
 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό 16 της 

συνεδρίασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Α.Ο.  στις   

3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017          

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ                                 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ   

Ν.Π.Δ.Δ.                                            

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                                                            

 

Αριθ. Αποφ.   57/2017     

                                                      

                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

           Λήψη απόφασης για την 

έγκριση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης 

των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 

219 παρ.5 Ν.4412/16. 

 

 

 

 

 

  

                       Στην Κασσάνδρεια και στο Δημοτικό Κατάστημα συνήλθε 

σήμερα ΤΡΙΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 15.00 μ.μ., το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ σε Τακτική 

Συνεδρίαση ύστερα από την υπ΄ αριθ. 277/26-09-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Α.Ο., η οποία επιδόθηκε σε κάθε μέλος του σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 65 παρ. 5  & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄87/2010) και με το άρθρο 

93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και δημοσιεύτηκε στον πίνακα 

ανακοινώσεων του Δήμου Κασσάνδρας. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι, επί συνόλου 

αριθμού μελών 7 παρέστησαν 6 ήτοι : 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 1. ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠ. 2. ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Κ. 3. ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΘ. 4. 

ΣΠΑΝΟΣ ΑΘ. 5. ΦΩΤΗΣ Β. 6. ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΗΣ Α.  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Δ. 

 

ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης. 

 Παρών στη συνεδρίαση ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος κ. Νταλιάρης Δ. για 

την τήρηση των πρακτικών. 

 

Εισηγούμενος το 5Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ¨ Λήψη απόφασης για την έγκριση 

βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ.5 

Ν.4412/16.¨  ο κ. Πούλιος είπε :  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718_S0000004268
ΑΔΑ: ΩΟΝΧΩΕΘ-ΡΑΜ



Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 219 του Ν.4412/16 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. 

Σας καλώ λοιπόν να εγκρίνουμε τις κάτωθι βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών οι 

οποίες μας διαβιβάσθηκαν από την οικονομική υπηρεσία και σύμφωνα με τις οποίες 

ολοκληρώνονται οι εργασίες  : 

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών της εργασίας  «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» με ΤΠΥ 53/18-09-2017 σε επωνυμία Δ.Ο.Μ.Υ 

Α.Ε 

2) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών της εργασίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με ΤΠΥ 52/18-09-2017 σε 

επωνυμία Δ.Ο.Μ.Υ Α.Ε. 

Με βάση τα παραπάνω το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Ο.Δ.Κ αφού έλαβε υπόψη   

 Την παρ 5 άρθρο 219 Ν. 4412/16. 

 Το έγγραφο με αριθμό 245/01-08-2017 της οικονομικής υπηρεσίας. 

 Την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με την οποίες 

ολοκληρώνονται οι εργασίες. 

 Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Να εγκρίνει την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών : 

1) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών της εργασίας  «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ 2017 ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ» με ΤΠΥ 53/18-09-2017 σε επωνυμία Δ.Ο.Μ.Υ 

Α.Ε 

2) Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών της εργασίας  «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» με ΤΠΥ 52/18-09-2017 σε 

επωνυμία Δ.Ο.Μ.Υ Α.Ε 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. Αριθ. 57/2017. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              τα Μέλη 

Έτσι συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΠΟΥΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

 

ΑΔΑ: ΩΟΝΧΩΕΘ-ΡΑΜ
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