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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 
 

Της 17-12-2015 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω. 
 

Αρ. απόφ.: 212                                      Περίληψη  
                                 «Έγκριση δαπανών περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου  
                                   του  Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ Κω  οικ. έτους 2015» 
                                                                                             
Στην Κω και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Αθλητικού Πολύκεντρου Δήμου 
Κω συνήλθε σήμερα ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 το μεσημέρι το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω μετά την υπ’ αρ. 3763/11-12-2015 
έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του αυθημερόν. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία επειδή επί συνόλου έντεκα 
(11) μελών του βρέθηκαν παρόντα έξι (6). 
 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μουζουράκης Θεόφιλος 1. Σταματάκης Αθανάσιος 
2. Γρηγοριάδου-Παντελίκιζη Βασιλεία1 2. Φάκκος Ιάκωβος 
3. Χατζημιχαήλ Ηλίας 3. Τριανταφυλλοπούλου Δήμητρα 
4. Γαλάνης Δημήτριος 4. Καμπουράκης Σταμάτιος 
5. Τσαγκάρης Χαράλαμπος 5. Κασίου Διονυσία 
6. Κοτζαταπάνη Κοκώνα  
 Οι οποίοι εκκλήθηκαν νόμιμα και αιτιολογημένα δεν 

προσήλθαν. 

   

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Κω για το παραπάνω θέμα της Η.Δ. 
έκανε ανάλυση βάσει των δικαιολογητικών και κάλεσε το Δ.Σ. να 
αποφασίσει σχετικά. 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και    της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2. Το υπ’ αρ. 1568/Β/27-6-2011 ΦΕΚ σύστασης του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω, 
3. Την εισήγηση του αυτοτελούς τμήμα διοίκησης του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ Κω, 
4. Την ανάλυση των δικαιολογητικών από τον Πρόεδρο, 
5. Τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις που διατυπώθηκαν.       

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού δώδεκα χιλιάδων, εξακοσίων ενενήντα 
οκτώ ευρώ και είκοσι ενός λεπτών (12.698,21 €) ως εξής: 

1. Επ’ ονόματι της εταιρείας  «ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜ. Α.Ε.» το ποσό των 
913,49 € για αξία προμήθειας ειδών παντοπωλείου και γαλακτοκομικών ειδών 

                                                           
1
 Η κ. Γρηγοριάδου - Παντελίκιζη Βασιλεία προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση ως αναπληρωματικό μέλος της κ. 

Χατζηχριστοφή Ειρήνης. 
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για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κω του 
Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 70.6622.01. 

2. Επ’ ονόματι της εταιρείας  «ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜ. Α.Ε.» το ποσό των 
317,12 € για αξία προμήθειας ειδών παντοπωλείου και γαλακτοκομικών 
ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημοτικής 
Ενότητας Δικαίου του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 
70.6622.02. 

3. Επ’ ονόματι της εταιρείας  «ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜ. Α.Ε.» το ποσό των 
381,18 € για αξία προμήθειας ειδών παντοπωλείου και γαλακτοκομικών 
ειδών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών της Δημοτικής 
Ενότητας Ηρακλειδών του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 
70.6622.03. 

4. Επ’ ονόματι της εταιρείας  «ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜ. Α.Ε.» το ποσό των 
221,88 € για αξία προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του βοηθητικού 
προσωπικού των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε 
βάρος του Κ.Α. 70.6063. 

5. Επ’ ονόματι της εταιρείας  «ΧΑΤΖΗΑΜΑΛΛΟΣ ΕΜΜ. Α.Ε.» το ποσό των 
25,07 € για αξία προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες των μουσικών του 
Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 15.6063. 

6. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» το ποσό των 
1.223,47 € για αξία προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών της δημοτικής ενότητας Κω του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω 
και σε βάρος του Κ.Α. 70.6622.01. 

7. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» το ποσό των 
566,14 € για αξία προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών της δημοτικής ενότητας Δικαίου του 
Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 70.6622.02. 

8. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» το ποσό των 
328,38 € για αξία προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των 
Βρεφονηπιακών Σταθμών της δημοτικής ενότητας Ηρακλειδών του 
Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 70.6622.03. 

9. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ» το ποσό των 
671,43 € για αξία προμήθειας ειδών ζαχαροπλαστείου για τις ανάγκες του 
Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 15.6622.01. 

10. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» το ποσό των 669,71 € 
για αξία προμήθειας οπωρολαχανικών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών 
Σταθμών της δημοτικής ενότητας Κω του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος 
του Κ.Α. 70.6622.01. 

11. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΝΕΓΡΟΣ Α.Ε.» το ποσό των 805,52 € για αξία 
προμήθειας οπωρολαχανικών για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών 
της δημοτικής ενότητας Δικαίου του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του 
Κ.Α. 70.6622.02. 

12. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΝΕΓΡΟΣ Α.Ε.» το ποσό των 863,41 € για αξία 
προμήθειας ειδών αρτοποιείου για τις ανάγκες των Βρεφονηπιακών 
Σταθμών της δημοτικής ενότητας Ηρακλειδών του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε 
βάρος του Κ.Α. 70.6622.03. 

13. Επ’ ονόματι της εταιρίας «STEFANI VOLDIAN» το ποσό των 241,66 € 
για αξία προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των 
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Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 
70.6635.01. 

14. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΚΑΛΤΣΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ» το ποσό των 
417,60 € για αξία προμήθειας μελανιών για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. 
Κω και σε βάρος των Κ.Α. 15.6613. και Κ.Α. 70.6613. 

15. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΚΑΛΤΣΑΤΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ» το ποσό των 
400,00 € για αξία συντήρησης και υποστήριξης προγράμματος για τις 
ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 15.6266.  

16. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» το ποσό των  33,44 € για 
αξία μεταφοράς μικροδεμάτων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6224. 

17. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΝΙΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ» το ποσό των  99,44 € για 
αξία μεταφοράς φακέλων για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6224. 

18. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΤΕΛΙΚΙΖΗΣ 
Ο.Ε.» το ποσό των 1.169,28 € για αξία συντήρησης κλιματιστικών για τις 
ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 15.6261. 

19. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΦΑΙΔΩΝ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ» το 
ποσό των 290,00 € για αξία δημοσίευσης των διακηρύξεων για τη 
φιλοξενία και διατροφή καλλιτεχνικών σχημάτων, για την προμήθεια 
εντύπων χειμερινών εκδηλώσεων και για την παροχή ηχοφωτιστικής 
κάλυψης για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 
15.6463. 

20. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΣΟΝΙΑ ΖΟΥΛΟΥΦΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ» το 
ποσό των 1.099,99 € για αξία παροχής υπηρεσιών ηχοφωτιστικής 
κάλυψης για τις ανάγκες των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ 2015» του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του Κ.Α. 
15.6471.01. 

21. Επ’ ονόματι της εταιρίας «ΔΕΗ Α.Ε.» το ποσό των 88,00 € για αξία 
παροχής ρεύματος από 29-10-2015 έως  26-11-2015 για τις ανάγκες του 
παιδικού σταθμού της Καρδάμαινας του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος του 
Κ.Α. 70.6277. 

22. Επ’ ονόματι της εταιρίας «SINGULAR LOGIC» το ποσό των 1.872,00 € 
για αξία παροχής τεχνικής υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικών λόγω 
αποκλειστικότητας για τις ανάγκες του Δ.Ο.Π.Α.Β.Σ. Κω και σε βάρος των 
Κ.Α. 70.6266 και Κ.Α. 15.6266. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω: 
          
   Ο Πρόεδρος Τα μέλη 
Μουζουράκης Θεόφιλος Γρηγοριάδου - Παντελίκιζη Βασιλεία 
 Χατζημιχαήλ Ηλίας 
 Γαλάνης Δημήτριος 
 Τσαγκάρης Χαράλαμπος 
 Κοτζαταπάνη Κοκώνα 
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