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1. Σιδέρης Παναγώτης  – Πρόεδρος  

2. Κατρακάζα –Μαυροειδή Σταματίνα (Αντιπρόεδρος) 

3. Θανάσης Σταύρος  

4. Γεωργάκης Σπυρογιάννης (Σπύρος) 

5. Κωτσαράς Δημήτριος 

6. Παπαγεωργίου Δήμητρα 

 

Παπαγεωργίου Δήμητρα 

1.  

2.  

3.  

4. Δάβαρης Γιώργος 

5. Κρεμμυδά Ευτυχία  

6. Παπαγεωργίου Δήμητρα 

7. Τριανταφύλλου Γεώργιος 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                           
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ     
 
Θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση και οριστικοποίηση, του πρωτοκόλλου 

παραλαβής παροχής υπηρεσιών του προγράμματος «Κολύμβηση για όλους 2017-

2018». 

 Στα Γλυκά Νερά και στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του Π.Α.Ο.ΔΗ.Π. στη 

Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα 

Τετάρτη  και ώρα 19:30, συνήλθε στην 4η τακτική Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Παιανίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. 

138/30.03.2018, έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, που επιδόθηκε εμπρόθεσμα σε κάθε 

ένα από τα μέλη του  Διοικητικού Συμβουλίου, όπως και του 149/04.04.2018 εγγράφου 

αναβολής και επανάληψης της συνεδρίασης,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθρα 95, 234 & 240 του Ν. 3463/2006. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί του συνόλου των έντεκα 

(11) τακτικών μελών  βρέθηκαν παρόντα  τα  έξι  (6) τακτικά  μέλη, ήτοι: 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                      ΑΠΟΝΤΕΣ   

             

 

 

 

 Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε ο διοικητικός υπάλληλος κ. Γαρυφάλλου 

Λάζαρος. 

Ο Πρόεδρος,  αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της 

Συνεδρίασης. Στη συνέχεια ανάγνωσε  τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και επί του  1ου  

θέματος, έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: 

1. Την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 219 του 

Ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία: 

«Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 

με απόφασή του, η οποία 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. 

Αριθμός Συνεδρίασης : 4/11.04.2018   
Αριθμός Απόφασης: 13/2018   

(Απόσπασμα πρακτικού)   

1. Δάβαρης Γεώργιος 

2. Συκαράς Μιχαήλ 

3. Καποδίστριας Αλέξανδρος 

4. Δάβαρη Ελένη 

5. Χατζησταμάτης Σωκράτης 

 

 

6.  
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ΚΑΤΡΑΚΑΖΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ (ΣΠΥΡΟΣ) 

ΚΩΤΣΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

2. Την υπ’ αριθμόν 48/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π., με την οποία 

εγκρίθηκε η διενέργεια της εκτέλεσης του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών για την 

οργάνωση και υλοποίηση  του αθλητικού προγράμματος “Κολύμβηση για όλους”, 

εξάμηνης χρονικής διάρκειας,   που αφορά πολυετή υποχρέωση συνολικού ύψους 

17.856,00 (η οποία επιμερίζεται  στα έτη: 2017 με κόστος 1.488,00 και 2018 με κόστος 

16.368,00), καθώς επίσης στην ίδια απόφαση διατέθηκε η σχετική  πίστωση ύψους 

1.488,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15-6472.009 των εξόδων του προϋπολογισμού 2017 και 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές  προδιαγραφές των απαιτούμενων παρεχόμενων υπηρεσιών.  

3. Την  υπ΄ αριθμ. 58/655/12.12.2017 Απόφαση Προέδρου περί απευθείας ανάθεσης 

παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης του αθλητικού 

προγράμματος “Κολύμβηση για όλους». 

4. Την υπ. αριθμ. 656/12.12.18,  σχετική σύμβαση. 

5. Το υπ΄ αριθμ. 3/26.03.18 αξίας 7.737,60 € σχετικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της 

Αντωνίου Σπ.  Σοφίας (BODY FIT) 

6. Το υπ. αριθμ. 128/28.03.18 πρωτοκόλλο παραλαβής παροχής υπηρεσιών-διαβιβαστικό,  

του προγράμματος «Κολύμβηση για όλους 2017-2018».  

7. Την πραγματοποίηση των ανωτέρω υπηρεσιών, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου, ύστερα από 

διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία και  την τοποθέτηση του 

κ. Γεωργάκη που δεν το ψηφίζει, λόγω του τρόπου  εκτέλεσης της εν λόγω παροχής 

υπηρεσίας, η οποία έγινε με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και του μεγάλου ύψους 

της αρχικής ανάθεσης. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Μειοψηφούντος του κ. Γεωργάκη Σπυρογιάννη (Σπύρου) για τους λόγους που 

αναφέρθηκαν στην εισήγηση. 
Εγκρίνει και οριστικοποιεί το υπ. Αριθμ. 128/28.03.18  πρωτόκολλο παραλαβής παροχής 

υπηρεσιών όπως αναφέρονται στη εισήγηση, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για την πληρωμή των σχετικών δαπανών. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2018. 

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε, υπογράφεται ως εξής: 

 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                           
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δ.  ΣΙΔΕΡΗΣ 

 

 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Δ.  ΣΙΔΕΡΗΣ 


