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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ – ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
«ΜΕΡΙΜΝΑ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 12
της 7ης Σεπτεμβρίου 2018
Αριθμός Απόφασης 32
Θ Ε Μ Α: "Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016".
Στο Λουτράκι και στα γραφεία του Νομικού Προσώπου (Ελ. Βενιζέλου 4) σήμερα
την 7η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 11:00
συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου υπό την προεδρία της
Προέδρου αυτού κ. Κορδαλή Σωτηρίας, μετά την έγγραφη πρόσκλησή της με
αρ. πρωτ. 515/3.9.2018, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε όλα τα μέλη
του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν.3463/2006
(Φ.Ε.Κ.114/8.6.2006) και 67 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7.6.2010), σε τακτική
συνεδρίαση προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει επί των θεμάτων της
Ημερησίας Διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου έντεκα
(11) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα επτά (7) η κ. Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κορδαλή Σωτηρία – Πρόεδρος, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Δέδε –
Βλαστάρη Θεοδώρα, 4.Ρήγα – Δάλλα Ελένη, 5.Σέγκα Όλγα, 6.Λιαντινιώτης
Βασίλειος και 7.Αντωνίου Νικόλαος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 2.Πρωτονοτάριος Δημήτριος,
3.Θεοδώρου Αγγελική και 4.Κατσαμάκη – Παυλοπούλου Ελένη οι οποίοι δεν
προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Επί του θέματος της Ημερησίας Διάταξης η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου
κ. Κορδαλή Σωτηρία αφού έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος:
1.Τις διατάξεις της § 5 του άρθρου 219 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με τις οποίες 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 τριάντα (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.
2.Την υπ’ αριθ. 4/7.2.2018 (ΑΔΑ: Ω9Λ2469ΗΒ7-ΝΧΗ) Απόφαση Διοικητικού
Συμβουλίου, σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή Παραλαβής
Συμβάσεων Υπηρεσιών, έτους 2018.
3.Την υπ' αριθ. 513/31.8.2018 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, με την οποία
διαβιβάζει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών και ζητά από το
Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην κατά νόμο έγκρισή του.

4.Την υπ' αριθ. 523/3.9.2018 εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής, με την οποία
διαβιβάζει το σχετικό Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών και ζητά από το
Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στην κατά νόμο έγκρισή του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και μετά από
διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,
Αποφασίζει Ομόφωνα
1.Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών (Κ.Α. 15-6142.004) ως κάτωθι:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Α/
ΔΑΠΑΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Α
(συμπεριλαμβανομένο
υ Φ.Π.Α.)

1.

Τιμολόγηση παραδοτέων Π.I.1, Π.I.2.
του έργου «Συμμόρφωση με τον Γενικό
Κανονισμό (Ε.Ε.) 2016/679 περί
προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων(GDPR) » βάσει της από
23/7/2018 μεταξύ μας σύμβασης.

Σ.Μ.Ρ.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΕ

1.998,88 €

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 513/31.8.2018 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής
Συμβάσεων Υπηρεσιών έτους 2018.
2.Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών (Κ.Α. 15-6266.004) ως κάτωθι:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
Α/
ΔΑΠΑΝΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
Α
(συμπεριλαμβανομένο
υ Φ.Π.Α.)

1.

Έναντι «Συντήρηση και υποστήριξη του
λογισμικού οικονομικής διαχείρισης και
μισθοδοσίας του ΝΠΔΔ» για το έτος
2018

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕ
Σ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε.

10.000,00 €

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 523/3.9.2018 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής
Συμβάσεων Υπηρεσιών έτους 2018.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 32/2018.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 10 Σεπτεμβρίου 2018
Η Πρόεδρος του Δ.Ο.ΚΟ.Π.Α.Π.

ΚΟΡΔΑΛΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
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