
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
                                ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
           
       Αριθμ. 40 / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 77  / 16.9.2011 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 5/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Σήμερα, στις 26/07/2011 και ώρα 16.00 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 (6) μέλη, και ονομαστικά οι 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη Χαροκόπος Παντελής 

             Γαλάνης Δημήτριος        Δουνδουλάκη Ελένη 

Καρέλλας Παναγής        Κοντολέων Στυλιανός   

Γάτος Αλκιβιάδης        Ξυριδάκης Παντελής 

Ρέγγος Ιωάννης       Χατζηβασιλείου Μυρένα 

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  
 
H Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 2Ο  : Λήψη απόφασης για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης πούλμαν για 
μεταφορές Μελών των ΚΑΠΗ σε θερινά θαλάσσια μπάνια στο Αυλάκι Αττικής.  
   
 Η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε το 2ο  θέμα της ημερήσιας 
διάταξης και ανέφερε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με την απόφαση 37/15-07-2011 του Διοικητικού Συμβουλίου, 
προχωρήσαμε στη συλλογή προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου μίσθωσης  δύο 
(2) πούλμαν για μεταφορές Μελών των ΚΑΠΗ σε θερινά θαλάσσια μπάνια, στο 
Αυλάκι Αττικής από τις  περιοχές Ψυχικού και Νέου Ψυχικού. 
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Κατόπιν της αξιολόγησης των προσφορών, από την συγκροτειθείσα επιτροπή, 
αποτελούμενη από:  

1. την κυρία Σόφη Δανιήλ Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρο,  
2. τον κύριο Ιωάννη Ρέγγο Μέλος και  
3. τον κύριο Δημήτριο Διαμαντόπουλο Μέλος 

και με κριτήριο τις πλέον συμφέρουσες προσφορές από οικονομική άποψη αλλά και 
από την άποψη της τήρησης των προδιαγραφών ως ορίστηκαν, σύμφωνα με την 
προαναφερθείασα απόφαση, προτείνονται:  
Για την περιοχή του Νέου Ψυχικού η προσφορά με αύξοντα αριθμό 1 (PATAKIS 
TRAVEL) έναντι του μικτού ποσού ημερησίας μίσθωσης των 192,1 ευρώ και  
για  την περιοχή του Ψυχικού η προσφορά με αύξοντα αριθμό 5 (ΝΕXT TRAVEL) 
έναντι του μικτού ποσού ημερησίας μίσθωσης των 169,50 ευρώ . 
 Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο, έλαβε υπόψη του:   
 

1. Τις σχετικές διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 
(ΕΚΠΟΤΑ, ΚΔΚ κτλ) 

2. Τις προσφορές που υποβλήθηκαν  
3. Την γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών 

 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης πούλμαν για μεταφορές Μελών 
των ΚΑΠΗ σε θερινά θαλάσσια μπάνια στο Αυλάκι Αττικής:  
α. με την εταιρεία  PATAKIS TRAVEL (H. Παττάκης και ΣΙΑ ΕΠΕ), για την 
περιοχή του Νέου Ψυχικού έναντι του μικτού ποσού ημερησίας μίσθωσης των  
192,1 ευρώ και 
β. με την εταιρεία  ΝΕXT TRAVEL, για την περιοχή του Ψυχικού έναντι του 
μικτού ποσού ημερησίας μίσθωσης των 169,50 ευρώ, 
 σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής 

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει τις σχετικές συμβάσεις.  
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40 / 2011. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       
 
ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΗ       
                                                  

                                                                                 
   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                                
 
ΡΕΓΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
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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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