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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                             ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 
Ν.Π.Δ.Δ.   Ο.Κ.Α.Π.Α.                                                     «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας»  
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ                                                                      
   
ΑΡ.  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ: 4/2019                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ. 654/29-03-2019 
ΑΡ.  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 35/2019 
 
 

Π  Ρ  Α  Κ  T  I  Κ  O      4/2019 
Συνεδρίαση  Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ»                             
Από το πρακτικό της, από 26 Μαρτίου  2019, 4ης Συνεδρίασης  του Διοικητικού  Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ» (Ο.Κ.Α.Π.Α.).                            
Σήμερα 26/03/2019  ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  συνεδρίασε  το  Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ», μετά  από  την  υπ’ αριθ. πρωτ. 585/22-03-2019   
πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Λάβδα Ελένης η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 240 του Ν. 3463/2006, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  και  Ε.Η.Δ.: 
 

ΘΕΜΑ E.Η.Δ. 
 

«Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας  «Αποκριάτικες γιορτές ». 
     
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου ένδεκα (11) Διοικητικών Συμβούλων παρόντες ήταν έξι 
(06). Τα μέλη Κούμπα-Κομνηνού Άννα, Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις, Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος, Χριστοπούλου 
Γαβριέλα  και Μαναός Δημήτριος απουσίαζαν.  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ        ΑΠΟΝΤΕΣ  
Λάβδα Ελένη                                                                                                       Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
 Δημουλά Έλση                                                                                                   Κούμπα-Κομνηνού Άννα 
 Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία                                                                      Χριστοπούλου Γαβριέλα   
 Κακαβάς Νικόλαος                                                                                            Μαναός Δημήτριος 
Χανακούλας Αθανάσιος                                                                                    Γεωργοπούλου-Τουλιάτου Άλκηστις 
Φουστέρη Μαρία                                                                                

    
 Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  υπάλληλος  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Κίτσου Ελένη, για  τη  τήρηση  των  πρακτικών. 
 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, περί παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης 

παροχής γενικών υπηρεσιών, ισχύουν τα εξής:  

«Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του και κοινοποιείται 

υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 

αυτοδίκαια». 

Κατόπιν αυτού και έχοντας υπόψη: 

Την με αρ. 1/3-2-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με την οποία συγκροτήθηκε η επιτροπή παραλαβής του 

φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (εργασιών) για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 

Το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Επιτροπής της υπηρεσίας " Αποκριάτικες γιορτές ",  το οποίο πρέπει να εγκριθεί από 
το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει ως ακολούθως: 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

«Αποκριάτικες γιορτές » 
 
 Στο Ψυχικό σήμερα, Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 συνεδρίασαν οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1. Σκουτέρης Συμεών, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Πρόεδρος, 

2. Παλαιοθόδωρου Μαρία, κλάδου ΤΕ  Νηπιαγωγών, μέλος & 

3. Καπουσίζη Ναταλία, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, μέλος, 

 

οι οποίοι αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (εργασιών), 

για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ με τη με αριθμό 1/3-2-2019 (αριθμ. πρωτ. 216/6-2-2019 και Α.Δ.Α.: ΨΒΣΔΟΚ79-ΖΣ8) Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 Η επιτροπή συνήλθε για την οριστική παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας (εργασίας) και έχοντας υπ' όψη: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
2. Ηχητική κάλυψη & στήσιμο εξέδρας και τεντών στην εκδήλωση Κούλουμα στη Φιλοθέη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 

πρωτ. 420/5-3-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΠΔ3ΟΚ79-ΡΟΑ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Παύλος Ε. Αντωνίου " , 
προϋπολογισμού 4.054,80€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

3.  Ενημέρωση των δημοτών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την  την υπ' αριθμ. πρωτ. 370/1-3-2019 
(Α.Δ.Α.: Ω0ΝΕΟΚ79-ΞΡΒ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία " Palko Commedia ΑΜΚΕ " , προϋπολογισμού 
558,00€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ  

4.  Ενημέρωση των δημοτών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 372/1-3-2019 (Α.Δ.Α.: 
Ψ7Γ4ΟΚ79-ΑΨΧ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία " TBK MEDIA GROUP " , προϋπολογισμού 558,00€ και 
προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

5.  Αποκριάτικη γιορτή στο Άλσος Ψυχικού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 367/1-3-2019 (Α.Δ.Α.: Ω79ΧΟΚ79-267) 
Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Γεωργακόπουλου Εμμανουήλ " , προϋπολογισμού 8.308,00€ και 
προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

6.  Αποκριάτικο θεατρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους 5 παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
πρωτ. 378/1-3-3-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΩΧ6ΟΚ79-Ε8Ψ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Τριανταφύλλου Βενίτα 
" , προϋπολογισμού 1.612,00€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

7.  Ενημέρωση των δημοτών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 375/1-3-2019 (Α.Δ.Α.: 
Ω5Κ9ΟΚ79-ΝΡΟ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία " Μενεμενόγλου Όλγα " , προϋπολογισμού 558,00€ και 
προθεσμία περαίωσης εφάπαξ  

8.  Ενοικίασης εστιατορικού εξοπλισμού & προσωπικού στην εκδήλωση  Κούλουμα στη Φιλοθέη σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. πρωτ. 422/5-3-2019 (Α.Δ.Α.: Ω443ΟΚ79-ΓΑ5) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Μπακλώρη 
Δήμητρα " , προϋπολογισμού 954,80€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

9.  Ενοικίασης χημικών τουαλετών στην εκδήλωση  Κούλουμα στη Φιλοθέη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 426/5-3-
2019 (Α.Δ.Α.: ΨΗ3ΧΟΚ79-Χ6Ι) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ" , 
προϋπολογισμού 186,00€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

10. την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 

παραλαμβάνουμε οριστικά το σύνολο των εργασιών της υπηρεσίας «Αποκριάτικες γιορτές» , οι οποίες εκτελέστηκαν 

εμπρόθεσμα, έναντι συνολικού ποσού  

 4.054,80€, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία  Παύλος Ε. Αντωνίου  

 558,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Palko Commedia ΑΜΚΕ,  

 558,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία TBK MEDIA GROUP,  

 8.308,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία  Γεωργακόπουλου Εμμανουήλ, 

 1.612,00€  σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Τριανταφύλλου Βενίτα  

 558,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Μενεμενόγλου Όλγα   

 186,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία "ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΕ"  

 954,80€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Μπακλώρη Δήμητρα 
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H Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

  

Σκουτέρης Συμεών Παλαιοθόδωρου Μαρία 

  

 Καπουσίζη Ναταλία 

 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.  

   
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

αφού έλαβε υπόψη του 
 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 240 του Ν. 3463/2006, 
3.  

 
                                                                                       μετά από διαλογική συζήτηση, 

                            αποφασίζει ομόφωνα 
 
Εγκρίνει το Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Επιτροπής της υπηρεσίας " Αποκριάτικες γιορτές ",  το οποίο έχει ως 
ακολούθως: 
 
                                                                                                                                            

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

«Αποκριάτικες γιορτές » 
 
 Στο Ψυχικό σήμερα, Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 συνεδρίασαν οι παρακάτω υπογράφοντες: 
 

1. Σκουτέρης Συμεών, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Πρόεδρος, 

2. Παλαιοθόδωρου Μαρία, κλάδου ΤΕ  Νηπιαγωγών, μέλος & 

3. Καπουσίζη Ναταλία, κλάδου ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, μέλος, 

 

οι οποίοι αποτελούμε την επιτροπή παραλαβής του φυσικού αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (εργασιών), 

για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ με τη με αριθμό 1/3-2-2019 (αριθμ. πρωτ. 216/6-2-2019 και Α.Δ.Α.: ΨΒΣΔΟΚ79-ΖΣ8) Απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 Η επιτροπή συνήλθε για την οριστική παραλαβή της εν λόγω υπηρεσίας (εργασίας) και έχοντας υπ' όψη: 

 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, 
12. Ηχητική κάλυψη & στήσιμο εξέδρας και τεντών στην εκδήλωση Κούλουμα στη Φιλοθέη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 

πρωτ. 420/5-3-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΠΔ3ΟΚ79-ΡΟΑ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Παύλος Ε. Αντωνίου " , 
προϋπολογισμού 4.054,80€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

13.  Ενημέρωση των δημοτών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την  την υπ' αριθμ. πρωτ. 370/1-3-2019 
(Α.Δ.Α.: Ω0ΝΕΟΚ79-ΞΡΒ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία " Palko Commedia ΑΜΚΕ " , προϋπολογισμού 
558,00€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ  

14.  Ενημέρωση των δημοτών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 372/1-3-2019 (Α.Δ.Α.: 
Ψ7Γ4ΟΚ79-ΑΨΧ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία " TBK MEDIA GROUP " , προϋπολογισμού 558,00€ και 
προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

15.  Αποκριάτικη γιορτή στο Άλσος Ψυχικού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 367/1-3-2019 (Α.Δ.Α.: Ω79ΧΟΚ79-267) 
Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Γεωργακόπουλου Εμμανουήλ " , προϋπολογισμού 8.308,00€ και 
προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 
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16.  Αποκριάτικο θεατρικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους 5 παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
πρωτ. 378/1-3-3-2019 (Α.Δ.Α.: 6ΩΧ6ΟΚ79-Ε8Ψ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Τριανταφύλλου Βενίτα 
" , προϋπολογισμού 1.612,00€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

17.  Ενημέρωση των δημοτών για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 375/1-3-2019 (Α.Δ.Α.: 
Ω5Κ9ΟΚ79-ΝΡΟ) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία " Μενεμενόγλου Όλγα " , προϋπολογισμού 558,00€ και 
προθεσμία περαίωσης εφάπαξ  

18.  Ενοικίασης εστιατορικού εξοπλισμού & προσωπικού στην εκδήλωση  Κούλουμα στη Φιλοθέη σύμφωνα με την υπ' 
αριθμ. πρωτ. 422/5-3-2019 (Α.Δ.Α.: Ω443ΟΚ79-ΓΑ5) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "Μπακλώρη 
Δήμητρα " , προϋπολογισμού 954,80€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

19.  Ενοικίασης χημικών τουαλετών στην εκδήλωση  Κούλουμα στη Φιλοθέη σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ. 426/5-3-
2019 (Α.Δ.Α.: ΨΗ3ΧΟΚ79-Χ6Ι) Απόφαση Ανάθεσης στην ανάδοχο εταιρεία "ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΕ" , 
προϋπολογισμού 186,00€ και προθεσμία περαίωσης εφάπαξ 

20. την βεβαίωση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας. 
 

παραλαμβάνουμε οριστικά το σύνολο των εργασιών της υπηρεσίας «Αποκριάτικες γιορτές» , οι οποίες εκτελέστηκαν 

εμπρόθεσμα, έναντι συνολικού ποσού  

 4.054,80€, σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία  Παύλος Ε. Αντωνίου  

 558,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Palko Commedia ΑΜΚΕ,  

 558,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία TBK MEDIA GROUP,  

 8.308,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία  Γεωργακόπουλου Εμμανουήλ, 

 1.612,00€  σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Τριανταφύλλου Βενίτα  

 558,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Μενεμενόγλου Όλγα   

 186,00€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία "ΕΥΡΟΠΡΑΪΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 
ΕΠΕ"  

 954,80€ σύμφωνα με την αναφερόμενη απόφαση ανάθεσης  στην ανάδοχο εταιρεία Μπακλώρη Δήμητρα 
 

 

H Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος Τα μέλη 

  

Σκουτέρης Συμεών Παλαιοθόδωρου Μαρία 

  

 Καπουσίζη Ναταλία 

 
 

Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό  35/2019 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι:  
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ                    Δημουλά Έλση 
                                                                                              Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία            
                                                                                              Κακαβάς Νικόλαος  

Χανακούλας Αθανάσιος 
                                                                                              Φουστέρη Μαρία 
                                                                                               
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 4ης Συνεδρίασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου στις  26/03/2019  
Φιλοθέη 29/03/2019  
  Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

ΑΔΑ: 6Σ6ΟΟΚ79-9ΩΛ
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