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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 4/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Σήμερα, στις 15/07/2011 και ώρα 10.00 στην έδρα της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού επί της οδού Βεκιαρέλη 11, στη Φιλοθέη, συνήλθαν 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, σε συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως 
του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. 
σύμφωνα με το άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 
1492/17.08.2007 Τεύχος Β΄) και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι 
επί συνόλου έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη, και ονομαστικά οι 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  
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Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 9ο: Εγκριση συνδρομής στην Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ και 
Επιχειρήσεων  «Δήμος Νετ» ΕΠΕ 
 
Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου επί του 9ου θέματος της ημερησίας διάταξης 
ανέφερε τα εξής:   
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Προτείνεται η συνδρομή της επιχείρησης στην Τράπεζα Πληροφοριών ΟΤΑ και 
Επιχειρήσεων,  Δημος Νετ ΕΠΕ με στόχο την συνεχή ενημέρωση μας στην 
νομοθεσία. Συγκεκριμένα: 
1. Ενημερωτικά κείμενα μέσα από πρακτικούς οδηγούς με καθημερινή, συνεχή 
και αδιάλειπτη ανανέωση των περιεχομένων ανάλογα με τις αλλαγές που επέρχονται 
στο νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ και των νομικών τους 
προσώπων.    
Μπορούμε να βρούμε το σύνολο των νόμων, εγκυκλίων, γνωμοδοτήσεων κλπ που 
αφορούν τις θεματικές ενότητες που πραγματεύεται η βάση και είναι υποστηρικτικά 
των κειμένων. 
2. Εκτός από το γεγονός ότι περιλαμβάνονται όλα όσα ισχύουν για τις τις θεματικές 
ενότητες που πραγματεύεται η βάση, πάντα τεκμηριωμένα και πάντα με βάση 
συγκεκριμένα νομοθετήματα, εγκυκλίους κλπ, το κυριότερο είναι ότι υπάρχουν 
εκατοντάδες, εξαιρετικά αναλυτικά υποδείγματα και απλά βήματα ενεργειών. 
3. Καθημερινή ενημέρωση της βάσης με όλα τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων 
που αφορούν τους ΟΤΑ, τις επιχειρήσεις και τα νομικά τους πρόσωπα και άμεση 
ενημέρωσή μέσω e-mail. 
4.Εύκολη εκτύπωση ή μεταφορά των αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή 
5. Υποβολή ερωτημάτων και άμεση απάντηση από μία έως πέντε εργάσιμες 
ημέρες. 
Το κόστος για την ετήσια συνδρομή μας (κατόπιν οικονομικής προσφοράς που μας 
αποστάλθηκε) ανέρχεται στο ποσό των 790 ευρώ πλέον ΦΠΑ με τηλεφωνική ή 
γραπτή  υποστήριξη στα δικά μας ερωτήματα 
 
 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 257 και του άρθρου 209 του Ν.3463/06 
(Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
3. Την υπ' αριθ.35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) 

απόφαση Υπ. Οικονομικών 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.5 ΠΔ 28/80 και της υπ’ αριθμ. 29113/00, 

ΦΕΚ-1111 Β’ απόφασης του Υπουργού ΥΠΕΣΔΔΑ σύμφωνα με τις οποίες 
δεν συντάσσονται μελέτες γενικά για υπηρεσίες αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ  

5. Το άρθρο 6 της  Απόφασης του ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 
1492/17.08.2007 τεύχος Β’) 

6. Τον Kανονισμό ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών 
7. Την ανάγκη της Επιχείρησης για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών  
8. Τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους της 

Επιχείρησης  
9. Την προσφορά της εταιρίας ΔήμοςΝΕΤ Ε.Π.Ε. που αφορά ειδική διαδικτυακή 

εφαρμογή (λογισμικό), με θέματα που αφορούν τις Δημοτικές Επιχειρήσεις. 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την εγγραφή της επιχείρησης στην Τράπεζα πληροφοριών www.npid.gr (της 
«Δήμος Νετ» ΕΠΕ)  για Δημοτικές Επιχειρήσεις. 

2. Τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την απόκτηση κωδικού 
πρόσβασης της Επιχείρησης στην ηλεκτρονική Βάση πληροφοριών 
«www.npid.gr», ποσού 790 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με την εταιρία ΔήμοςΝΕΤ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ε.Π.Ε. με το διακριτικό 
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3. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει τη σύμβαση.  
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2011 
 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       
 
ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ Π.                                            ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΗ   
    
                                                  

                                                                                 
   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                                 
XATZHBAΣΙΛΕΙΟΥ ΜΥΡΕΝΑ 
 
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
 
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 

 
 
 

Απόσπασμα εξαχθέν από τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ. 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ της ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ 
                                            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ   
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