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                                                                                     ΦΙΛΟΘΔΗ  27-7-2011 
                                                                                      ΑΡ.ΠΡΧΣ 141 
                                                                         ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 
 
                            ΑΠΟΠΑΜΑ      ΠΡΑΚΣΗΚΩΝ  
Σεο  6εο  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΠΓΓ « Οξγαληζκφο 
Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο Πξνζηαζίαο –Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ» Γήκνπ 
Φηινζέεο –Φπρηθνχ . 
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 απφ ηελ 117/22-7-2011 πξφζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ε νπνία επηδφζεθε ζε 
θάζε έλα απφ ηα κέιε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζέκαηα 
εκεξεζίαο δηάηαμεο . 
Αξηζκόο :Απόθαζε 35 
ΘΔΜΑ : Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ απνιύκαλζε ρώξωλ 
θαη θηηξίωλ   ηνπ ΝΠΓΓ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ  
ΠΡΟΣΑΗΑ –ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ  
 
Η  Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ιέγεη  : 
Οη ππεξεζίεο απηέο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

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

πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.»  

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

Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

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

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

πρωηοβάθμιας ηοπικής ασηοδιοίκηζης» όπως ασηό ανηικαηαζηάθηκε με 

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

                 
  ΔΡΓΟ: Απνιπκάλζεηο ρψξσλ θαη θηηξίσλ  
                      
    
    
       ΠΡΟΫΠ. : 2.000,00  € 
 
 
 

 
 

Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ αλάζεζε εξγαζίαο 

γηα απνιπκάλζεηο ρψξσλ θαη θηηξίσλ  ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ 

Φηινζέεο-Φπρηθνχ επί ησλ λέσλ εθαξκνγψλ  γηα ην έηνο 2011 

Οη αλσηέξσ ππεξεζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ κε απεπζείαο 

αλάζεζε ζηνλ ππνςήθην κε ηελ νηθνλνκηθφηεξε πξνζθνξά πνπ ζα 

ζπκθσλεί κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο 

παξνρή ππεξεζηψλ.   

 Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε δχν ρηιηάδεο (2.000 €)ζπλ 

ΦΠΑ  θαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ 10/6142.0005 

 

 
      ΔΡΓΟ: Απνιπκάλζεηο ρώξωλ θαη θηηξίωλ  
                              
    
    
       ΠΡΟΫΠ. : 2000,00 € 
 
 
 
                                     
 

 

Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηε αλάζεζε εξγαζίαο γηα 

απνιχκαλζε ρψξσλ θαη θηεξίσλ  ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνχ  

 ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΔΚΘΔΖ 

ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζα 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη λα παξαζρεζνχλ 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο : 

Η εξγαζία πεξηιακβάλεη : 1) ςεθαζκφ κε ςεθαζηήξεο ρακειήο πίεζεο , 

ζηηο απνρεηεχζεηο (θξεάηηα) , αθάιππην ρψξν, ππφγεηα, απνζήθεο, 

ιεβεηνζηάζην, πίζσ κέξνο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ , θνπδίλα, ηνπαιέηεο 

θαη γεληθά πεξηκεηξηθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. 

2) Μπνθηνλία κε δνιψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κφλν ζε αζθαιείο 

δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο.. 

Όια ηα πξντφληα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, άνζκα 

θαη αζθαιή γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη ε εθαξκνγή γίλεηαη απφ 

εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. 

Η παξερφκελε ππεξεζία ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. δειηία επίζθεςεο, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε 
παξερφκελε ππεξεζία, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
ππεξεζία ζα παξέρεηαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, απηή ζα απνδεηθλχεηαη 
απφ ζπκπιεξσκέλν δειηίν ηερληθήο ππνζηήξημεο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ 
δηεπζπληή ηνπ ζρεηηθνχ ηνκέα.  
 

α/
α 

Πεξηγξαθή Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεη
α 

1. Απνιχκαλζε ρψξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ 
Φηινζέεο-Φπρηθνχ, γηα ην έηνο 2011 
 

   1 ιίηξν  10-20 
ςεθαζκν
χο  
 

 

 
              ΔΡΓΟ:  Απνιπκάλζεηο ρώξωλ θαη θηηξίωλ  
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       ΠΡΟΫΠ. : 2000,00 € 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

α/
α 

Πεξηγξαθή Πνζόηεη
α 

Σηκή 
Μνλάδαο 

πλνιηθή 
Σηκή 

1. Απνιχκαλζε ρψξσλ θαη θηηξίσλ   ηνπ 
Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνχ, γηα 
ην έηνο 2011 
 

1 1626,00 2000,00 

 

ύλνιν 

Φ.Π.Α. 23% 

Γεληθό ύλνιν 

1626,00 

374,000 

     2000,00 

 
                                                                                                         
 
                           Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην  

          Αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο Πξνέδξνπ  

                          Οκόθωλα  απνθαζίδεη  

Οη ππεξεζίεο απηέο λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο: 

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

πξνκεζεηψλ Ο.Σ.Α.»  

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

Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ». 

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

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

 Σνπ άξζξνπ 17 παξ. 2 ηνπ Ν. 2539/ΦΔΚ 244 Α’/1997 

«πγθξφηεζε ηεο πξσηνβάζκηαο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο» φπσο 

απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 9 παξ. 9 ηνπ Ν. 2623/ΦΔΚ 

139 Α’/25-6-1997. 

  ΔΡΓΟ: Απνιπκάλζεηο ρώξωλ θαη θηηξίωλ  
                              
    
    
       ΠΡΟΫΠ. : 2.000,00  € 
 
 
 

 

 ΣΔΥΝΗΚΖ 
ΔΚΘΔΖ 
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Η παξνχζα ηερληθή έθζεζε αθνξά ζηελ αλάζεζε εξγαζίαο 

γηα απνιπκάλζεηο ρψξσλ θαη θηηξίσλ  ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ 

Φηινζέεο-Φπρηθνχ επί ησλ λέσλ εθαξκνγψλ  γηα ην έηνο 2011.  

 Η ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζε δχν ρηιηάδεο (2.000 €)ζπλ 

ΦΠΑ  θαη ζα βαξχλεη ηνλ θσδηθφ ηνπ πξνυπνινγηζκφ 10/6142.0005 

 

 
             ΔΡΓΟ: Απνιπκάλζεηο ρώξωλ θαη θηηξίωλ  
                             
    
    
       ΠΡΟΫΠ. : 2000,00€ 
 
                                     

 
Οη θάησζη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αθνξνχλ ζηε αλάζεζε εξγαζίαο γηα 

απνιχκαλζε ρψξσλ θαη θηεξίσλ  ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνχ  

Οη παξερφκελεο ππεξεζίεο ζα είλαη αξίζηεο πνηφηεηαο θαη ζα 

είλαη θαηάιιειεο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Ν.Π.Γ.Γ.  

Αλαιπηηθφηεξα, νη ππεξεζίεο πνπ δεηνχληαη λα παξαζρεζνχλ 

πεξηγξάθνληαη σο εμήο  

Η εξγαζία πεξηιακβάλεη : 1) ςεθαζκφ κε ςεθαζηήξεο ρακειήο πίεζεο , 

ζηηο απνρεηεχζεηο (θξεάηηα) , αθάιππην ρψξν, ππφγεηα, απνζήθεο, 

ιεβεηνζηάζην, πίζσ κέξνο ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ , θνπδίλα, ηνπαιέηεο 

θαη γεληθά πεξηκεηξηθά ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. 

2) Μπνθηνλία κε δνιψκαηα πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ κφλν ζε αζθαιείο 

δνισκαηηθνχο ζηαζκνχο.. 

ΣΔΥΝΗΚΔ 
ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 
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Όια ηα πξντφληα είλαη εγθεθξηκέλα απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, άνζκα 

θαη αζθαιή γηα ηελ δεκφζηα πγεία θαη ε εθαξκνγή γίλεηαη απφ 

εηδηθεπκέλα ζπλεξγεία. 

Η παξερφκελε ππεξεζία ζα απνδεηθλχεηαη απφ ηα ζπκπιεξσκέλα θαη 
ππνγεγξακκέλα απφ ην Ν.Π.Γ.Γ. δειηία επίζθεςεο, ζηα νπνία ζα θαίλεηαη ε 
παξερφκελε ππεξεζία, θαζψο θαη ε δηάξθεηα ηεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε 
ππεξεζία ζα παξέρεηαη ζηα γξαθεία ηεο εηαηξείαο, απηή ζα απνδεηθλχεηαη 
απφ ζπκπιεξσκέλν δειηίν ηερληθήο ππνζηήξημεο, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ 
δηεπζπληή ηνπ ζρεηηθνχ ηνκέα.  
 

α/
α 

Πεξηγξαθή Μνλάδα 
Μέηξεζεο 

Πνζόηεη
α 

1. Απνιχκαλζε ρψξσλ θαη θηηξίσλ ηνπ Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ 
Φηινζέεο-Φπρηθνχ, γηα ην έηνο 2011 
 

   1 ιίηξν  10-20 
ςεθαζκν
χο  
 

                
        ΔΡΓΟ:  Απνιπκάλζεηο ρώξωλ θαη θηηξίωλ  
                              
       ΠΡΟΫΠ. : 2000,00 € 
   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

     

α/
α 

Πεξηγξαθή Πνζόηεη
α 

Σηκή 
Μνλάδαο 

πλνιηθή 
Σηκή 

1. Απνιχκαλζε ρψξσλ θαη θηηξίσλ   ηνπ 
Ο.Κ.Α.Π.Α. Γήκνπ Φηινζέεο-Φπρηθνχ, γηα 
ην έηνο 2011 
 

1 1626,00 2000,00 

 

ύλνιν 

Φ.Π.Α. 23% 

Γεληθό ύλνιν 

1626,00 

374,000 

     2000,00 

 
                       
       Η ΠΡΟΔΓΡΟ                                                          ΣΑ ΜΔΛΗ 

Σνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ                               νπκπαζάθε Κσλ/λα 
                                                                            Καηζαξνχ Δηξήλε  
Αθξηβέο απφζπαζκα                                            Βαθηξηδή     Σηηίθα 
Φηινζέε  27/7/2011                                              Καθαβάο       Νηθφιανο  
                                                                              Υαλαθνχιαο  Αζαλ.  
                                                                              παλάθε Μαξία                                                                            
                                                                                  
 ΛΑΒΓΑ   ΔΛΔΝΗ                                                                                


