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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 22-11-2011, 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 
  

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις είκοσι δύο (22) του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2011 
ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00 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 επτά  (7) μέλη, και ονομαστικά οι 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Ξυριδάκης Παντελής  

Κοντολέων Στυλιανός Γαλάνης Δημήτριος 

Καρέλλας Παναγής    Χατζηβασιλείου Μυρένα 

Γάτος Αλκιβιάδης Δουνδουλάκη Ελένη 

Διαμαντόπουλος Δημήτριος  

Ρέγγος Ιωάννης  

Χαροκόπος Παντελής  
 
Η Αντιπρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής εργασιών και 
αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2012.  
 
Η Αντιπρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε  τα εξής:  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του ΠΔ 28/1980:  
«Η παραλαβή κάθε δημοτικής προμηθείας εκτελείται από επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από δύο υπαλλήλους του δήμου και ενός δημοτικού συμβούλου. Σε 

 1

ΑΔΑ: ΒΟΝΗΟΛΝ0-ΨΜ8



περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. Οι 
δημοτικού σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, οι δε 
υπάλληλοι από το δήμαρχο. Προτιμούνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα 
τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά.» 
 
Κατά αναλογική εφαρμογή για τις επιχειρήσεις των ΟΤΑ όπου Δημοτικό Συμβούλιο 
νοείται το Διοικητικό Συμβούλιο και όπου Δήμαρχος νοείται ο Πρόεδρος.  
 
Προτείνεται η Συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής εργασιών και 
αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2012.  
 
Το διοικητικό συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του: 

 την παρ 2 του Άρθρου 257 του Ν. 3463/06  
 την παρ 2, άρθρο 209 Ν. 3463/06 
 το άρθρο 273 παρ. 1 Ν. 3463/0 
 το άρθρο 67 του ΠΔ 28/80  
 τον Κανονισμό ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της 

επιχείρησης  
 την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών αξιολόγησης και παραλαβής εργασιών 

και αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2012.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής εργασιών για το έτος 2012  
αποτελούμενη από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω έλλειψης 
υπαλλήλων): 
- Σοφία Δανιήλ Ζαφρακοπούλου Αντιπρόεδρο του ΔΣ και αναπληρωματικό αυτής 
τον Δημήτριο Διαμαντόπουλο επίσης μέλος του Δ.Σ.  
- Ιωάννη Ρέγγο, Μέλος του ΔΣ και αναπληρωματικό αυτού τον Στυλιανό Κοντολέων 
επίσης μέλος του Δ.Σ.  
- Δημήτριο Γαλάνη,  Μέλος του ΔΣ και αναπληρωματικό αυτού, την Μυρένα 
Χατζηβασιλείου επίσης μέλος του Δ.Σ.  
  .  
2. Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης και παραλαβής προμηθειών, για το έτος 2012 
αποτελούμενη από τα εξής μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (λόγω έλλειψης 
υπαλλήλων): 
- Σοφία Δανιήλ - Ζαφρακοπούλου, Αντιπρόεδρο του ΔΣ και αναπληρωματικό αυτής  
τον Δημήτριο Διαμαντόπουλο επίσης μέλος του Δ.Σ.  
- Στυλιανό Κοντολέων, Μέλος του ΔΣ και αναπληρωματικό αυτού τον Δημήτριο 
Γαλάνη επίσης μέλος του Δ.Σ.  
- Ιωάννη Ρέγγο Μέλος του ΔΣ και αναπληρωματικό αυτού, την Μυρένα 
Χατζηβασιλείου επίσης μέλος του Δ.Σ.  
 
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82 /2011 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ      
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Τα μέλη                     Σ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ              
 
                                  Α. ΓΑΤΟΣ                     
 
                                   Ι. ΡΕΓΓΟΣ              
 
                                  Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    
 
           Π. ΚΑΡΕΛΛΑΣ        
 
            Π. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ  
 

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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