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                                                                                     ΦΗΛΟΘΔΖ 15-7-2011 
                                                                                      ΑΡ.ΠΡΧΣ 102 
                                                                         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 26 
 
ΘΔΜΑ :Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα πξνκήζεηεο εηδώλ 
θαζαξηόηεηαο     γηα ηηο αλάγθεο  γηα ην έηνο 2011   ηνπ ΝΠΓΓ 
ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ –
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
 
 

Ζ Πξόεδξνο ηνπ Γ.. εηζεγνύκελε ζην πην πάλσ ζέκα αλέθεξε ηα 
εμήο: 

ύκθσλα κε ηελ παξ. 3 άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007 ΄΄…νη 
πξνκήζεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ νπνίσλ δελ απαηηνύληαη, ιόγσ ηεο θύζεο 
ηνπο ηερληθέο γλώζεηο ή ηερληθή εκπεηξία, ησλ νπνίσλ ε δαπάλε δελ 
ππεξβαίλεη ην πνζό κέρξη ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απεπζείαο αλάζεζε, ε αλάζεζε 
γίλεηαη κε βάζε ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε, ηελ πεξηγξαθή ηεο 
πξνκήζεηαο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε ζρεηηθή απόθαζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ ππνθαζηζηά ηα παξαπάλσ ηεύρε…΄΄. 
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Θα πξέπεη ινηπόλ λα εγθξίλνπκε κε ηελ παξνύζα απόθαζή καο, ηα ηερληθά 
ζηνηρεία (επηζπλάπηνληαη) θαη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο 
εηδώλ θαζαξηόηεηαο   γηα ηηο αλάγθεο ησλ παξαξηεκάησλ ησλ Παηδηθώλ θαη 
Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ ηνπ «Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο -
Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ". 
(Ο.Κ.Α.Π.Α.) Ν.Π.Γ.Γ., γηα ην έηνο 2011. 

Καινύληαη ηα κέιε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά. 
 

Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην 
 

    κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππόςε 
1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ. 
2. Σα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηελ πξνϋπνινγηδόκελε δαπάλε ηεο 

πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο    γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
παξαξηεκάησλ ησλ Παηδηθώλ θαη Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ ηνπ 
«Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο -Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ 
θαη Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ". (Ο.Κ.Α.Π.Α.) Ν.Π.Γ.Γ., 
γηα ην έηνο 2011. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 
4. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 103 παξ. 2 θαη 240 παξ. 2 ηνπ Ν. 

3463/2006  (Γ.Κ.Κ.). 
5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Ν. 2286/1995. 
6. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό 

ησλ 15.000,00 επξώ κε Φ.Π.Α. 
7. Σελ κε αξηζκό 327/2010 απόθαζε-εμνπζηνδόηεζε ηεο Ν.Α. 

Αζελώλ-Πεηξαηώο (Ννκαξρηαθό Γηακέξηζκα Αζελώλ). 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΝ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Δγθξίλνπλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο (επηζπλάπηνληαη) γηα απεπζείαο 
αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο εηδώλ θαζαξηόηεηαο  γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
παξαξηεκάησλ ησλ Παηδηθώλ θαη   Βξεθνλεπηαθώλ ηαζκώλ ηνπ 
«Οξγαληζκόο Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο -Πξνζηαζίαο, Πνιηηηζκνύ θαη 
Αζιεηηζκνύ Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ". (Ο.Κ.Α.Π.Α.) Ν.Π.Γ.Γ., γηα ην έηνο 
2011, κε ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ KGR ΣΗΜΖ ΜΟΝ. ΓΑΠΑΝΖ 
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Δίδε θαζαξηόηεηαο  

 

 Ωο έρεη ε 
ζπλεκκέλε 
θαηάζηαζε  

         Ωο έρεη 
ε ζπλεκκέλε 
θαηάζηαζε  

 
 

Γαπάλε : 12195,12 

Απξόβιεπηα :         
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Άζξνηζκα : 12195,124 

Φ.Π.Α. : 2804,878    

ύλνιν : 15.000,00 

 
Σα είδε θαζαξηόηεηαο  πάληα ζα πιεξνύλ  ηηο ηζρύνπζεο Αγνξαλνκηθέο 

δηαηάμεηο. 

Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε θαζεκεξηλή βάζε αλάινγα κε ηηο 

παξαγγειίεο θαη ηηο αλάγθεο ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ «Ο.Κ.Α.Π.Α.» ζε θάζε 

έλα από ηα παξαξηήκαηα. Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη ζπζθεπαζίαο βαξύλνπλ 

ηνλ πξνκεζεπηή.  

Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη ζε πξνκεζεπηή πνπ ζα πξνζθέξεη 

(εθόζνλ είλαη εθηθηό) ηε ρακειόηεξε ηηκή επί ηεο ηηκήο κνλάδαο ηνπ 

ελδεηθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ.  

o Σν Ν.Π.Γ.Γ. δελ ππνρξενύηαη λα απνξξνθήζεη ην ζύλνιν ησλ 

πνζνηήησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα. Δθόζνλ όκσο θξηζεί ζθόπηκε 

ε πξνκήζεηα ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζνηήησλ, ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ απαίηεζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. 

o Δπίζεο ην Ν.Π.Γ.Γ. κπνξεί λα δεηήζεη αύμεζε ησλ πνζνηήησλ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ θαη θαη΄ αλαινγία ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο αμίαο κέρξη 

θαη 30%, εθόζνλ θξίλεη ηνύην ζθόπηκν, επσθειέο ή αλαγθαίν γηα ην Ν.Π.Γ.Γ.. 

ηελ πεξίπησζε απηή ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ., κε ηελ ίδηα αθξηβώο ηηκή κε απηή ηεο πξνζθνξάο ηνπ θαη γηα ην ίδην 

είδνο. Ο αλσηέξσ όξνο δελ είλαη δεζκεπηηθόο γηα ην Ν.Π.Γ.Γ. θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ππνρξενύηαη λα πξάμεη ηνύην, παξά κόλν εθόζνλ εθηηκήζεη 

ηηο αλάγθεο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδόρνπ γηα λα πξνβεί ζε 

ηέηνηα απαίηεζε. 

o Ζ δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο ζα θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο θαη 

ζηνλ ππό έγθξηζε πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ ηνπ έηνπο 2011 έρεη εγγξαθεί ε 

ζρεηηθή πίζησζε, ε νπνία ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15/6481.0003. 

o Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο, 

πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε εγγξαθήο ζην επαγγεικαηηθό ή 

εκπνξηθό κεηξών θαη αληίγξαθν πνηληθνύ κεηξώνπ πξηλ από ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζύκβαζεο.  
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o Ζ αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ 

ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, αθνύ πξνεγεζεί ε γλσκνδόηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιόγεζεο. 

o Ζ δηάζεζε ηεο πίζησζεο ζα γίλεη κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2011. 

o Θα ππνγξαθεί ζύκβαζε κεηαμύ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ 

πξνκεζεπηή ζύκθσλα κε ηα πξναλαθεξόκελα θαη γεληθόηεξα ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α. 

 

 

ΔΗΓΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

ΔΗΓΟ  ΠΟΟΣΖΣΑ 
ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ 
ΣΗΜΖ  

ΥΑΡΣΗ ΤΓΔΗΑ 40ηεκ. 11 8,13 

ΥΑΡΣΗ ΚΟΤΕΗΝΑ 14 2,45 

ΥΑΡΣΟΜΑΝΓΖΛΑ 50 0,85 

ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΔ 52 0,5 

ΥΔΗΡΟΠΔΣΔΣΔ 109 1 

ΜΧΡΟΜΑΝΓΖΛΑ 27 1,6 

ΚΡΔΜΟΑΠΟΤΝΟ 30 4,1 

ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΠΗΑΣΑ 8 3,8 

ΑΠΟΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ 11 13,85 

ΑΠΟΡΤΠΑΝΣΗΚΟ ΠΗΑΣΧΝ 5 4,26 

ΜΑΛΑΚΣΗΚΟ ΡΟΤΥΧΝ 5 2,05 

ΑΚ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΧΝ 40 1,75 

ΑΚ. ΑΠΟΡ. ΓΡΑΦΔΗΟΤ 20 2,73 

ΤΓΡΟ ΓΗΑ ΠΑΣΧΜΑΣΑ 10 4,7 

ΓΑΝΣΗΑ 8 0,95 

ΑΛΟΤΜΗΝΟΥΑΡΣΟ 2 7,5 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΣΡΔ 9 2,1 

ΠΟΣΖΡΗΑ ΠΛΑΣΗΚΑ 30 0,95 

VIAKAL 4 2,6 

WETTEX 13 2,85 

ΦΟΤΓΓΑΡΗΑ 15 0,41 

ΑΕΑΞ ΣΕΑΜΗΧΝ 7 4,19 

ΥΛΧΡΗΝΖ 20 1,96 

ΑΕΑΞ ΚΟΝΖ 3 1,5 

ΑΛΑΣΗ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 
ΠΗΑΣΧΝ 3 0,8 

ΓΤΑΛΗΣΗΚΟ ΠΛΤΝΣΖΡΗΟΤ 1 4,3 

ΛΑΓΟΚΟΛΛΑ 1 6,15 

ΞΔΚΟΝΟΠΑΝΑ 3 1,2 

ΑΠΟΡ.ΓΔΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 10 4,69 

ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ W.C 10 1,65 
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ΑΚΟΤΛΔ 
ΖΛΔΚ.ΚΟΤΠΑ 4 15,99 

ΟΤΑΕ 3 2,3 

ΓΑΝΣΗΑ 1 ΥΡΖΖ 1 4,85 

ΚΟΤΠΔ  1 3 

ΥΑΡΣΟΜΑΝΣΖΛΑ ΑΤΣΟΚ. 18 2,14 

ΣΔΓΝΧΣ.ΠΗΑΣΧΝ ΔΠΑΓΓ. 10 4,3 

ΑΠΟΤΝΗ ΠΗΑΣΧΝ ΔΠΑΓΓ 10 3,9 

DETTOL 1 17,1 

ΥΑΡΣΗ ΔΠΑΓΓΔΛ. 1ΚΗΛ. 1 2,44 

ΥΑΡΣΗ ΤΚΔΤΑΗΑ 500ΓΡ 2 2,3 

      

     

 

 

       
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                                                                                


