
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ  
     
               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
       Αριθμ. 51  / 2011 
                Αριθ. πρωτ. 91  /20-09-2011 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό 6/2011 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 
(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 
 
Σήμερα, στις 12/09/2011 και ώρα 14.00 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 εννέα (9) μέλη, και ονομαστικά 
οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Παντελής Ξυριδάκης Χατζηβασιλείου Μυρένα 

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σόφη Ρέγγος Ιωάννης 

             Γαλάνης Δημήτριος  

Καρέλλας Παναγής  

Γάτος Αλκιβιάδης  

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Χαροκόπος Παντελής  

Κοντολέων Στυλιανός  

Δουνδουλάκη Ελένη  
 
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 4ο: Κατάρτιση και ψήφιση του Κανονισμού Ανάθεσης έργων, 
υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης Ψυχικού 
 
Επί του 4ου θέματος της ημερησίας διάταξης, ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ανέφερε τα εξής:  
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Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης μπορεί να συντάσσονται 
και άλλοι  κανονισμοί, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι για τη λειτουργία της. (παρ 1  
Άρθρο 257  Ν. 3463/06) όπως ο Kανονισμός ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών 
και προμηθειών.  
Όλοι οι κανονισμοί πρέπει να εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο (άρθρο 256 
παρ 1 περιπτ. ζ΄)  
Για την καλύτερη λειτουργία της Δημοτικής Επιχείρησης προτείνεται η ψήφιση 
κανονισμού ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών.  
 
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο, είδε το σχέδιο κανονισμού ανάθεσης των έργων, 
υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών, έφερε ορισμένες τροποποιήσεις σε αυτό, έλαβε 
υπόψη του: 
- την παρ 1 του άρθρου 257 του Ν. 3463/06  
- την παρ 1 περιπτ. ζ του άρθρου 256 του Ν. 3463/06  
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1. Καταρτίζει και ψηφίζει τον κανονισμό ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, 
μελετών και προμηθειών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Φιλοθέης Ψυχικού ως ακολούθως: 

 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΨΥΧΙΚΟΥ 

 (ΔΗ.Κ.Ε.ΦΙ.Ψ.)   

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ  

Σύμφωνα με την παρ 2 του Άρθρου 257 του Ν. 3463/06 η σύναψη συμβάσεων 

ανάθεσης των έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών των  κοινωφελών 

επιχειρήσεων, καθώς και η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου διενεργείται 

σύμφωνα  με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις που ισχύουν για τους Ο.Τ.Α..  Το διοικητικό 

συμβούλιο μπορεί να συντάσσει αντίστοιχους κανονισμούς στο πλαίσιο των  

ανωτέρω κανόνων.  

Άρθρο 1 

Αντιστοιχία οργάνων λήψης αποφάσεων  

1. Όπου στη κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος 

της Επιχείρησης, όπου αναφέρεται Δημοτικό Συμβούλιο ή οικονομική (ή σε 

παλαιότερες διατάξεις η δημαρχιακή) επιτροπή νοείται το Διοικητικό 

Συμβούλιο, όπου υπάλληλος του Δήμου νοείται υπάλληλος της Δημοτικής 

Επιχείρησης.  
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2. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υπάλληλοι της επιχείρησης για τη 

συγκρότηση επιτροπών ή άλλων οργάνων, για οποιαδήποτε αιτία, θα 

τοποθετούνται υπάλληλοι του  οικείου ΟΤΑ.  

 

Άρθρο 2 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ 

1. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο από 

το οποίο και εγκρίνονται.  

2. Η ανάθεση εκπόνησης μελετών σε ιδιώτες καθώς και η επίβλεψη 

εκτέλεσής τους γίνεται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν η σύνταξη 

αυτών και η επίβλεψη εκτέλεσης να γίνει από το στελεχιακό δυναμικό της 

επιχείρησης. 

3. Η ανάθεση της εκπόνησης μελετών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α’/22-2-05): Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και 

άλλες διατάξεις, όπως κάθε φορά ισχύει καθώς και τις σχετικές διατάξεις 

του Δημοτικού Κώδικα.  

Άρθρο 3 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
1. Τα έργα, προμήθειες, εργασίες και μεταφορές γίνονται με σύμβαση που 

συνάπτεται ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο 

αποφασίζει για το εάν η εκτέλεση του έργου, εργασίας, προμήθειας ή 

μεταφοράς, θα γίνει με  δημοπρασία, πρόχειρο διαγωνισμό, απευθείας 

ανάθεση ή άλλο τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία 

για τους ΟΤΑ α΄βαθμού.  

2. Η εκτέλεση έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς μπορεί να γίνεται 

και με απευθείας εκτέλεση (αυτεπιστασία). 

3. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω μπορεί και ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου να συνομολογεί συμβάσεις εκτέλεσης έργου, προμήθειας, 

εργασίας ή μεταφοράς χωρίς διαγωνισμό (με απ’ ευθείας ανάθεση) και 

χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η αντίστοιχη δαπάνη 

δεν είναι μεγαλύτερη του ποσού  το οποίο προβλέπεται από την ισχύουσα 

κάθε φορά για την απ’ ευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο νομοθεσία. Για τις 

δαπάνες αυτές ενημερώνεται  το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τον επόμενο 

μήνα της πραγματοποίησης της δαπάνης. Στην περίπτωση αυτή τα 

συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Πρόεδρο.  
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Άρθρο 4 

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

1. Οι δημοπρασίες γίνονται ενώπιον Επιτροπής που τα μέλη της ορίζονται με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην έδρα της Επιχείρησης ή σε 

άλλη πόλη αν έτσι αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο. 

2. Οι δημοπρασίες διενεργούνται κατόπιν διακήρυξης που εκδίδεται από τον 

Πρόεδρο με βάση τους όρους που καθορίζονται για κάθε περίπτωση από το 

Διοικητικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 5  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

1. Η παραλαβή των έργων, προμηθειών, εργασιών ή μεταφορών γίνεται από 

επιτροπές κατ΄ αντιστοιχία με τις διατάξεις που ισχύουν για τους ΟΤΑ α΄ 

βαθμού.  

 

Άρθρο 6 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού διαχείρισης, αρχίζει από την έγκριση του, από 

το Δημοτικό Συμβούλιο.  

 
2. Εξουσιοδοτεί τον τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου  για την 

προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να λάβει 
την απαιτούμενη έγκριση. 

 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2011. 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                      
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ     ΣΟΦΙΑ ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                  

                                                                                 
   ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                                                                               
 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. 
 
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ     
 
ΓΑΤΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 
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ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ 
 

ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ  
 
ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 
 
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
 

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   
 

ΑΔΑ: ΒΟΝ1ΟΛΝ0-ΔΦΓ


