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                                                                                     ΦΙΛΟΘΔΗ  27-7-2011 
                                                                                      ΑΡ.ΠΡΧΣ 139 
                                                                         ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 
                            ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ  
Σεο  6εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκόο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ» Γήκνπ 
Φηινζέεο –Φπρηθνύ . 
ηελ Φηινζέε  ζήκεξα ηελ 26ε Ηνπιίνπ  2011 εκέξα Σξίηε   θαη ώξα   
13,30  ζπλήιζε ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ  
Οξγαληζκόο Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο-  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 -Αιέμαλδξνπ , Πάηζε Διέλε 
,Ράπηε Εωήο ,Κνύκπα Άλλα  

κεηά από ηελ 117/22-7-2011 πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδόζεθε ζε 
θάζε έλα από ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
 
Αξηζκόο :Απόθαζε 33 
 
ΘΔΜΑ : Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα παξακεηξνπνίεζε 
εθαξκνγώλ θαη εθπαίδεπζε ηωλ ππαιιήιωλ  ηνπ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  ΠΡΟΣΑΗΑ –ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 
ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
Η  Πξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ιέγεη  : 
 
Οη ππεξεζίεο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

 Σνπ Π.Γ. 28/ΦΔΚ 1 Α’/15-1-1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηώλ Ο.Σ.Α.»  

 Σνπ Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α’/1-2-1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ». 

 Σνπ Ν. 2623/98 ηνπ Π.Γ. 28/1980 θαη ηνπ 3463/2006 «Κώδηθαο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
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 Σοσ άρθροσ 17 παρ. 2 ηοσ Ν. 2539/ΦΕΚ 244 Α’/1997 «σγκρόηηζη ηης 

πρωηοβάθμιας ηοπικής ασηοδιοίκηζης» όπως ασηό ανηικαηαζηάθηκε με 

ηο άρθρο 9 παρ. 9 ηοσ Ν. 2623/ΦΕΚ 139 Α’/25-6-1997. 

 
Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζηε αλάζεζε εξγαζίαο γηα 

παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγώλ θαη εθπαίδεπζε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ επί ησλ λέσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 

πνπ επξίζθνληαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζην Ο.Κ.Α.Π.Α. 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζα 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ.  

Αλαιπηηθόηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ δεηνύληαη λα παξαζρεζνύλ 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο : 

─ Σερληθή παξέκβαζε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζρεζηαθήο βάζεο 
δεδνκέλσλ θαζώο θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ 
(client connectivity) ζηνπο  Η/Τ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

─ Παξακεηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ γηα ελζσκάησζε θαη ρξήζε ησλ 
ζηνηρείσλ  γηα λα είλαη εύρξεζηεο θαη απνδνηηθέο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

─ Ρύζκηζε ησλ εθηππώζεσλ ώζηε λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 
απαηηνύληαη από ην Ν.Π.Γ.Γ. 

─ Δθηέιεζε θαη έιεγρνο δηάθνξσλ ιεηηνπξγηώλ ηερληθά ζηα πξνγξάκκαηα 
όπσο θιείζηκν έηνπο θαη κεηαθνξά ππνινίπσλ, εθηέιεζε δηαθόξσλ 
queries θαη scripts γηα αλαδεηήζεηο ζηνηρείσλ αιιά θαη καδηθέο δηνξζώζεηο 
ιαζώλ εγγξαθώλ θιπ.  

─ Τπνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ  
ιεηηνπξγηώλ, θαηόπηλ εηδηθώλ αηηεκάησλ από ην πξνζσπηθό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. 

─ Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο εθαξκνγέο Q-Prime/Financials 
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, Γεληθή Λνγηζηηθή, θαη Μεηξών Παγίσλ.  

─ Τπνζηήξημε κέζσ e-mail  θαη remoteκε team viewer. 
─ Αληαπόθξηζε  από ηελ πιεπξά ηνπ αλαδόρνπ ζηελ έδξα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ην 

αξγόηεξν εληόο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο. 
─ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη, λα παξέρεη 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εθηόο εξγαζίκσλ σξώλ θαη εκεξώλ. 
─ Θα ηεξείηαη βηβιίν παξνπζηώλ γηα ηηο ώξεο πνπ ε εηαηξεία ζα βξίζθεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
─ Απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 110 ώξεο ηερληθήο ππνζηήξημεο κε παξνπζία 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ.  
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Η παξερόκελε ππεξεζία ζα απνδεηθλύεηαη από ηα ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα από ην Ν.Π.Γ.Γ. δειηία επίζθεςεο, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε 
παξερόκελε ππεξεζία, θαζώο θαη ε δηάξθεηα ηεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε 
ππεξεζία ζα παξέρεηαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, απηή ζα απνδεηθλύεηαη 
από ζπκπιεξσκέλν δειηίν ηερληθήο ππνζηήξημεο, ππνγεγξακκέλν από ηνλ 
δηεπζπληή ηνπ ζρεηηθνύ ηνκέα.  
 

α/
α 

Πεξηγξαθή Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεη
α 

1. Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγώλ θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 
ζηηο λέεο εθαξκνγέο ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-
Φπρηθνύ, γηα ην έηνο 2011 
 

Χξεο 110 
 

                 
    
       ΠΡΟΫΠ. : 10.200,00  €  
 
   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

     

α/
α 

Πεξηγξαθή Πνζόηεη
α 

Σηκή 
Μνλάδαο 

πλνιηθή 
Σηκή 

1. Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγώλ θαη 
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ ζηηο λέεο 
εθαξκνγέο ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ 
Φηινζέεο-Φπρηθνύ, γηα ην έηνο 2011 
 

1 8.292,69 8.292,69 

ύλνιν 

Φ.Π.Α. 23% 

Γεληθό ύλνιν 

8.292,69 

1.907,32 

10.200,00 

 
 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Η κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα 4.000 ηεκαρίσλ ζπλερώλ εληύπσλ 

Γξακκαηίσλ Δίζπξαμεο ζηα πιαίζηα κεραλνγξαθεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ. 

Πξνδηαγξαθέο Δληύπωλ 

Γηαζηάζεηο : 11” X 218MM  (3/πιό) 

Tα έληππα λα έρνπλ ζπλερνύο κνξθή αλαδηπινύκελνπ εληύπνπ, κε νξηδόληηεο 

δηαηξήζεηο ζην άλσ θαη θάησ άθξν.  
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Καηά κήθνο ησλ θάζεησλ πιεπξώλ ησλ 21 εθ. λα ππάξρνπλ νπέο νδεγνύ 

ηξνθνδνζίαο αλά κηζή ίληζα.  

ηε δεμηά πιεπξά θαη ζε απόζηαζε 7 ρηιηνζηώλ από ην δεμηό άθξν λα ππάξρεη 

θάζεηε δηάηξεζε γηα απνθνπή ηνπ δεμηνύ νδεγνύ ηξνθνδνζίαο.  

ηελ αξηζηεξή πιεπξά αληίζηνηρα λα ππάξρνπλ δύν νπέο αξρεηνζέηεζεο.  

ην θάησ αξηζηεξό άθξν ησλ εληύπσλ θαη κέζα ζε πιαίζην λα ππάξρεη 

αύμνπζα αξίζκεζε αζθαιείαο ηύπνπ crush numbering. 

Σα θύιια λα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο κε ζύλζεζε ηύπνπ crimp lock 

                                                                                                        
                           Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

          Αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ  

                          Οκόθωλα απνθαζίδεη  

Οη ππεξεζίεο απηέο λα πξαγκαηνπνηεζνύλ ζύκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

 Σνπ Π.Γ. 28/ΦΔΚ 1 Α’/15-1-1980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηώλ Ο.Σ.Α.»  

 Σνπ Ν. 2286/ΦΔΚ 19 Α’/1-2-1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκνζίνπ 

Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθώλ ζεκάησλ». 

 Σνπ Ν. 2623/98 ηνπ Π.Γ. 28/1980 θαη ηνπ 3463/2006 «Κώδηθαο 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 Σοσ άρθροσ 17 παρ. 2 ηοσ Ν. 2539/ΦΕΚ 244 Α’/1997 «σγκρόηηζη ηης 

πρωηοβάθμιας ηοπικής ασηοδιοίκηζης» όπως ασηό ανηικαηαζηάθηκε με 

ηο άρθρο 9 παρ. 9 ηοσ Ν. 2623/ΦΕΚ 139 Α’/25-6-1997. 

Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνύλ ζηε αλάζεζε εξγαζίαο γηα 

παξακεηξνπνίεζε εθαξκνγώλ θαη εθπαίδεπζε ζηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ επί ησλ λέσλ εθαξκνγώλ ινγηζκηθνύ 

πνπ επξίζθνληαη ήδε εγθαηεζηεκέλεο ζην Ο.Κ.Α.Π.Α. 

Οη παξερόκελεο ππεξεζίεο λα είλαη αξίζηεο πνηόηεηαο θαη ζα 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ.  
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Αλαιπηηθόηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ δεηνύληαη λα παξαζρεζνύλ 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο : 

─ Σερληθή παξέκβαζε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο ζρεζηαθήο βάζεο 
δεδνκέλσλ θαζώο θαη ε εγθαηάζηαζε ηεο ζρεζηαθήο βάζεο δεδνκέλσλ 
(client connectivity) ζηνπο  Η/Τ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 

─ Παξακεηξνπνίεζε ησλ εθαξκνγώλ γηα ελζσκάησζε θαη ρξήζε ησλ 
ζηνηρείσλ  γηα λα είλαη εύρξεζηεο θαη απνδνηηθέο γηα ηνπο ρξήζηεο. 

─ Ρύζκηζε ησλ εθηππώζεσλ ώζηε λα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία πνπ 
απαηηνύληαη από ην Ν.Π.Γ.Γ. 

─ Δθηέιεζε θαη έιεγρνο δηάθνξσλ ιεηηνπξγηώλ ηερληθά ζηα πξνγξάκκαηα 
όπσο θιείζηκν έηνπο θαη κεηαθνξά ππνινίπσλ, εθηέιεζε δηαθόξσλ 
queries θαη scripts γηα αλαδεηήζεηο ζηνηρείσλ αιιά θαη καδηθέο δηνξζώζεηο 
ιαζώλ εγγξαθώλ θιπ.  

─ Τπνζηήξημε ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ  
ιεηηνπξγηώλ, θαηόπηλ εηδηθώλ αηηεκάησλ από ην πξνζσπηθό ηνπ Ν.Π.Γ.Γ.. 

─ Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηηο εθαξκνγέο Q-Prime/Financials 
Οηθνλνκηθή Γηαρείξηζε, Γεληθή Λνγηζηηθή, θαη Μεηξών Παγίσλ.  

─ Τπνζηήξημε κέζσ e-mail  θαη remoteκε team viewer. 
─ Αληαπόθξηζε  από ηελ πιεπξά ηνπ αλαδόρνπ ζηελ έδξα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. ην 

αξγόηεξν εληόο κίαο (1) εξγάζηκεο εκέξαο. 
─ Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη, ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη, λα παξέρεη 

ηερληθή ππνζηήξημε θαη εθηόο εξγαζίκσλ σξώλ θαη εκεξώλ. 
─ Θα ηεξείηαη βηβιίν παξνπζηώλ γηα ηηο ώξεο πνπ ε εηαηξεία ζα βξίζθεηαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. 
─ Απαηηνύληαη ηνπιάρηζηνλ 110 ώξεο ηερληθήο ππνζηήξημεο κε παξνπζία 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ.  
 

Η παξερόκελε ππεξεζία ζα απνδεηθλύεηαη από ηα ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα από ην Ν.Π.Γ.Γ. δειηία επίζθεςεο, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε 
παξερόκελε ππεξεζία, θαζώο θαη ε δηάξθεηα ηεο. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε 
ππεξεζία ζα παξέρεηαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, απηή ζα απνδεηθλύεηαη 
από ζπκπιεξσκέλν δειηίν ηερληθήο ππνζηήξημεο, ππνγεγξακκέλν από ηνλ 
δηεπζπληή ηνπ ζρεηηθνύ ηνκέα.  
 

α/
α 

Πεξηγξαθή Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεη
α 

1. Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγώλ θαη Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ 
ζηηο λέεο εθαξκνγέο ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-
Φπρηθνύ, γηα ην έηνο 2011 
 

Χξεο 110 
 

                 
    
       ΠΡΟΫΠ. : 10.200,00  € 
   
 
                        ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
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α/
α 

Πεξηγξαθή Πνζόηεη
α 

Σηκή 
Μνλάδαο 

πλνιηθή 
Σηκή 

1. Παξακεηξνπνίεζε Δθαξκνγώλ θαη 
Δθπαίδεπζε Πξνζσπηθνύ ζηηο λέεο 
εθαξκνγέο ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ 
Φηινζέεο-Φπρηθνύ, γηα ην έηνο 2011 
 

1 8.292,69 8.292,69 

ύλνιν 

Φ.Π.Α. 23% 

Γεληθό ύλνιν 

8.292,69 

1.907,32 

10.200,00 

 
ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
Η κειέηε αθνξά ηελ πξνκήζεηα 4.000 ηεκαρίσλ ζπλερώλ εληύπσλ 

Γξακκαηίσλ Δίζπξαμεο ζηα πιαίζηα κεραλνγξαθεκέλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνύ. 

Πξνδηαγξαθέο Δληύπωλ 

Γηαζηάζεηο : 11” X 218MM  (3/πιό) 

Tα έληππα λα έρνπλ ζπλερνύο κνξθή αλαδηπινύκελνπ εληύπνπ, κε νξηδόληηεο 

δηαηξήζεηο ζην άλσ θαη θάησ άθξν.  

Καηά κήθνο ησλ θάζεησλ πιεπξώλ ησλ 21 εθ. λα ππάξρνπλ νπέο νδεγνύ 

ηξνθνδνζίαο αλά κηζή ίληζα.  

ηε δεμηά πιεπξά θαη ζε απόζηαζε 7 ρηιηνζηώλ από ην δεμηό άθξν λα ππάξρεη 

θάζεηε δηάηξεζε γηα απνθνπή ηνπ δεμηνύ νδεγνύ ηξνθνδνζίαο.  

ηελ αξηζηεξή πιεπξά αληίζηνηρα λα ππάξρνπλ δύν νπέο αξρεηνζέηεζεο.  

ην θάησ αξηζηεξό άθξν ησλ εληύπσλ θαη κέζα ζε πιαίζην λα ππάξρεη 

αύμνπζα αξίζκεζε αζθαιείαο ηύπνπ crush numbering. 

Σα θύιια λα είλαη ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο κε ζύλζεζε ηύπνπ crimp lock 

       Η ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 
Σνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                            Κνύκπα        Άλλα 
Αθξηβέο απόζπαζκα                                            Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  27/7/2011                                              Καθαβάο       Νηθόιανο  
                                                                              Υαλαθνύιαο  Αζαλ.  
                                                                              παλάθε Μαξία  
                                                                                
                                                                                  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΗ                                                                                


