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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -ΨΥΧΙΚΟΥ 

Βεκιαρέλλη 11, 15237 Φιλοθέη  

                                     

      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

           

          Αριθμ. 22 / 2013 

                   Αριθ. πρωτ. 410 / 19-03-2013 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ -  ΨΥΧΙΚΟΥ 

(ΔΗ.ΚΕ.ΦΙ.Ψ) 

 

Στη Φιλοθέη σήμερα, στις  δέκα οκτώ (18) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, 

ημέρα Δευτέρα 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 έξι  (6) μέλη, και ονομαστικά οι: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

Δανιήλ-Ζαφρακοπούλου Σοφία Χαροκόπος Παντελής 

Γάτος Αλκιβιάδης Παλτσόγλου Εβελίνα 

Διαμαντόπουλος Δημήτριος Γαλάνης Δημήτριος 

Ρέγγος Ιωάννης Καρέλλας Παναγής 

Δουνδουλάκη Ελένη Ξυριδάκης Παντελής 

Τσιάγκας Κωνσταντίνος  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών, η υπάλληλος του 

Δήμου, Ιωάννα Χιώτη.  

 

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης: 

 

ΘΕΜΑ3
ο
 Λήψη απόφασης για την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών με 

σκοπό την υλοποίηση του σχεδίου δράσης  

 

Επί του 3
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης, η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου  ανέφερε τα εξής:  

Προτείνεται η έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών με σκοπό την υλοποίηση του 

σχεδίου δράσης και συγκεκριμένα των παρακάτω:    
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1. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την αναβάθμιση των 

υπολογιστών της επιχείρησης  

2. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για τη διαχείριση και συντήρηση 

του ιστότοπου της επιχείρησης  

3. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος 

διοίκησης ολικής ποιότητας  (ISO) 

4. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την ανάπτυξη δράσεων 

ενίσχυσης της απασχόλησης στους τομείς προστασίας και διατήρησης του 

περιβάλλοντος με έμφαση στην αυτοδιοίκηση   

5. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης 

για την επιμόρφωση και κατάρτιση των κατοίκων του Δήμου Φιλοθέης 

Ψυχικού 

6. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης 

για την υποστήριξη της απασχόλησης  

7. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για τη διεξαγωγή έρευνας για τη 

διαπίστωση των κοινωνικών αναγκών των δημοτών του Δήμου Φιλοθέης - 

Ψυχικού  

8. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για τη συντήρηση και αναβάθμιση 

της τεχνικής υποδομής (δικτύων) του κτηρίου που στεγάζεται η επιχείρηση  

9. Έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών για την ίδρυση μονάδας 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της 

επιχείρησης. 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 254-264, της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ. 1 του 

άρθρου 273 του Ν. 3463/2006. 

2. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκαν με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008. 

3. Τις διατάξεις της αριθμ. 43254/31-7-2007 (ΦΕΚ 1492/Β΄/17-8-2007) Απόφασης 

του Υπουργού Εσωτερικών. 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995, όσον αφορά τα επιτρεπτά 

χρηματικά όρια. 

5. Την υπ’ αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.10 (ΦΕΚ 

1291/11.08.10 τ. Β’), περί αύξησης ορίων των χρηματικών ποσών του αρ. 83 του 

Ν.2362/95 

6. Τον Κανονισμό Ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών της 

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Φιλοθέης Ψυχικού 

7. Τις πιστώσεις που έχουν γραφτεί στον προϋπολογισμό έτους 2013   

8. Την επιτακτικότατη ανάγκη  την υλοποίησης του σχεδίου δράσης  

 

ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την έναρξη διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσιών με σκοπό την υλοποίηση του 

σχεδίου δράσης και συγκεκριμένα των παρακάτω υπηρεσιών: 

1. Αναβάθμιση των υπολογιστών της επιχείρησης  

2. Διαχείριση και συντήρηση του ιστότοπου της επιχείρησης  

3. Εγκατάσταση συστήματος διοίκησης ολικής ποιότητας  (ISO) 
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4. Ανάπτυξη δράσεων ενίσχυσης της απασχόλησης στους τομείς προστασίας 

και διατήρησης του περιβάλλοντος με έμφαση στην αυτοδιοίκηση   

5. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την επιμόρφωση και κατάρτιση των κατοίκων 

του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού 

6. Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την υποστήριξη της απασχόλησης  

7. Διεξαγωγή έρευνας για τη διαπίστωση των κοινωνικών αναγκών των 

δημοτών του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού  

8. Συντήρηση και αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής (δικτύων) του κτηρίου 

που στεγάζεται η επιχείρηση  

9. Ίδρυση μονάδας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στο πλαίσιο της κοινωνικής 

πολιτικής της επιχείρησης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22  /2013 

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της 

συνεδρίασης. 

Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού, επικυρώνονται οι παραπάνω αποφάσεις 

και υπογράφεται το παρόν πρακτικό ως ακολούθως: 

 

H  Αντιπρόεδρος      Σ. ΔΑΝΙΗΛ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ       

 

Τα μέλη                   Ι. ΡΕΓΓΟΣ 

                                Α. ΓΑΤΟΣ  

                                Δ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ    

                                Ε. ΔΟΥΝΔΟΥΛΑΚΗ 

                                Κ. ΤΣΙΑΓΚΑΣ 

             

 

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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