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                                                                                     ΦΗΛΟΘΔΖ 15-7-2011 
                                                                                      ΑΡ.ΠΡΧΣ 97 
                                                                         ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
 
 
                            ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ  
Σεο  5εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ» Γήκνπ 
Φηινζέεο –Φπρηθνύ . 
ηελ Φηινζέε  ζήκεξα ηελ 14ε Ηνπιίνπ  2011 εκέξα Πέκπηε  θαη ώξα   
13,30  ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  
Οξγαληζκόο Κνηλωληθήο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ 
ΟΚΑΠΑ απνηεινύκελν από    ηνπο : 
 

1. ΛΑΒΓΑ                     ΔΛΔΝΖ                                             Πξόεδξν  
2. ΟΤΜΠΑΑΚΖ  ΚΩΝ/ΝΑ                                               Αληηπξόεδξν 
3. ΚΟΤΜΠΑ              ΑΝΝΑ                                                    Μέινο  
4. ΒΑΚΗΡΣΕΖ             ΣΗΣΗΚΑ                                                      « 
5. ΜΑΕΑΡΑΚΖ         ΓΔΡΑΗΜΟ-ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ                         « 
6. ΡΑΠΣΖ                     ΕΩΖ                                                        « 
7. ΥΑΝΑΚΟΤΛΑ        ΑΘΑΝΑΗΟ                                                « 
8. ΚΑΣΑΡΟΤ               ΔΗΡΖΝΖ                                                  « 
9. ΠΑΣΖ                       ΔΛΔΝΖ                                                   « 
10. ΚΑΚΑΒΑ                 ΝΗΚΟΛΑΟ                                                 « 
11. ΠΑΝΑΚΖ               ΜΑΡΗΑ                                                      « 
Απόληωλ ηωλ :Μαδαξάθε Γεξάζηκνπ -Αιεμαλδξνπ , Πάηζε Διέλε θαη 
παλάθε Μαξία  
 

κεηά από ηελ 57/11-7-2011 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζε 
θάζε έλα από ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
 
Αξηζκόο απόθαζεο 21 
 
ΘΔΜΑ :Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα πξνκήζεηεο εηδώλ 
νπωξνιαραληθώλ  γηα ηηο αλάγθεο ηωλ  Γεκνηηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ 
ηαζκώλ γηα ην έηνο 2011   ηνπ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ –ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
 
                                                                                                                                                      

Η Ποόεδοξπ ςξσ Δ.Σ. ειρηγξύμεμη ρςξ πιξ πάμχ θέμα αμέτεοε ςα ενήπ: 
Σύμτχμα με ςημ παο. 3 άοθοξσ 22 ςξσ Ν. 3536/2007 ΄΄…ξι ποξμήθειεπ για 

ςημ εκςέλερη ςχμ ξπξίχμ δεμ απαιςξύμςαι, λόγχ ςηπ τύρηπ ςξσπ ςευμικέπ γμώρειπ 
ή ςευμική εμπειοία, ςχμ ξπξίχμ η δαπάμη δεμ σπεοβαίμει ςξ πξρό μέυοι ςξσ ξπξίξσ 
γίμεςαι απεσθείαπ αμάθερη, η αμάθερη γίμεςαι με βάρη ςημ ποξϋπξλξγιζόμεμη 
δαπάμη, ςημ πεοιγοατή ςηπ ποξμήθειαπ και ςα λξιπά ρςξιυεία, ςα ξπξία 
πεοιέυξμςαι ρε ρυεςική απόταρη ςξσ Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ, πξσ σπξκαθιρςά ςα 
παοαπάμχ ςεύυη…΄΄. 
Θα ποέπει λξιπόμ μα εγκοίμξσμε με ςημ παοξύρα απόταρή μαπ, ςα ςευμικά ρςξιυεία 
(επιρσμάπςξμςαι) και ςημ ποξϋπξλξγιζόμεμη δαπάμη ςηπ ποξμήθειαπ ειδώμ 

κοεξπχλείξσ  για ςιπ αμάγκεπ ςχμ παοαοςημάςχμ των Παιδικών και 
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Βρεφονηπιακών Σταθμών ςξσ «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης -

Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμοσ Φιλοθέης-Ψστικού". 
(Ο.Κ.Α.Π.Α.) Ν.Π.Δ.Δ., για ςξ έςξπ 2011. 

Καλξύμςαι ςα μέλη μα απξταρίρξσμ ρυεςικά. 
 
 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

    μεςά από διαλξγική ρσζήςηρη και έυξμςαπ σπόφη 
1. Τημ ειρήγηρη ςξσ Ποξέδοξσ. 
2. Τα ςευμικά ρςξιυεία και ςημ ποξϋπξλξγιζόμεμη δαπάμη ςηπ ποξμήθειαπ 

ειδώμ ξπχοξλαυαμξπξλείξσ   για ςιπ αμάγκεπ ςχμ παοαοςημάςχμ των 

Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ςξσ «Οργανισμός 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Προστασίας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Δήμοσ Φιλοθέης-Ψστικού". (Ο.Κ.Α.Π.Α.) 
Ν.Π.Δ.Δ., για ςξ έςξπ 2011. 

3. Τιπ διαςάνειπ ςηπ παο. 3 ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Ν. 3536/2007. 
4. Τιπ διαςάνειπ ςχμ άοθοχμ 103 παο. 2 και 240 παο. 2 ςξσ Ν. 3463/2006  

(Δ.Κ.Κ.). 
5. Τιπ διαςάνειπ ςξσ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και ςξσ Ν. 2286/1995. 
6. Τξ γεγξμόπ όςι η δαπάμη ςηπ ποξμήθειαπ δεμ σπεοβαίμει ςξ πξρό ςχμ 

15.000,00 εσοώ με Φ.Π.Α. 
7. Τημ με αοιθμό 327/2010 απόταρη-ενξσριξδόςηρη ςηπ Ν.Α. Αθημώμ-

Πειοαιώπ (Νξμαουιακό Διαμέοιρμα Αθημώμ). 
 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίμουμ ςιπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ (επιρσμάπςξμςαι) για απευθείας 

αμάθεση ςηπ ποξμήθειαπ ειδώμ ξπχοξλαυαμικώμ   για ςιπ αμάγκεπ ςχμ 

παοαοςημάςχμ των Παιδικών και   Βρεφονηπιακών Σταθμών ςξσ 

«Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης -Προστασίας, Πολιτισμού και 

Αθλητισμού Δήμοσ Φιλοθέης-Ψστικού". (Ο.Κ.Α.Π.Α.) Ν.Π.Δ.Δ., για 
ςξ έςξπ 2011, με ςα ενήπ ρςξιυεία: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
KGR 

ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 

 

Οπωρολατανικά  

 

 Ως έτει η 

σσνημμένη 

κατάσταση 

          

 

 

Δαπάνη : 13.000,00 

Απρόβλεπτα : 274,34        

Άθροισμα : 13274,34 
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Φ.Π.Α. : 1725,66    

ύνολο : 15.000,00 

 
Τα ξπχοξλαυαμικά θα είμαι  ελλημικήπ ποξέλεσρηπ . Πάμςα θα πληοξύμ  ςιπ 

ιρυύξσρεπ Αγξοαμξμικέπ διαςάνειπ. 

Η παοάδξρη θα γίμεςαι ςμημαςικά ρε καθημεοιμή βάρη αμάλξγα με ςιπ 

παοαγγελίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ παοαοςημάςχμ ςξσ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» ρε κάθε έμα από 

ςα παοαοςήμαςα. Τα ένξδα μεςατξοάπ και ρσρκεσαρίαπ βαούμξσμ ςξμ ποξμηθεσςή.  

Η αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ θα γίμει ρε ποξμηθεσςή πξσ θα ποξρτέοει 

(ετόρξμ είμαι ετικςό) ςη υαμηλόςεοη ςιμή επί ςηπ ςιμήπ μξμάδαπ ςξσ εμδεικςικξύ 

ποξϋπξλξγιρμξύ.  

o Τξ Ν.Π.Δ.Δ. δεμ σπξυοεξύςαι μα απξοοξτήρει ςξ ρύμξλξ ςχμ 

πξρξςήςχμ πξσ αμαγοάτξμςαι ρςημ παοξύρα. Ετόρξμ όμχπ κοιθεί ρκόπιμη η 

ποξμήθεια ςξσ ρσμόλξσ ςχμ πξρξςήςχμ, ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα αμςαπξκοιθεί 

ρςημ απαίςηρη ςξσ Ν.Π.Δ.Δ.. 

o Επίρηπ ςξ Ν.Π.Δ.Δ. μπξοεί μα ζηςήρει αύνηρη ςχμ πξρξςήςχμ ςξσ 

ποξϋπξλξγιρμξύ και κας΄ αμαλξγία ςηπ ποξϋπξλξγιρθείραπ ανίαπ μέυοι και 30%, 

ετόρξμ κοίμει ςξύςξ ρκόπιμξ, επχτελέπ ή αμαγκαίξ για ςξ Ν.Π.Δ.Δ.. Σςημ 

πεοίπςχρη ασςή ξ αμάδξυξπ σπξυοεξύςαι μα ικαμξπξιήρει ςξ αίςημα ςξσ Ν.Π.Δ.Δ., 

με ςημ ίδια ακοιβώπ ςιμή με ασςή ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ και για ςξ ίδιξ είδξπ. Ο 

αμχςέοχ όοξπ δεμ είμαι δερμεσςικόπ για ςξ Ν.Π.Δ.Δ. και ρε καμία πεοίπςχρη δεμ 

σπξυοεξύςαι μα ποάνει ςξύςξ, παοά μόμξ ετόρξμ εκςιμήρει ςιπ αμάγκεπ ςξσ 

Ν.Π.Δ.Δ. και ςημ ποξρτξοά ςξσ αμαδόυξσ για μα ποξβεί ρε ςέςξια απαίςηρη. 

o Η δαπάμη ςηπ ποξμήθειαπ θα καλστθεί από ιδίξσπ πόοξσπ και ρςξμ 

σπό έγκοιρη ποξϋπξλξγιρμό ενόδχμ ςξσ έςξσπ 2011 έυει εγγοατεί η ρυεςική 

πίρςχρη, η ξπξία θα βαούμει ςξμ Κ.Α. 15/6481.0003. 

o Ο ποξμηθεσςήπ ρςξμ ξπξίξ θα γίμει η αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ, 

ποέπει απαοαίςηςα μα ποξρκξμίρει βεβαίχρη εγγοατήπ ρςξ επαγγελμαςικό ή 

εμπξοικό μηςοώξ και αμςίγοατξ πξιμικξύ μηςοώξσ ποιμ από ςημ σπξγοατή ςηπ 

ρύμβαρηπ.  

o Η αμάθερη ςηπ ποξμήθειαπ θα γίμει με απόταρη ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ 

Διξικηςικξύ Σσμβξσλίξσ, ατξύ ποξηγηθεί η γμχμξδόςηρη ςηπ Επιςοξπήπ 

Ανιξλόγηρηπ. 

o Η διάθερη ςηπ πίρςχρηπ θα γίμει μεςά ςημ έγκοιρη ςξσ 

ποξϋπξλξγιρμξύ έςξσπ 2011. 
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o Θα σπξγοατεί ρύμβαρη μεςανύ ςξσ Ποξέδοξσ και ςξσ ποξμηθεσςή 

ρύμτχμα με ςα ποξαματεοόμεμα και γεμικόςεοα ρύμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α 

 

Α/Α ΔΗΓΟ  ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 
ΣΗΜΖ  ΤΝΟΛΟ 

1 ΛΑΥΑΝΟ 18ηεκ 2,26 40,68 

2 ΚΑΡΟΣΑ 47kg 1,81 85,07 

3 ΔΛΗΝΟ 10kg 1,02 10,2 

4 ΚΟΛΟΚΤΘΗΑ 6kg 3,39 20,34 

5 ΝΣΟΜΑΣΔ 16kg 2,83 45,28 

6 ΑΓΓΟΤΡΗΑ 110ηεκ. 1,02 112,2 

7 ΛΔΜΟΝΗΑ 21kg 1,92 40,32 

8 ΜΠΑΝΑΝΔ 100kg 2,15 215 

9 ΑΥΛΑΓΗΑ 118kg 3,26 384,68 

10 ΠΑΝΑΚΗ 1kg 0,9 0,9 

11 ΜΑΡΟΤΛΗΑ 40ηεκ.  0,79 31,6 

12 ΜΑΝΣΑΡΗΝΗΑ 46kg 2,26 103,96 

13 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ ΦΡΔΚΑ 3kg 3,39 10,17 

14 ΠΡΑΑ 7kg 0,79 5,53 

15 ΠΗΠΔΡΗΔ ΠΡΑΗΝΔ 1kg 3,96 3,96 

16 ΠΟΡΣΟΚΑΛΗΑ 39kg 1,92 74,88 

17 ΜΖΛΑ 49kg 1,5 73,5 

18 ΚΟΡΓΑ 14ηεκ 0,45 6,3 

19 ΠΑΣΑΣΔ 290θηι 0,99 287,1 

20         

21 ΠΔΠΟΝΗΑ 32kg 1,4 44,8 

22 ΒΔΡΗΚΟΚΑ 8kg 1,79 14,32 

23 ΚΡΔΜΜΤΓΗΑ 51θηι 0,94 47,94 

 

       
Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΖ 
Σνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                               Κνύκπα        Άλλα 
Αθξηβέο απόζπαζκα                                               Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  15/7/2011                                                Καθαβάο       Νηθόιανο  
                                                                                Ράπηε           Εσή  
                                                                                Υαλαθνύιαο  Αζαλ.  
                                                                                 Καηζαξνύ     Δηξήλε 
                                                                                
                                                                                  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΖ                                                                                


