019 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. 986/11.01.2019 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  11.01.2019. 

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, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΓΚΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒAΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΤΑΚΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΖΩΤΙΑΔΗΣ 

ΖΩΤΟΣ, ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ, 

ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΟΣ, ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

Δ.Σ.: ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΚΟΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΛΙΑΣΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,  ΧΡΟΝΗΣ 

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

βρέθηκαν παρόντα 34, 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 3ο 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. 1293/15.01.2019  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 που συνέταξαν οι οριζόμενες σύμφωνα με τα ανωτέρω Επιτροπές: 

1. Το από 18.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής  Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, 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» (1η ομάδα και 5η ομάδα ) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4318-02.02.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ’’, συνολικού ποσού 

496,00 €, 

2. Το από 28.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής  Λοιπών υπηρεσιών του Δήμου , 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» (1η ομάδα και 5η ομάδα ) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4318-02.02.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ’’, συνολικού ποσού 

248,00 €, 
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3. Το από 18.12.18 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» (1η ομάδα και 5η ομάδα ) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4318-02.02.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ’’, συνολικού ποσού 

496,00 €, 

4. Το από 31.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας, για την Τακτική 

συντήρηση αντλητικών συγκροτημάτων, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 46243-14.12.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘’ ΧΡΗΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ. ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ’’, συνολικού ποσού 4.464,00 €, 

5. Το από 21.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, για την Απομαγνητοφώνηση 

πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου(έτους 2018), σύμφωνα με το υπ’ 

αριθ. 1975-17.01.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘CLEVER DIGITAL SERVICE 

A.E ’’, συνολικού ποσού 861,43 €, 

6. Το από 28.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου , 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 62,00 €, 

7. Το από 28.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας , 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 175,86 €, 

8. Το από 28.12.2018 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 262,26 €, 

9. Το από 28.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 
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υπηρεσιών της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου , 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 119,05 €, 

10. Το από 28.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την Ηχητική κάλυψη 

εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 18414-16.05.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΑΦΟΙ ΡΕΣΣΟΥ Ο.Ε ’’, συνολικού ποσού 9.300,00 €. 

11. Το από 19.12.18 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 682,00 €, 

12. Το από 21.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου, για την υπηρεσία Αναβαθμίσεις – 

Επεκτάσεις προγραμμάτων για κάλυψη νέων αναγκών , σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

733-19.12.2017 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘‘ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Κ.Π.Α.’’, συνολικού 

ποσού 372,00 €, 

13. Το από 20.12.18 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 το υπ’ αριθ. 

1435-12.01.2018 συμφωνητικό , από τον ανάδοχο ‘’COMPUTER STUDIO A.E’’, 

συνολικού ποσού 874,20 €, 

14. Το από 27.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις Πολιτιστικές 

Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις Δεκεμβρίου 2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 43739-

27.11.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ 

ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ’’, συνολικού ποσού 5.741,20 €, 

15. Το από 12.11.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για τον 

Καθαρισμό-Αποψίλωση κοινόχρηστων χώρων και οικοπέδων του Δήμου προς 

πρόληψη πυρκαγιών , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 14425-12.04.2018 συμφωνητικό, από 

τον ανάδοχο ‘ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ Ε.Δ.Ε ’’, συνολικού ποσού 1.105,35 €, 

16. Το από 31.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 
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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 633,64 €, 

17. Το από 31.12.2018 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 1.366,48 €, 

18. Το από 28.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την ενοικίαση παραδοσιακών 

φορεσιών για τις εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού από 27.10.2018 έως 

28.10.2018, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 12064-21.03.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΜΑΖΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ’’, συνολικού ποσού 446,40 €, 

19. Το από 20.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για τις Εργασίες επιμορφωτικών 

προγραμμάτων πολιτισμού και Ωδείου, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 42566-19.11.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΕΝ ΟΔΩ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’’, 

συνολικού ποσού 2.570,00 €, 

20. Το από 24.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την Συναυλία για την παραμονή 

Χριστουγέννων , σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 45178-06.12.2018 συμφωνητικό, από τον 

ανάδοχο ‘‘ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ’’, συνολικού ποσού 2.976,00 €, 

21. Το από 21.12.2018  πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων και Πρασίνου, για 

τις Έκτακτες υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

736-19.12.018 Απόφαση Ανάθεσης Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘‘ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

ΖΩΩΝ Α.Ε’’, συνολικού ποσού 2.934,34 €, 

22. Το από 20.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την Επισκευή-συντήρηση-χόρδισμα 

μουσικών οργάνων , σύμφωνα με την υπ’ αριθ.696-04.12.2018 Απόφαση Ανάθεσης 

Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘‘ΚΑΡΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ’’, συνολικού ποσού 550,00 €, 

23. Το από 18.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής  Λοιπών υπηρεσιών του Δήμου , 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 
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έτος 2018» (1η ομάδα και 5η ομάδα ) σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 4318-02.02.2018 

συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΤΣΙΑΒΟΣ ΧΡΗΣΤ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ’’, συνολικού ποσού 

496,00 €, 

24. Το από 17.12.2018 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 86,80 €, 

25. Το από 20.12.18 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών υπηρεσιών 

της Επιτροπής  Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής, για την «Συντήρηση και επισκευή 

(εργασία και ανταλλακτικά) των ηλεκτρικών συσκευών των Παιδικών και 

Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Ιλίου». σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 45179-

06.12.2018 συμφωνητικό, από τον ανάδοχο ‘‘ΔΗΜ. ΛΙΓΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ’’, συνολικού 

ποσού 456,32 €, 

26. Το από 31.12.2018 πρωτόκολλο παρακολούθησης και παραλαβής γενικών 

υπηρεσιών της Επιτροπής Διεύθυνσης Πολιτισμού, για την συντήρηση λογισμικού 

βιβλιοθηκών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 708/10-12-2018 Απόφαση Ανάθεσης 

Δημάρχου, από τον ανάδοχο ‘‘ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Ε.Ι.Ε’’, συνολικού 

ποσού 1.116,00 €.» 

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»  & ο κ. Κουτσιανάς Π.  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 

ΑΔΑ: 673ΤΩΕΒ-Υ1Α


		2019-01-25T13:02:33+0200
	Athens




