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ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΖ  

ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ ΦΤΥΗΚΟΤ  

                                ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

           

       Αξηζκ. 64  / 2011 

                Αξηζ. πξση. 116  / 31-10-2011 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Από ην πξαθηηθό 7/2011 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΧΦΔΛΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΦΗΛΟΘΔΖ -  ΦΤΥΗΚΟΤ 

(ΓΖ.ΚΔ.ΦΗ.Φ) 

 

ήκεξα, ζηηο 04/10/2011 θαη ώξα 18.30 ζηελ έδξα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο 

Δπηρείξεζεο Φηινζέεο Φπρηθνύ επί ηεο νδνύ Βεθηαξέιε 11, ζηε Φηινζέε, ζπλήιζαλ 

ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ απηήο, ζε ζπλεδξίαζε θαηόπηλ πξνζθιήζεσο 

ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα ζηα κέιε ηνπ Γ.. 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 ηεο Απ. ΤΠΔΓΓΑ 43254/31.07.2007 (ΦΔΚ 

1492/17.08.2007 Σεύρνο Β΄) θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη 

επί ζπλόινπ έληεθα (11) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ελλέα (9) κέιε, θαη νλνκαζηηθά νη 

 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ  

Παληειήο Ξπξηδάθεο Καξέιιαο Παλαγήο  

Γαληήι-Εαθξαθνπνύινπ όθε Κνληνιέσλ ηπιηαλόο  

             Γαιάλεο Γεκήηξηνο  

Υαηδεβαζηιείνπ Μπξέλα  

Γάηνο Αιθηβηάδεο  

Γηακαληόπνπινο Γεκήηξηνο  

Υαξνθόπνο Παληειήο  

Ρέγγνο Ησάλλεο  

Γνπλδνπιάθε Διέλε  

 

Ο Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
: Εγκπιση ανάθεσηρ επγασιών για τη σύνταξη των κανονισμών τηρ 

επισείπησηρ και όλων των κανονιστικών ππάξεων πος σσετίζονται με τη 

λειτοςπγία τηρ. 

 

Δπί ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ αλέθεξε ηα εμήο:  
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Πξνηείλεηαη ε έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε ζύληαμε ησλ 

θαλνληζκώλ ηεο επηρείξεζεο θαη όισλ ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγία ηεο,  ζηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία Mediterranean Center of Innovation 

(Μεζνγεηαθό Κέληξν Καηλνηνκίαο) έλαληη ηνπ πνζνύ ησλ 3.500 Δπξώ πιένλ ΦΠΑ, 

δεδνκέλνπ όηη ε επηρείξεζε δε δηαζέηεη ην αληίζηνηρν εμεηδηθεπκέλν θαη έκπεηξν 

πξνζσπηθό.  

Σν Γ.. αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηνπ:  

 
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 254-264, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006. 

2. Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε 

ηελ παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 43254/31-7-2007 (ΦΔΚ 1492/Β΄/17-8-2007) 

Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά 

ρξεκαηηθά όξηα. 

5. Σελ ππ’ αξηζ. απόθαζε Τπνπξγνύ Οηθνλνκηθώλ 35130/739/09.08.10 

(ΦΔΚ 1291/11.08.10 η. Β’), πεξί αύμεζεο νξίσλ ησλ ρξεκαηηθώλ 

πνζώλ ηνπ αξ. 83 ηνπ Ν.2362/95 

6. Σελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο Mediterranean Center of Innovation 

(Μεζνγεηαθό Κέληξν Καηλνηνκίαο) 

 
θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

 

1. Σελ έγθξηζε απεπζείαο αλάζεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ γηα ηε ζύληαμε ησλ 

θαλνληζκώλ ηεο επηρείξεζεο θαη όισλ ησλ θαλνληζηηθώλ πξάμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο,  ζηελ εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία Mediterranean 

Center of Innovation (Μεζνγεηαθό Κέληξν Καηλνηνκίαο) έλαληη ηνπ πνζνύ 

ησλ 3.500 Δπξώ πιένλ ΦΠΑ  

2. Ζ αληίζηνηρε δαπάλε,  ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2011 ηεο 

Γεκνηηθήο Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο Φηινζέεο -Φπρηθνύ 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ  γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο. 

 

Ζ παξνύζα απόθαζε λα αλαξηεζεί ζηε ΓΗΑΤΓΔΗΑ. 

 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 64 / 2011. 

 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 

  Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                    Ζ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ                      

 

ΠΑΝΣΔΛΖ ΞΤΡΗΓΑΚΖ     ΟΦΗΑ ΓΑΝΗΖΛ ΕΑΦΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ  

                                                  

                                                                                 

   ΣΑ ΜΔΛΖ  
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ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟ ΓΖΜ. 

 

ΓΑΛΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΖ     

 

ΓΑΣΟ ΑΛΚΗΒΗΑΓΖ 

 

ΡΔΓΓΟ ΗΧΑΝΝΖ 

 

ΥΑΣΕΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΜΤΡΔΝΑ 

 

ΥΑΡΟΚΟΠΟ ΠΑΝΣΔΛΖ  

 

ΓΟΤΝΓΟΤΛΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 

 

 

Απόζπαζκα εμαρζέλ από ηα πξαθηηθά ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ηνπ Γ. ηεο ΓΖ.Κ.Δ.ΦΗ.Φ 

                                            

           ΠΑΝΣΔΛΖ  ΞΤΡΗΓΑΚΖ   

 

ΑΔΑ: 45ΟΥΟΛΝ0-ΤΘΦ


