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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 
ΛΑΤΣΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 
27131 ΠΥΡΓΟΣ 

 

Πρακτικό 3ης Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ 

Σήμερα την 3η Μαρτίου του 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε εξ 

αποστάσεως συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 

που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με την Αριθμό Εγκυκλίου: 643 (Α.Π.: 

69472/24.09.2021) του Υπουργείου Εσωτερικών, συνδυαστικά με το άρθρο 3 της Υ.Α. 

οικ.43254/2007 όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο ένδεκα μελών δήλωσαν απόψεις τους επτά 

(7) μέλη, ήτοι: 

Έλαβαν μέρος τα Μέλη: 

1. Δημόπουλος Χρήστος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Βγενόπουλος Ανδρέας, 

3. Καραντώνης Χαράλαμπος, 

4. Κατσίμπελης Αθανάσιος, 

5. Μοσχοπούλου Μαρία, 

6. Σφυρής Στάμος – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

7. Σωτηρόπουλος Βασίλειος, 

Απείχαν της διαδικασίας τα Μέλη: 

8. Αγγελακοπούλου Ανδριάνα, 

9. Γιάνναρος Χρήστος, 

10. Ρηγοπούλου Αγαθή, 

11. Φάμελος Βασίλειος 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντος της συνεδρίασης, έλαβε τον λόγο θέτοντας υπόψη του 

Δ.Σ. τα 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

7. Ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην 

κτιρίων χρήσης 2022. 

 

Κατόπιν συνέχισε στην αναλυτική εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ως 

ακολούθως: 

 

Λαμβάνοντας τον λόγο ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 7ο θέμα του Διοικητικού 

Ο κ. Πρόεδρος αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ανάθεσης υπηρεσιών για την συντήρηση και 

επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων χρήσης 2022, της επιχείρησης. 

Σύμφωνα με την περίπτ. δ της παρ.1 του άρθρου 6 της απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ 

43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β') το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί και 

διαχειρίζεται τις υποθέσεις που αφορούν την επιχείρηση και ιδιαίτερα αποφασίζει για τον τρόπο 

ανάθεσης των μελετών, εκτέλεσης των έργων και διενέργειας των προμηθειών υλικών και 

υπηρεσιών, αναθέτει τη σύνταξη των μελετών και την εκτέλεση των έργων και εγκρίνει τις 
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μελέτες και τις προμήθειες, στα πλαίσια της ισχύουσας για τις επιχειρήσεις της κατηγορίας 

αυτής νομοθεσίας στο πλαίσιο του κανονισμού της παρ.2 του άρθρου 257 ΔΚΚ. Στην παρ.2 

του άρθρου 257 του ΔΚΚ όπως έχει τροποποιηθεί από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/16 ορίζονται τα εξής: «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..» 

Σύμφωνα με την αρχή της οικονομικότητας, εργασίες που εμπίπτουν στα συνήθη καθήκοντα 

των υπαλλήλων τους, όπως αυτά περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, δεν 

επιτρέπεται να ανατίθενται σε τρίτους, με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική 

επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους. Είναι δε κατ’ εξαίρεση δυνατή, στο  βαθμό  που  αυτό  

επιβάλλεται από  τις  αρχές  της αναγκαιότητας  και της αποδοτικότητας, η ανάθεση σε τρίτους 

ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπά, είτε εργασιών, ειδικής φύσης, για την εκτέλεση των οποίων 

απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία, που δεν διαθέτει, σε κάθε 

συγκεκριμένη περίπτωση, το ήδη υπηρετούν προσωπικό, είτε εργασιών, που εμπίπτουν μεν 

στα καθήκοντα του υπηρετούντος προσωπικού, το οποίο όμως, εν όψει των εκάστοτε 

συγκεκριμένων πραγματικών συνθηκών, δεν επαρκεί ή αδυνατεί να εκτελέσει, είτε, τέλος, 

εργασιών που απαιτούν τη χρήση τεχνικών μέσων που δεν διαθέτει η αρμόδια υπηρεσία 

(Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 89/2016 κ.α.). 

Η επιχείρησή μας, έχει την ανάγκη να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών «συντήρησης και 

επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων», διότι δεν διαθέτει προσωπικό για 

την υποστήριξη διεξαγωγής τους. Για το λόγο αυτό πρέπει να ανατεθούν σε τρίτο μέσω 

σύμβασης υπηρεσιών του Ν.4412/2016. 

Η επιχείρηση έχει συντάξει τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας, οι οποίες σας 

έχουν διαμοιραστεί. Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ο προϋπολογισμός της εν λόγω 

υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 14.594,73 ευρώ και συνεπώς δύναται η «απευθείας 

ανάθεση» σε έναν προμηθευτή. 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας/υπηρεσίας έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση 15.000,00 Ευρώ, στον ΚΑ 10.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων πλην κτιρίων, του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 της Δημοτικής 

Επιχείρησης. 

Το Δ.Σ. αφού τα Μέλη του άκουσαν τον Πρόεδρο, έλαβαν γνώση των   

α) τους Κανονισμούς λειτουργίας της επιχείρησης, 

β) τους Καταστατικούς σκοπούς της επιχείρησης, 

γ) την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ., 

δ) τον προϋπολογισμό χρήσης 2022, 

ε) την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών των υπηρεσιών προς ανάθεση, 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων, κατόπιν αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  

 

1. Την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης και Επισκευής λοιπών μονίμων 

εγκαταστάσεων πλην κτιρίων χρήσης 2022, συνολικού προϋπολογισμού 14.594,73 €, για την 

οποία έχει εγγραφεί πίστωση 15.000,00 € Ευρώ, στον ΚΑ 10.6262.0001 Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων πλην κτιρίων. 
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2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας. 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 12/2022. 

 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση, συντάσσεται το παρόν 

πρακτικό και υπογράφεται κατά το νόμο ως ακολούθως.- 

 

Ο Πρόεδρος, Τα Μέλη, Ο Γραμματέας, 
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